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Περίληψη  

Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο την ανάπτυξη αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς 

στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου, σε μαθητές γυμνασίου, 

μέσω του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας  Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας που διεξήχθη 

στο πλαίσιο της διατριβής, υπήρξε η διερεύνηση της επίδρασης ενός αναμορφωμένου 

μοντέλου γνωστικής μαθητείας, το οποίο να εδράζεται στον εποικοδομισμό 

(constructivism),  αξιοποιώντας θέσεις τόσο του εξωγενούς, ενδογενούς αλλά και του 

διαλεκτικού εποικοδομισμού, στην αυτορρύθμιση των μαθητών στην αναγνωστική 

κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου.      

 Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, επιδιώχθηκε η διερεύνηση 

της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς των μαθητών γυμνασίου, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, με την αξιοποίηση ενός υπάρχοντος ερευνητικού εργαλείου, του ερωτηματολογίου 

MSLQ, το οποίο προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της έρευνάς μας, και συμπεριέλαβε όλα 

τα δομικά στοιχεία της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στην αναγνωστική κατανόηση και 

στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ακολούθησε η διερεύνηση του βαθμού εγκυρότητας της 

εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, στην 

αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου,  καθώς και ο βαθμός 

αξιοπιστίας του μέσω διερευνητικής αλλά και επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Από 

την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες, στις ερωτήσεις που 

περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο, προέκυψαν 8 παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν 

ποσοστό 42% του φαινομένου της αυτορρύθμισης, ποσοστό που θεωρείται αρκετά 

ικανοποιητικό. Η καλή προσαρμογή των 8 παραγόντων που προέκυψε από την παραγοντική 

ανάλυση επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης.   

 Ακολούθως, κατά την α΄ φάση της έρευνας, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση 

για επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου spss 20 

και με την εφαρμογή τόσο περιγραφικής όσο και επαγωγικής στατιστικής. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας, σχετικά με το βαθμό αυτορρύθμισης των μαθητών γυμνασίου που συμμετείχαν 

στην έρευνα, κατέδειξαν ότι η αυτορρύθμιση των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση 

και στην παραγωγή γραπτού λόγου βρίσκεται στην περιοχή «αρκετά». Παράλληλα, η 

έρευνα κατέδειξε ότι τόσο το φύλο των μαθητών όσο και ο τύπος σχολείου φοίτησης 

σχετίζονται με τα επίπεδα αυτορρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κατέδειξε ότι τα 

κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αυτορρύθμισης σε σχέση με τα αγόρια, ενώ 

υψηλότερα επίπεδα αυτορρύθμισης φαίνεται να παρουσιάζουν οι μαθητές που φοιτούν σε 

σχολεία αστικών περιοχών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των παραγόντων 
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αυτορρύθμισης, που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές, καθώς 

και συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων.       

 Κατά τη β΄ φάση της έρευνας, πραγματοποιήθηκε διδακτικός πειραματισμός, με 

πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου, με στόχο τη διδασκαλία της αναγνωστικής 

κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας και 

τη διερεύνηση των επιδράσεων. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας διδάχθηκαν με το 

αναμορφωμένο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης 

και παραγωγής γραπτού λόγου, ενώ για να διερευνηθεί η επίδραση του μοντέλου στη 

μαθησιακή διαδικασία, πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά με τη 

συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, την κατανομή του διδακτικού χρόνου 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, καθώς και τη χρήση των ειδών του λόγου και της 

φθίνουσας καθοδήγησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το μοντέλο της 

γνωστικής μαθητείας συμβάλλει σημαντικά στην συμμετοχή των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων ενώ τους ευνοεί και όσον αφορά την κατανομή του διδακτικού χρόνου. Όσον 

αφορά τη χρήση των ειδών του λόγου φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στη χρήση των ειδών του λόγου (σωρευτικός, διερευνητικός, διαλεκτικός) όσον 

αφορά τα πρότυπα του μελετητή κειμένου, του επεξεργαστή κειμένου και του γραφέα 

κειμένου. Τέλος, όσον αφορά τις λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης, η έρευνα 

κατέδειξε ότι προκρίνονται η λεκτική και η σιωπηρή αυτό-καθοδήγηση έναντι της 

εξωτερικής.          

 Επίσης, κατά τη β΄ φάση της έρευνας, διερευνήθηκε η συμβολή του μοντέλου της 

γνωστικής μαθητείας στην ολική ποιότητα της διδασκαλίας με βάση τις κατευθύνσεις 

ελέγχου ποιότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το αναμορφωμένο μοντέλο 

της γνωστικής μαθητείας συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των μαθητών, ενώ επιδρά 

σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος καθώς οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας παρουσίασαν σταδιακή πρόοδο από το 1ο -10ο μάθημα  και 

βελτιώθηκαν στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου και 

συγκεκριμένα στα πρότυπα του επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή κειμένου καθώς και 

του γραφέα κειμένου. Όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των 

μαθητών, η έρευνα κατέδειξε ότι μέσω της διδασκαλίας με το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας, οι μαθητές ικανοποίησαν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη τους να «μαθαίνουν 

καλά». Το «μαθαίνω καλά» αναφέρεται στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών»: να 

καταλαβαίνουν, να δρουν, να αναγνωρίζονται. Παραπέμπει στη λεγόμενη «καλή 

διδασκαλία», ως κεντρική έκφραση του ανθρωπιστικού κινήματος. «Μαθαίνω καλά» 

σημαίνει υποστηρίζομαι άμεσα, μου παρέχονται ευκαιρίες, αντιμετωπίζομαι ως υπεύθυνο 
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ον, ικανοποιώ τις ανάγκες μου (Σαλβαράς, 2013).  Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι το μοντέλο 

της γνωστικής μαθητείας συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

 Μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης, δόθηκε στους μαθητές το αρχικό 

ερωτηματολόγιο αυτορρύθμισης, ως μετατέστ, για να διαφανεί η επίδραση του μοντέλου 

της γνωστικής μαθητείας στα επίπεδα αυτορρύθμισης των μαθητών. Τα αποτελέσματα από 

τη στατιστική επεξεργασία κατέδειξαν ότι τα επίπεδα αυτορρύθμισης των μαθητών της 

πειραματικής ομάδας, που διδάχθηκαν στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης και 

παραγωγής γραπτού λόγου με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας,  μετακινήθηκαν από 

την περιοχή του αρκετά στο πολύ. Ενώ σε συσχετίσεις που πραγματοποιήσαμε μεταξύ 

αυτορρύθμισης και συνιστωσών ποιότητας της διδασκαλίας προέκυψε πολύ υψηλή θετική 

συσχέτιση.           

 Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα ανέδειξε την αναγκαιότητα διδασκαλίας 

στρατηγικών, οι οποίες να προάγουν την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών 

στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου και το αναμορφωμένο 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας αποδείχθηκε ότι μπορεί να συμβάλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανάγνωση, κατανόηση, εποικοδομισμός, γραπτός λόγος, γνωστική 

μαθητεία, αυτορρύθμιση, μεταγνώση, ποιότητα, ανάπτυξη. 
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Abstract 

The aim of this dissertation is the development of self-regulatory behaviour in 

reading comprehension and in writing in high school students, through the model of 

cognitive apprenticeship. In particular, the purpose of the research conducted, in the context 

of the dissertation, was to investigate the effect of a reformed model of cognitive 

apprenticeship, which is based on constructivism, utilizing positions of both exogenous, 

endogenous and dialectical constructivism in student’s self-regulation in reading 

comprehension and in writing.        

 The research was conducted in two phases. In the first phase, I sought to investigate 

the self-regulation of high school students who participated in the research, using an existing 

research tool, the MSLQ questionnaire, which was adjusted for the needs of my research, 

and included all its structural elements of self-regulated learning in reading comprehension 

and in writing. This was followed by the investigation of the degree of validity of the 

conceptual construction of the questionnaire, in self-regulated learning in reading 

comprehension and in the production of written speech, as well as the degree of its reliability 

through exploratory and confirmatory factor analysis. From the application of factor analysis 

to main components, in the questions included in the questionnaire, 8 factors emerged which 

explain 42% of the phenomenon of self-regulation, a percentage that is considered quite 

satisfactory. The good fit of the 8 factors that emerged from the factor analysis was also 

confirmed by the findings of the confirmatory analysis.    

 Then, during the first phase of the research, a statistical analysis was performed to 

process the research data, using the statistical model SPSS 20 and the application of both 

descriptive and inductive statistics. The results of the research, regarding the degree of self-

regulation of the high school students who participated in the research, showed that the self-

regulation of the students in the reading comprehension and in the production of written 

speech is in the area of "enough". At the same time, the research showed that both the gender 

of the students and the type of school are related to the levels of self-regulation. More 

specifically, the research showed that girls have higher levels of self-regulation than boys, 

while students attending urban schools seem to have higher levels of self-regulation. Then, 

measurements of the self-regulatory factors were made, which resulted from the 

questionnaire given to the students, as well as correlations between the factors. 
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During the second phase of the research, teaching experimentation was carried out, 

with an experimental group and a control group, with the aim of teaching reading 

comprehension and the production of written speech with the model of cognitive 

apprenticeship and the investigation of the effects.  The students of the experimental group 

were taught with the reformed model of cognitive apprenticeship strategies of reading 

comprehension and production of written speech, while to investigate the effect of the model 

on the learning process, repeated measurements were made regarding students' participation 

in decision making, teaching distribution of time between teacher and students, as well as 

the use of types of speech and fading. The results of the research showed that the model of 

cognitive apprenticeship contributes significantly to the participation of students in decision 

making while it also favours them in terms of the distribution of teaching time. Regarding 

the use of types of speech, there seems to be a statistically significant difference between the 

use of types of speech (cumulative, exploratory, dialectical) in terms of the standards of the 

word scholar, the word processor and the text writer. Finally, regarding the functions of 

declining guidance, research has shown that verbal and tacit self-guidance predominate over 

external guidance.          

 Also, during the second phase of the research, the contribution of the cognitive 

apprenticeship model to the overall quality of teaching based on the quality control 

guidelines was investigated. The results of the research showed that the reformed model of 

cognitive apprenticeship contributes significantly to the development of students, while it 

has a significant effect on improving the quality of the final result as the students of the 

experimental group showed gradual progress from lesson 1 to lesson 10 and improved in 

both reading comprehension and in the production of written speech and specifically in the 

standards of the word processor, the word scholar as well as the word writer. In terms of 

meeting the needs and expectations of students, research has shown that through teaching 

with the model of cognitive apprenticeship, students have largely met their need to "learn 

well".  "Learning well" refers to the satisfaction of students' needs: to understand, to act, to 

be recognized. It refers to the so-called "good teaching", as a central expression of the 

humanitarian movement. "Learning well" means I am directly supported, I am provided with 

opportunities, I am treated as a responsible being, I satisfy my needs (Salvaras, 2013). 

Finally, research has shown that the cognitive apprenticeship model has contributed 

significantly to the development of students' metacognitive skills in reading comprehension 

and the production of written language. 
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After the end of the teaching intervention, the students were given the initial self-

regulation questionnaire, as an ‘after-test’, to see the effect of the cognitive apprenticeship 

model on students' self-regulatory levels. The results from the statistical processing showed 

that the levels of self-regulation of the students of the experimental group, who were taught 

strategies of reading comprehension and production of written speech with the model of 

cognitive apprenticeship, moved from the area of ‘Enough’ to the area of ‘a lot’. While in 

correlations we made between self-regulation and components of quality of teaching, a very 

high positive correlation emerged.       

 In conclusion, the present study highlighted the need to teach strategies that promote 

self-regulation of students' behaviour in reading comprehension and written production, and 

the reformed model of cognitive learning has proven to be able to contribute in this direction. 

Keywords reading, comprehension, constructivism, writing, cognitive 

apprenticeship, self-regulation, metacognition, development, quality 
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Στον Χρήστο και στον Μάξιμο  

για την αγάπη και την υπομονή τους  
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Ευχαριστίες 

Η διδασκαλία στις μέρες μας, ως ενέργημα σκέψης και δράσης με πρόθεση, σχέδιο, 

προσανατολισμένο σε αποτελέσματα, επιδιώκει «να μάθουν οι μαθητές πώς να μαθαίνουν» 

(OECD, 2018·Πασιάς, Φλουρής και Φωτεινός, 2016· Σαλβαράς, 2020). Αυτό προβάλλει 

την απαίτηση οι μαθητές μας να μάθουν τα πρότυπα του αναγνώστη, και του γραφέα, ως 

πολιτιστικών εργαλείων με τη μορφή ενεργήματος: τι θα κάνω, πως, γιατί, κάθε πότε, ώστε 

όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν ένα κοινό μαθησιακό δυναμικό για να μπορούν να υπερβούν 

τις μεταγνωστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όταν μελετούν, επεξεργάζονται και 

γράφουν κείμενα. Πρόκειται για εκμάθηση στρατηγικών μάθησης και μελέτης, για να 

μπορούν οι μαθητές να εργάζονται με αυτοέλεγχο, αυτορρυθμίζοντας τη συμπεριφορά τους. 

Το εγχείρημα αυτό, χωρίς να είναι εύκολο, είναι απόλυτα αναγκαίο, γιατί ενδυναμώνει το 

μαθησιακό δυναμικό των μαθητών και εξοπλίζει τους μαθητές με «γνωστικά εργαλεία» 

αναταράξιμα σε όλες τις μαθήσεις τους. Αυτό αποτολμήσαμε στην έρευνά μας.     

 Η υλοποίηση αυτής της διατριβής δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη και την 

υπομονή κάποιων ανθρώπων τους οποίους και επιθυμώ να ευχαριστήσω από καρδιάς.

 Πρώτα από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω βαθύτατα τον καθηγητή και 

επιβλέποντα της διατριβής μου κ. Γιάννη Σαλβαρά για την ανεκτίμητη βοήθειά του και την 

επιστημονική υποστήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. Με την άρτια επιστημονική του 

κατάρτιση και τη αγάπη του για τη διδακτική κατάφερε να μου εμφυσήσει και να μου 

καλλιεργήσει το ενδιαφέρον και την αγάπη για τη διδακτική μεθοδολογία.  Η αμέριστη 

συμπαράστασή του, η τεράστια υπομονή του, αλλά και η ανεκτικότητά του όλα αυτά  τα 

χρόνια υπήρξαν καθοριστικά για  υλοποίησης της διατριβής, ενώ η  αγάπη με την οποία με 

περιέβαλε και το ενδιαφέρον του υπήρξαν για μένα συγκινητικά και ανεκτίμητα. Του 

εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί πέραν από κύριος επόπτης της διατριβής μου, υπήρξε 

για μένα συμπαραστάτης στις δυσκολίες που αντιμετώπισα και στάθηκε δίπλα μου ως 

άνθρωπος και ως μέλος της οικογένειας μου και τον ευχαριστώ θερμά. Τον ευχαριστώ 

επίσης θερμά γιατί με τις υποδείξεις και την καθοδήγησή του, συνέβαλε στη βαθύτερη 

κατανόηση του γνωστικού μου αντικειμένου αλλά και των μαθητών μου.   

 Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συνεπόπτες της διδακτορικής 

διατριβής, τους καθηγητές  κ . Αλέξη Πέτρου και κ. Ιωάννη Βρεττό  για τις πολύ καίριες και 

εύστοχες επισημάνσεις και παρατηρήσεις τους. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο οποίο είχα την τύχη να φοιτήσω και κατά τη 

διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Η έμφαση στην αριστεία, το υψηλά 

καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό και ο σεβασμός προς τους φοιτητές αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των φοιτητών.  
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Ακόμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους διευθυντές των σχολείων που 

συμμετείχαν στην έρευνα για τις διευκολύνσεις που παρείχαν και για την προθυμία που 

επέδειξαν για συμμετοχή των σχολείων τους στην έρευνα.      

 Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου και ιδιαίτερα το σύζυγό μου 

Χρήστο για την αμέριστη υποστήριξή του, την ανεκτικότητα και την αγάπη του. Του  

εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου που στάθηκε δίπλα μου, με ενθάρρυνε και με 

παρωθούσε να μείνω προσηλωμένη στο στόχο. Χωρίς τη δική του συμβολή δεν θα ήταν 

δυνατή η υλοποίηση αυτής της διατριβής. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόησή 

του για όσα στερήθηκε για την υλοποίηση αυτού του στόχου. 
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αποκλειστικά δικής μου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ρητώς μέσω 

βιβλιογραφικών αναφορών, σημειώσεων ή και άλλων δηλώσεων. Η εργασία αυτή δεν έχει 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

1.0 Εισαγωγή  

Η εισαγωγή έχει ως σκοπό να θέσει το ερευνητικό πρόβλημα, το οποίο είναι 

απαραίτητο να προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια, να αναπτύσσεται η σημασία της 

έρευνας, να προσδιορίζεται ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αποτελούν το 

επίκεντρο της έρευνας, να διατυπώνονται οι υποθέσεις της έρευνας, όπου, εμφαίνεται η 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών και η επιχειρηματολογία αιτιολόγησής τους. Ακόμη, να 

διευκρινιστούν σημαντικοί όροι, που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. Στην εισαγωγή 

γίνεται επίσης μια στοχευμένη αναφορά σημαντικών ερευνών που έχουν άμεση σχέση με 

το ερευνητικό πρόβλημα. Η όλη πραγμάτευση αναδεικνύει, την προστιθέμενη αξία που θα 

προκύψει από την έρευνα. 

1.1 Ερευνητικό πρόβλημα 

Είναι ευρέως αποδεκτό τα τελευταία χρόνια ότι το επίπεδο  γνώσης  και χρήσης του 

γραπτού λόγου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή ένταξη του ατόμου στο 

επαγγελματικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Unesco institute of statistics, 

2008). Τόσο η αναγνωστική κατανόηση αλλά και η παραγωγή γραπτού λόγου, οι οποίες 

αποτελούν βασικές πρακτικές εγγραμματισμού, αποτελούν αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη 

κοινωνία,  στο πλαίσιο της οποίας η διάχυση της γνώσης γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς και 

κρίνεται ως επιβεβλημένη ανάγκη η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτομόρφωσης και δια βίου 

μάθησης (Ματσαγγούρας, 2007). Συνεπώς, η εφαρμογή πολιτικών προώθησης και 

καλλιέργειας τόσο της αναγνωστικής κατανόησης αλλά και της παραγωγής γραπτού λόγου 

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων (Huang et al, 2010).                                                                                                         

 Σήμερα οι κοινωνικές ορίζουσες του εκπαιδευτικού έργου έχουν αλλάξει ριζικά 

(Ματθαίου, 2000). Αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την αλλαγή του παραδείγματος 

που επέφερε η εποχή της μετανεωτερικότητας (Φρυδάκη, 2009). Στο πλαίσιο της ανάδυσης 

της κοινωνίας της γνώσης η γνώση εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και μετασχηματίζεται 

έχοντας περιορισμένη διαχρονική αξία. Επομένως, πρέπει να μεθοδευτούν πολιτικές που να 

αποσκοπούν όχι στην προσφορά γνώσεων στο μαθητή αλλά στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

(Ασημάκη& Κουστουράκης, 2011). Οι νέες ορίζουσες επιβάλλουν τη μετατόπιση της 

έμφασης από τη διδασκαλία στη μάθηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013˙Πασιάς, 2015).
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 Τόσο η κατανόηση κειμένου αλλά και η παραγωγή λόγου αποτελούν δυναμικές και 

αποτελεσματικές μορφές επικοινωνίας οι οποίες ωστόσο μεταβάλλονται συνεχώς 

προσλαμβάνοντας διάφορετικές μορφές/ εκφάνσεις ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν 

αλλά και το πλαίσιο λειτουργίας τους ( Barton, 2009). Επιπρόσθετα, και οι δύο αυτές 

πρακτικές εγγραμματισμού αποτελούν διαδικασίες στοχο-κατευθυνόμενες οι οποίες 

απαιτούν ρύθμιση και παρακολούθηση της συμπεριφοράς τόσο κατά τη διαδικασία 

ανάγνωσης αλλά και κατά τη συγγραφή (Σπαντιδάκης, 2010∙ Giasson, 2014). Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τους παιδαγωγούς (Macken-Horarik, 2000), o εγγραμματισμός πέραν από τη 

δυνατότητα που δίνει στους μαθητές για κατανόηση των γλωσσικών κωδίκων, σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει και στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, η οποία πρέπει να αποτελεί 

προτεραιότητα κάθε εκπαιδευτικού συστήματος καθώς έχει συνδεθεί με την ακαδημαϊκή 

επιτυχία ενώ αποτελεί βασική προϋπόθεση της δια βίου μάθησης.  (Thiede, Anderson & 

Therriault, 2003∙ Παπούλα- Τζελεπή κ.α., 2005)      

 Αναλυτικότερα, τόσο  αναγνωστική κατανόηση αλλά και η παραγωγή λόγου 

αποτελούν  σύνθετες διαδικασίες οι οποίες απαιτούν την επιστράτευση πολλών και 

διαφορετικών στρατηγικών σκέψης  Πιο συγκεκριμένα,  οι επιτυχημένοι αναγνώστες 

διαθέτουν αναπτυγμένη μεταγνωστική και αυτορρυθμιστική συμπεριφορά που τους 

επιτρέπει να έχουν επίγνωση των στρατηγικών που απαιτούνται για την επεξεργασία ενός 

κειμένου καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την κατανόησή τους έχοντας τη 

δυνατότητα να συνδυάζουν στρατηγικές μάθησης και μελέτης ανάλογα με την περίσταση 

(Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 2011∙ Graham & Harris 2006). Επιπρόσθετα, η παραγωγή 

γραπτού λόγου απαιτεί οργάνωση και σύνοψη των ιδεών κατά τη διαδικασία συγγραφής, 

μετατροπή των ιδεών σε κείμενο, καθώς και αξιολόγηση αλλά και αναθεώρηση των όσων 

έχουν γραφεί (Σπαντιδάκης, 2011∙Graham&Harris, 2006). Συνεπώς, αποτελούν διαδικασίες 

σύνθετες οι οποίες θα πρέπει να κατακτηθούν από τους μαθητές μέσα από συστηματική 

διδασκαλία.              

 Η δυσκολία κατάκτησης των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγου 

οφείλεται στο ότι η επαρκής χρήση του λόγου προϋποθέτει  πέραν των γνώσεων και  την 

ανάπτυξη γλωσσικών αλλά και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και τη χρήση 

στρατηγικών τόσο γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών (Μπότσας, 2012∙ Englert, C.S., 

Mariage, 2006). Οι μεταγνωστικές δεξιότητες είναι βαρύνουσας σημασίας καθώς και οι δύο 

διαδικασίες τόσο της παραγωγής αλλά και της κατανόησης γραπτού λόγου είναι εμπρόθετες 

διαδικασίες οικοδόμησης νοήματος οι οποίες απαιτούν στοχοθεσία αλλά και σχεδιασμό 

(Harris, Graham & Mason 2006). Υπό αυτό το πρίσμα, οι μαθητές πρέπει να διαθέτουν 

πέραν από γνωστικές εκείνες τις μεταγνωστικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 
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γνωρίζουν ποια στρατηγική είναι κατάλληλη ανάλογα με την περίσταση για να την 

εφαρμόσουν καθώς και πότε και πώς εφαρμόζεται (Graham, 2006 Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

2011). Συνεπώς, η διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού 

λόγου πρέπει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.              

 Ωστόσο, αυτό που αποδεικνύεται και ερευνητικά τα τελευταία χρόνια είναι ότι 

πολλοί μαθητές  παρουσιάζουν προβλήματα στο γραπτό λόγο (Sharon& Bruning, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα, πολλοί μαθητές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά 

γνωστικές αλλά κυρίως μεταγνωστικές στρατηγικές οι οποίες είναι απαραίτητες στην 

κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου (Graham, Schwartz, Mac Arthur 1993· 

Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004.  Zito, Atkins, Gavins, 2007· Αντωνίου, 

2008). Ειδικότερα, οι ελλιπείς μεταγνωστικές δεξιότητες αρκετών μαθητών δεν τους 

επιτρέπουν να επιλέγουν στρατηγικές, κατά τη διαδικασία ανάγνωσης ή συγγραφής, ενώ 

αδυνατούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία μάθησής τους, να ελέγξουν αλλά και να 

αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μαθησιακής τους προσπάθειας. Αναλυτικότερα, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα επιλογής και ταξινόμησης ιδεών, στοχοθεσίας αλλά και 

επαναπροσδιορισμού στόχων όταν αυτό απαιτείται. Ενδεχομένως, οι μαθητές να γνωρίζουν 

μια στρατηγική αλλά να μην είναι σε θέση να την εφαρμόσουν όταν χρειάζεται (Ευκλείδη, 

2005∙ Bereiter & Scardamalia, 1987; Graham, 2006).   

 Ειδικότερα, τα προβλήματα που παρουσιάζουν αρκετοί μαθητές δεν τους επιτρέπουν 

να προχωρήσουν πέρα από κάποιες βασικές σχολικές δεξιότητες αδυνατώντας να 

μετασχηματίσουν απλές στρατηγικές μάθησης και μελέτης σε πιο πολύπλοκες  (Ivey & 

Fisher 2006). Ακόμα και αν διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά, με τη χρήση 

στρατηγικών, εντούτοις αρκετοί μαθητές αδυνατούν να συντονίσουν επαρκώς τις νοητικές 

τους διαδικασίες με αποτέλεσμα η ικανότητα για αυτό-παρακολούθηση και αυτορρύθμιση 

να μην αναπτύσσεται επαρκώς (Ευκλείδη, 2005∙ Zumbrunn &Bruning  2013) .Τα 

προβλήματα αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς των μαθητών οφείλονται στο ότι δεν έχουν 

αναπτύξει επαρκώς σύστημα ελέγχου ενώ συγχρόνως δεν χρησιμοποιούν μεσολαβητικές 

διαδικασίες όπως είναι η χρήση του λόγου  δίνοντας οδηγίες στον εαυτό τους. Ζητούμενο 

γι’ αυτούς είναι η ολοκλήρωση του έργου και ο χρόνος που αφιερώνουν για να δώσουν 

οδηγίες στον εαυτό τους για το επιτελούμενο έργο είναι λιγότερος σε σχέση με το χρόνο που 

αφιερώνουν στην ολοκλήρωση του έργου (Ζαφειροπούλου, 2004· Σαλβαράς, 2013).

 Βέβαια, η ανεπαρκής κατάκτηση από τους μαθητές των δεξιοτήτων αναγνωστικής 

κατανόησης επιφέρει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην επίδοση τους. Πιο συγκεκριμένα, 

το ένα τρίτο των μαθητών δεν μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει σωστά γεγονός που 
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δημιουργεί έντονο προβληματισμό στα  διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα (Σαλβαράς, 

2013). Η αδυναμία των μαθητών να διαχειριστούν τους κανόνες, τους μηχανισμούς αλλά 

και τις συμβάσεις που απαιτεί η παραγωγή γραπτού λόγου τους οδηγεί στην παραγωγή 

κειμένων που αποτελούν απομίμηση του κειμένου που επεξεργάστηκαν, φτωχών σε 

νοήματα, με χαλαρή δομή και γεμάτων επαναλήψεις (Magno, 2009· Σαλβαράς, 2013). Οι 

μαθητές περιορίζονται σε κείμενα προσθετικού τύπου, απλής παράθεσης πληροφοριών και 

συνειρμικής γραφής καθώς παρουσιάζουν αδυναμίες σε σχέση με τις ανώτερες διεργασίες 

που απαιτούνται για πετυχημένο γράψιμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σχολείο να 

κατηγορείται ότι δεν κατάφερε να εφοδιάσει τους μαθητές με το εργαλείο του γραπτού 

λόγου.           

 Δυστυχώς, βάσει των ερευνητικών δεδομένων που αφορούν την ανάπτυξη του 

εγγραμματισμού στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό που προκύπτει είναι ότι 

υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες. Πιο συγκεκριμένα, τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας 

Progress in international reading literacy study (Pirls) 2001 στο γλωσσικό αλφαβητισμό 

(Παπαναστασίου & Κουτσελίνη 2008) όσο  και οι επιδόσεις των μαθητών μας στην 

αναγνωστική κατανόηση   στο πρόγραμμα ( Pisa 2012, 2015), κατά το οποίο οι Κύπριοι 

μαθητές σημειώνουν σταθερά επιδόσεις κάτω από το μέσο όρο, αλλά και τα αποτελέσματα 

των μαθητών της Γ λυκείου στις Παγκύπριες εξετάσεις στο μάθημα των νέων Ελληνικών 

καταδεικνύουν τη μη αποτελεσματική διδασκαλία δεξιοτήτων εγγραμματισμού όπως αυτές 

καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών της γλώσσας στο δημόσιο σχολείο. Συνεπώς,  θα 

πρέπει να επανακαθοριστεί το πλαίσιο διδασκαλίας των δεξιοτήτων γραμματισμού στο 

Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.           

 Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού στη διδασκαλία της κατανόησης αλλά και  της 

παραγωγής   γραπτού λόγου, με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

μαθητών, προβάλλει επιτακτική  βάσει των δεδομένων της σύγχρονης κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Πλέον, υπό την επίδραση των σύγχρονων θεωριών 

μάθησης, συντελείται ένας επανακαθορισμός του ρόλου τόσο του εκπαιδευτικού αλλά και 

των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Παναγάκος & Τζανάκη 2007). Σε αντίθεση 

λοιπόν με τα κλασικά συμπεριφοριστικά μοντέλα οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης αποδίδουν 

ενεργητικό ρόλο στο μανθάνοντα αναγνωρίζοντάς τον ως δρών συν-υποκείμενο της 

μαθησιακής διαδικασίας ικανό να μπορεί να καθοδηγήσει, να ελέγξει αλλά και διορθώσει 

την συμπεριφορά του (Woolfolk, 2007). Η προσέγγιση αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την ανάδυση της ατομικότητας στις ύστερες νεωτερικές κοινωνίες (Ασημάκη & 

Κουστουράκης,2011) Σήμερα, η διδασκαλία ορίζεται ως συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

και έχει γίνει αποδεκτό ότι η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση είναι η καταλληλότερη για τους 
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μαθητές (Σαλβαράς, 2011).        

 Υπό την επίδραση λοιπόν των σύγχρονων θεωριών μάθησης και πιο συγκεκριμένα 

του εποικοδομισμού η γνώση δεν προσεγγίζεται πλέον ως μια διαδικασία αποστήθισης 

πληροφοριών ή αφομοίωσης ιδεών αλλά ως μια πιο σύνθετη διαδικασία. Παρατηρείται έτσι 

μια μετατόπιση  από την κωδικοποιημένη  προς την υπαινικτική γνώση που θα ενυπάρχει 

στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2002). Η μάθηση 

πλέον  προσεγγίζεται ως διαδικασία αντικατάστασης νοήματος μέσω μετασχηματισμών και 

αναδομήσεων και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή καθώς και τη σταδιακή 

οικοδόμηση της γνώσης με διδασκαλία που κινείται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης 

(Fox& Rinoscente, 2008˙ Ozdemir, 2011). Σε επίπεδο διδακτικής πράξης έχει αποδειχθεί 

ερευνητικά ότι η χρήση μαθησιακού προτύπου, η φθίνουσα καθοδήγηση αλλά και η 

σκαλωσιά μάθησης μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στο να βοηθηθούν οι μαθητές 

να συνδυάσουν επιτυχώς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές , ενώ εγγυώνται μια 

σταδιακή μετάβαση από την εξωτερική καθοδήγηση στην ανεξάρτητη και αυτόνομη χρήση 

στρατηγικών μάθησης τόσο κατά την αναγνωστική κατανόηση αλλά και κατά την παραγωγή 

λόγου (Elliot, κ.α 2008).        

 Οι μαθητές σήμερα επομένως αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες μέσω της 

κατάκτησης βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ακριβής και η ευχερής αποκωδικοποίηση, 

όσο και ανώτερων δεξιοτήτων, όπως είναι οι γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές που 

θα τους καταστήσουν ικανούς να μπορούν να ενεργοποιούν αλλά και να χρησιμοποιούν την 

προηγούμενη γνώση και τις εμπειρίες τους για να ερμηνεύουν πληροφορίες μέσα από 

κείμενα, να μάθουν να επικεντρώνονται περισσότερο σε κεντρικές παρά σε περιφερειακές 

ιδέες του κειμένου αλλά και να επιλέγουν τις κύριες ιδέες για περαιτέρω επεξεργασία. 

Επιβάλλεται παράλληλα, να μπορούν να συσχετίζουν τις ιδέες για την οικοδόμηση 

νοήματος . Αυτό που αποδεικνύεται ερευνητικά είναι ότι οι μαθητές μπορούν να εκτελούν 

αποτελεσματικά έργα όταν έχουν μάθει κάποιες απλές στρατηγικές μάθησης και μελέτης τις 

οποίες μέσω εξάσκησης τις μετασχηματίζουν σε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Κλειδί 

στην ανάπτυξη της χρήσης στρατηγικών μάθησης και μελέτης από τους μαθητές αποτελεί 

η αυξανόμενη δυνατότητα για αυτό-παρακολούθηση και αυτορρύθμιση (Vauras, 1998 ˙ 

Ζimmermann, 2000∙ Gersten κ.α, 2001 ˙Σαλβαράς, 2013∙ Giasson, 2014). Συνεπώς, είναι 

αναγκαίο να μεθοδευτούν  οι διαδικασίες εκείνες που θα συμβάλουν προς αυτή την 

κατεύθυνση, επιτρέποντάς τους  να αποκτήσουν συνείδηση και έλεγχο των γνωστικών και 

θυμικών τους λειτουργιών και δίνοντάς τους την δυνατότητα χειραφέτησης (Harris, 

Graham, Mason, 2006 Maclellan& Soden 2006).     

 Λαμβάνοντας υπόψη  ότι η κατανόηση κειμένου και η παραγωγή γραπτού λόγου 
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αποτελούν προϋποθέσεις για την απόκτηση και την παραγωγή της γνώσης που με την σειρά 

τους καθορίζουν την δυνατότητα παρέμβασης του ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την 

διασύνδεση των δύο ικανοτήτων γίνεται αντιληπτή η ανάγκη καλλιέργειας της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης σε σχέση με τους δύο αυτούς στόχους- ικανότητες που 

αποτελούν οριζόντιους στόχους όλων των μαθημάτων  Σαλβαράς, 2013).  

 Η έννοια της αυτορρύθμισης και η προώθησης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης είναι κάτι που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές 

κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια (Horner&O’Connor,2007∙ Zimmermann, 2000) 

.Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αυτορρύθμισης στην κατανόηση κειμένου και στην 

παραγωγή γραπτού λόγου έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες με στόχο την ανάπτυξη της 

αυτορρύθμισης στους μαθητές και τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους κατά την κατανόηση 

κειμένου και την παραγωγή γραπτού λόγου.      

 Αυτό που προκύπτει βέβαια από τα ερευνητικά δεδομένα είναι καταρχάς ότι υπάρχει 

διασύνδεση των πρακτικών αυτορρύθμισης και της ακαδημαϊκής συμπεριφοράς ενώ 

επισημαίνονται οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους αυτορρυθμιζόμενους και μη 

μαθητές (Winne, 1995· Zimmermann& Bandura 1994∙Graham&Harris, 2003∙ Zumbrunn 

&Bruning 2013). Επιπλέον, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλιεργήσουν την 

αυτορρύθμιση στους μαθητές είτε μέσα από την άμεση διδασκαλία στρατηγικών είτε 

έμμεσα μέσα από τη διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που να επιτρέπει στους 

μαθητές να αναπτύξουν αυτορρύθμιση (Kistner, Rakoczy, Otto, Dignath 2010). Ωστόσο, 

λίγοι φαίνεται να είναι οι ερευνητές οι οποίοι  έχουν μεθοδεύσει πρακτικές καλλιέργειας της 

αυτορρύθμισης των μαθητών τους στο περιβάλλον της τάξης ( Μουτζούρη- Μανούσου & 

Προσκόλλη, 2005· Horner& O’Connor 2007 · Souvignier και Antoniou, 2007· Joyce κ.α 

2009).           

 Αυτό, που αναδύεται από  τις ερευνητικές προσπάθειες γύρω από την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση είναι ότι οι περισσότερες απο αυτές βασίστηκαν κατά κύριο 

λόγο πάνω σε μια συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση. Παρόλο που η αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση φαίνεται να συνδέεται με αρκετές θεωρίες και αναγνωρίζεται η διασύνδεση της 

τόσο με το έργο του Vygotsky αλλά και του Piaget εντούτοις, οι ερευνητές επικεντρώνονται 

κυρίως στη θεωρία του Bandura για την αυτορρύθμιση και του Zimmermann για την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. (Fox & Rinoscente 2008, Schunk, 2008). Επομένως, η 

κοινωνικο-γνωστική θεωρία φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε σχέση με τις ερευνητικές 

προσπάθειες για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση στους μαθητές  και οι περισσότερες 

προσεγγίσεις αξιοποιώντας  το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί από τους Zimmermann και 
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Schunk προσεγγίζουν την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση σε συνάρτηση με προσωπικούς, 

συμπεριφοριστικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες  (Horner& O’Connor 2007). 

Επομένως,  προβάλλει η ανάγκη  μελέτης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης σε σχέση με την 

παραγωγή και την κατανόηση κειμένου από μια διαφορετική θεωρητική προσέγγιση 

αξιοποιώντας και άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις (Schunk, 2010).  

 Παράλληλα, αυτό που προκύπτει ερευνητικά είναι ότι απαιτείται να υπάρξει 

αποσαφήνιση της έννοιας της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και να γίνουν περισσότερο 

διαδικαστικές οι ενέργειες που σχετίζονται μ’ αυτή και να αποσαφηνιστούν οι διαφορές 

ανάμεσα στην αυτορρύθμιση και σε έννοιες που σχετίζονται μ’ αυτή όπως είναι η 

μεταγνώση και ο αυτοέλεγχος (Torrano & Torres 2004∙ Dinsmore, et al, 2008). Η μη σαφής 

οριοθέτηση των εννοιών μπορεί να αποβεί προβληματική καθώς ο τρόπος που ορίζονται οι 

διαδικασίες επηρεάζει και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να τις αξιολογήσουν 

καθώς και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.      

 Επιπλέον, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν πιο ολοκληρωμένα μοντέλα και να γίνουν 

πιο περίπλοκοι ερευνητικοί σχεδιασμοί βελτιώνοντας τα εργαλεία μελέτης της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης  και   χρησιμοποιώντας και ερευνητικά εργαλεία ποιοτικής 

φύσεως στη μελέτη στης αυτορρύθμισης (Schunk, 2010).     

 Δυστυχώς, στις περισσότερες από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί αξιοποιούνται τα 

ίδια ερευνητικά εργαλεία με πιο διαδεδομένη τη χρήση ερωτηματολογίου. Ενώ αυτό  που 

προκύπτει είναι  ότι σε αρκετές ερευνητικές προσπάθειες  τα εργαλεία μέτρησης της 

αυτορρύθμισης δε συνδέονται   με εργαλεία μέτρησης της ακαδημαϊκής συμπεριφοράς 

(Winters, 2008∙Torrano& Torres, 2004 ). Όταν βέβαια η αυτορρύθμιση ή η μεταγνώση 

αξιολογούνται με εργαλεία αυτό-αναφοράς όπως είναι  τα ερωτηματολόγια τα  άτομα μπορεί 

ενδεχομένως να έχουν εσφαλμένη άποψη  για το τι στην πραγματικότητα κάνουν . Θα ήταν 

πιο έγκυρο και αξιόπιστο να γίνει παρακολούθηση και να διερευνηθεί πώς τα άτομα 

επιστρατεύουν μεταγνωστικές στρατηγικές και στρατηγικές αυτορρύθμισης όταν 

εργάζονται σε αυθεντικό περιβάλλον μάθησης ( Collins, 2006).  

 Απαιτείται παράλληλα περισσότερη έρευνα στη διασύνδεση της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης με την ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα,  είναι αναγκαίο να επεκταθεί η έρευνα στην 

εσωτερίκευση και πώς αυτή συντελείται . Απαιτείται να διαφανεί πώς εσωτερικεύεται η 

εξωτερική καθοδήγηση και γίνεται η μετάβαση από τον άλλο στον εαυτό.  (Dinsmore et al 

2008) κάτι που υπόσχεται το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας και της κοινωνικό-

γνωστικής σύγκρουσης.         

 Τέλος,  αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ανάδειξης του ρόλου και της δυναμικής που 

ασκεί το πλαίσιο στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και να αναδειχθεί ο ρόλος που 
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διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στην καλλιέργεια της αυτορρύθμισης καθώς φαίνεται ότι οι 

περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στο ρόλο του μαθητή στην αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση παραγνωρίζοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού (Pressley, 2007).

 Συμπερασματικά, αυτό που προκύπτει σε σχέση με την έρευνα γύρω από την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση είναι ότι αν και είναι εκτεταμένη, εντούτοις κρίνεται ανεπαρκής 

σε επίπεδο μεθοδολογικού και ερευνητικού σχεδιασμού και χρήσης πολλαπλών εργαλείων. 

Οι   προσεγγίσεις στις περισσότερες έρευνες είναι κοινές και βασίζονται στην κοινωνικό-

γνωστική θεωρία, ενώ οι περισσότερες έρευνες αξιοποιούν συγκεκριμένα μεθοδολογικά 

εργαλεία (Schunk, 2008∙ Torrano& Torres, 2004). 

1.2 Σημασία της έρευνας 

Η καλλιέργεια αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς κρίνεται αναγκαία καθώς η 

αυτορρύθμιση φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για τη μαθησιακή διαδικασία 

(Zimmermann, 2008· Jarvela & Jarvenoja, 2011∙). Καταρχάς, μπορεί να συμβάλει στην 

ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των μαθητών (Wolters, 2011), ενώ παράλληλα ενισχύει την 

εφαρμογή στρατηγικών μάθησης και μελέτης οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές 

να έχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Συγχρόνως, δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους (Graham et al 2005) αλλά και να αξιολογούν την 

πρόοδό τους (De Bruin, Thiede & Camp 2011). Επομένως, επιβάλλεται οι εκπαιδευτικοί να 

γνωρίζουν τους παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτορρύθμισης της 

συμπεριφοράς των μαθητών, ενώ παράλληλα είναι αναγκαίο να εξοικειωθούν με τις 

διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές μάθησης και μελέτης οι οποίες θα τους βοηθήσουν 

να διαγνώσουν τα επίπεδα αυτορρύθμισης των μαθητών αλλά και να προωθήσουν την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση στο περιβάλλον της τάξης (Zumbrunn, Tadlock, Roberts, 2011).

 Η έννοια της αυτορρύθμισης και η καλλιέργεια της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης σε 

επίπεδο διδακτικής πράξης είναι κάτι που έχει απασχολήσει εκτεταμένα τους ερευνητές τα 

τελευταία είκοσι χρόνια (Zimmerman, 2001∙Οzdemir,2011) Η καλλιέργεια της 

αυτορρύθμισης επιβάλλεται σε μια εποχή που η δια βίου μάθηση αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη και η αυτορρύθμιση φαίνεται να αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι μαθητές να 

αποκτήσουν δεξιότητες αυτόμόρφωσης (CIDREE, 1999· Tomlinson, 2015). Πιο 

συγκεκριμένα, οι δια βίου μανθάνοντες μαθητές θα πρέπει να κατέχουν ένα σύνολο 

ικανοτήτων που να τους επιτρέπουν να επιλύουν προβλήματα, να αναλύουν δεδομένα, να 

θέτουν στόχους και να μπορούν να επιλέγουν τις κατάλληλες στρατηγικές που θα τους 

οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων  που έχουν θέσει. Επιπλέον, επιβάλλεται να μπορούν 
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να καθοδηγούν την πορεία μάθησης τους αλλά, όταν αυτό απαιτείται, να την τροποποιούν 

βάσει των δεδομένων που προκύπτουν, ενώ είναι αναγκαίο να αξιοποιούν την 

προϋπάρχουσα γνώση ως εφαλτήριο για την κατανόηση των νέων δεδομένων που 

προκύπτουν (Butler 1997· Φρυδάκη, 2009). Η αυτορρύθμιση φαίνεται να ανακεφαλαιώνει 

τα βασικά χαρακτηριστικά της δια βίου μάθησης . Υπό αυτό το πρίσμα, προβάλλει ως 

αδήριτη ανάγκη η ανάπτυξη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στους μαθητές καθώς οι 

μαθητές μαθαίνουν ως ενήλικοι όπως έμαθαν να μαθαίνουν και ως παιδιά (Knowles κ.α, 

2011).          

 Ιδιαίτερα στο πεδίο της παραγωγής γραπτού λόγου και της κατανόησης κειμένου η 

καλλιέργεια μιας αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς κρίνεται επιβεβλημένη καθώς 

αποτελούν δύο πολυσύνθετα φαινόμενα τα οποία απαιτούν υψηλά επίπεδα αυτορρύθμισης 

(Graham, Harris 1992 ∙ Σπαντιδάκης 1998 ·Αντωνίου, 2008·Χατζηχρήστου, 2011). Βασικός 

στόχος του σύγχρονου σχολείου πρέπει να είναι αφενός η προσφορά γενικής μόρφωσης και 

αφετέρου η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές που θα τους δώσουν την δυνατότητα να 

μαθαίνουν μόνοι τους  αυτορρυθμίζοντας τη συμπεριφορά τους  (Γρόλλιος 1999, 

Ματσαγγούρας, 2007· Χατζηγεωργίου, 2003 ). Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να είναι 

δια βίου μανθάνοντες καθώς  η αυτορρύθμιση αποτελεί βασικό στοιχείο της δια βίου 

μάθησης και να θέσουν τις βάσεις για προσωπική και επαγγελματική επιβίωση στη μετα-

νεοτερική εποχή όπου η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς αποτελεί τάση σε επίπεδο 

διδακτικής πράξης που όμως δεν περιορίζεται εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

(Κουτσελίνη, 1998, Ματσαγγούρας, 2007· Knowles κ.α, 2011 ).   

 Η έρευνα αυτή είναι σημαντική καθώς επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή 

γραπτού λόγου σε αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Τόσο η αναγνωστική κατανόηση αλλά 

και η παραγωγή λόγου είναι  απαραίτητες για τη δημιουργία της γνωστικής βάσης των 

μαθητών σε όλα τα γνωστικά πεδία γι’ αυτό και διαπερνούν το αναλυτικό πρόγραμμα όλων 

των βαθμίδων και αποτελούν οριζόντιους στόχους δεξιότητες όλων των μαθημάτων 

(Μπότσας, 2007).          

 Πιο συγκεκριμένα, η μάθηση μέσα από  κείμενο κρίνεται απαραίτητη ειδικότερα στο 

περιβάλλον της μέσης εκπαίδευσης (Lindierg, 2003). Στη μέση κυρίως εκπαίδευση οι 

μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν πολλούς και διαφορετικούς τύπους κειμένων αλλά και 

να εφαρμόσουν πλήθος στρατηγικών για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

απαιτήσεις κάθε κειμενικού τύπου (Butler et al, 2011∙ Wilhem, 2007). Η μάθηση μέσα από  

κείμενο προϋποθέτει αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς καθώς ο αναγνώστης καλείται να 
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διαχειριστεί πολλές και διαφορετικές πληροφορίες αλλά και να εφαρμόσει πλήθος 

στρατηγικών (Cartier, 2000· Giasson, 2014· Εγγλέζου, 2015).   

 Οι έρευνες ωστόσο που έχουν διεξαχθεί στο πεδίο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

βασίζονται σε μοντέλα, μεθοδεύσεις και εργαλεία που εδράζονται κυρίως στην κοινωνικό-

γνωστική θεωρία, διερευνώντας την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση σε συνάρτηση με 

προσωπικούς, συμπεριφοριστικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες (Zimmermann, 

1998∙ Wertsch, et al., 1993).        

 Η σημασία της δικής μας έρευνας, έγκειται στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις 

περισσότερες έρευνες που εστιάζουν αποκλειστικά στην κοινωνικό-γνωστική θεωρία για 

την ανάπτυξη αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς, η συγκεκριμένη έρευνα θα προτείνει μια 

γόνιμη πρόσμιξη/ σύνθεση της κοινωνικό-γνωστικής θεωρίας με τη θεωρία του 

εποικοδομισμού. Θα επιχειρηθεί στο πλαίσιο της έρευνας αυτής μια προέκταση στη μελέτη 

της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης διερευνώντας την από μια άλλη θεωρητική προσέγγιση. 

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο 

γύρω από την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς, στηριγμένο στις κατευθύνσεις ελέγχου 

ποιότητας.          

 Πιο συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθεί το Βυγκοτσιανής προέλευσης μοντέλο 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας το οποίο τονίζει την κοινωνική προέλευση της 

σκέψης και αναγνωρίζει την σημασία της διαμεσολαβητικής παρέμβασης του εκπαιδευτικού 

αλλά και των σημειωτικών εργαλείων στην ανάπτυξη του μαθητή. Παράλληλα, θα 

αξιοποιηθεί ο ενδογενής εποικοδομισμός του Piaget και η θεωρία της εξισορρόπησης και 

θα αναδειχθεί η δυναμική που ασκούν οι συγκρούσεις κοινωνικό-γνωστικής φύσης στην 

ανάπτυξη του μαθητή. Επιχειρείται έτσι  ένα πλαίσιο συν-εποικοδομισμού. 

 Εξάλλου, στόχος είναι η καλλιέργεια των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών των 

μαθητών, οι οποίες για να καλλιεργηθούν δεν είναι αρκετή η καταγραφή πληροφοριακών 

δεδομένων αλλά οι μετασχηματισμοί και οι αναδιοργανώσεις των πληροφοριακών 

δεδομένων (Le Francois, 2004). Για να συντελεστεί αυτό θα πρέπει  τα προϋπάρχοντα 

νοητικά σχήματα των μαθητών να οδηγηθούν σε αδιέξοδο γεγονός που θα οδηγήσει στην 

αναζήτηση πιο αποτελεσματικών σχημάτων. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη θα 

επιχειρηθεί στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης η εφαρμογή πέραν του ενός 

εγχειρημάτων μαθησιακής δράσης . Καταρχάς θα αξιοποιηθεί το δεικτικό- μιμητικό 

εγχείρημα όπου θα προτυποποιηθεί το ενέργημα δράσης και θα αξιοποιηθούν οι θέσεις του 

μοντέλου της γνωστικής μαθητείας, ενώ παράλληλα θα επιχειρηθεί το μετασχηματιστικό 

εγχείρημα με στόχο μέσα από την εισαγωγή μετασχηματισμών να αναδιοργανωθούν οι 

προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και να παραχθεί νέα γνώση αλλά και το επεξεργαστικό 
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εγχείρημα μέσω του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να επεξεργαστούν 

τρόπους μάθησης και να μάθουν πώς να μαθαίνουν αυτορρυθμίζοντας τη συμπεριφορά 

τους. Στόχος είναι η γνωστική υπέρβαση των μαθητών και ο αυτοέλεγχό τους (Σαλβαράς 

,2013·Wink, 2014).         

 Πιο συγκεκριμένα, η  ερευνητική πρόταση επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στην εκπαιδευτική πράξη μέσα από τη διδασκαλία 

στρατηγικών μελέτης για κατανόηση κειμένου καθώς και  στρατηγικών παραγωγής γραπτού 

λόγου σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας στοχεύοντας, μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης να οδηγηθούν οι 

μαθητές σε μια εσωτερίκευση βασικών στρατηγικών που θα τους οδηγήσουν σταδιακά στη 

χειραφέτηση. Φιλοδοξούμε η συγκεκριμένη έρευνα να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο 

για τους μάχιμους εκπαιδευτικούς ώστε να εφαρμόσουν ανάλογες διδακτικές παρεμβάσεις 

για την καλλιέργεια της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς των μαθητών τους στην 

αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου.    

 Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου διδασκαλίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική 

καθώς η μαθητεία αποτελεί μια έννοια παράλληλη με εκείνη της διδασκαλίας μιας και 

περιέχει δραστηριότητες που αντιστοιχούν μ’ αυτές της διδακτικής εργασίας. Η μαθητεία 

παρουσιάζει μια αμφίδρομη οντολογική εξάρτηση με τη διδασκαλία. Αναγνωρίζεται έτσι 

ότι στόχος της διδασκαλίας είναι να εισαγάγει το μαθητή σε μια κατάσταση μαθητείας, η 

ποιότητα της οποίας θα καθορίσει και τη μάθησή του (Φρυδάκη, 2009)  

 Παράλληλα, η επιλογή του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας,  με στόχο την 

ανάπτυξη αυτορρύθμισης στους μαθητές, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς η διδακτική 

πράξη σήμερα χαρακτηρίζεται ως σύνθετη και διλημματική γι’ αυτό και επιβάλλεται να 

κινείται διεπιστημονικά που είναι και το ζητούμενο στης εποχής μας. Υπό αυτό το πρίσμα, 

επιβάλλεται η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός παραδειγμάτων. Ο όρος παράδειγμα 

παραπέμπει σε ένα πλαίσιο παραδοχών σχετικά με τη φύση της γνώσης, τη μάθηση, τη 

διδακτική εργασία το χειρισμό των λαθών κ.τ.λ. Η μαθητεία αποτελεί μια τέτοια 

διεπιστημονική προσέγγιση.       

 Παράλληλα, η έρευνα αυτή κρίνεται σημαντική γιατί εντάσσει την αυτόρ-

ρυθμιζόμενη μάθηση σε ένα εποικοδομιστικό πλαίσιο αναγνωρίζοντας το δυναμικό ρόλο 

που διαδραματίζει το μανθάνον υποκείμενο στην οικοδόμηση της γνώσης του ενώ 

παράλληλα, υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το κοινωνικό 

περιβάλλον στην ενεργοποίηση των γνωστικών δομών του ατόμου.  Η γνώση οικοδομείται 

από το υποκείμενο στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του με το κοινωνικό περιβάλλον. 

Επομένως, η γνώση είναι κοινωνικά προσδιορισμένη αλλά έχει και υποκειμενικό χαρακτήρα 
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αφού δεν είναι ασυνάρτητη από τις προϋπάρχουσες νοητικές δομές του ατόμου πάνω στις 

οποίες θεμελιώνεται η νέα γνώση.  Η εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών μάθησης και 

μελέτης είναι πολύ σημαντική καθώς θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να 

αξιολογήσουν τη λειτουργικότητα και την εφαρμοσιμότητα  των προηγούμενων γνώσεων 

τους.           

 Σύμφωνα με τις απόψεις του Piaget αλλά και των νέο-πιαζετικών η αλληλεπίδραση 

με άλλους μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη καθώς το κοινωνικό πλαίσιο δύναται να 

τροφοδοτήσει την εννοιολογική αλλαγή μέσω της δημιουργίας γνωστικών συγκρούσεων 

(Doise & Mugny, 1986 ). Ενώ μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης δίνεται η δυνατότητα 

εσωτερίκευσης τρόπων σκέψης και στρατηγικών τις οποίες θα μπορέσουν οι μαθητές στη 

συνέχεια να εφαρμόσουν αυτόνομα (Vygotsky, 1976∙ Πουρκός, 2011) .Η ανάδειξη του 

ρόλου του κοινωνικού πλαισίου κερδίζει έδαφος απο τη θεωρία του κοινωνικού 

εποικοδομισμού και συγκεκριμένα από τη θεωρία του Vygotsky ο οποίος αναγνωρίζει τον 

καθοδηγητικό ρόλο του εκπαιδευτικού μέχρι την σταδιακή αυτονόμηση των μαθητών και 

την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση.  Αυτό επιχειρείται σε αυτή την έρευνα.  

 Το γεγονός ότι δεν έχει διεξαχθεί στο παρελθόν  παρόμοια έρευνα  σε συνδυασμό με 

το ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις που έγιναν βασίζονταν σε μονομερές θεωρητικό 

πλαίσιο με τη χρήση αυτό- αναφορών και μόνο και περιορίζονταν είτε στην παραγωγή 

κειμένου είτε στην κατανόηση γραπτού λόγου ενώ στην συγκεκριμένη έρευνα επιδιώκεται 

η καλλιέργεια της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και στα δύο πεδία αιτιολογούν την έρευνα 

που προτείνεται.         

 Επίσης, η έρευνα αυτή είναι σημαντική καθώς επιχειρεί μια διασύνδεση της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης με τις κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας στη διδασκαλία. Υπό 

αυτό το πρίσμα, η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση μελετάται σε ένα ολιστικό πλαίσιο και 

επιχειρείται να διασυνδεθεί τόσο με την ανάπτυξη των παιδιών όσο και   με την ακαδημαϊκή 

τους επίδοση αλλά και την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους. 

 Επίσης, η έρευνα κρίνεται σημαντική καθώς αξιοποιεί πέραν του ενός 

παραδειγμάτων έρευνας δημιουργώντας ένα πολύ-παράδειγμα έρευνας. Υπό αυτό το 

πρίσμα, θα γίνει χρήση μεικτών μεθόδων. Οι μεικτές μέθοδοι, κατά τις οποίες 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα συλλογή δεδομένων τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, θα 

μας επιτρέψει τη συν-αξιολόγηση των κατευθύνσεων ελέγχου ποιότητας. Τέλος, αυτό που 

καθιστά την έρευνα αυτή σημαντική είναι ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στον έλεγχο των 

αντιλήψεων μαθητών για την αυτορρύθμισή τους αλλά θα γίνουν  μετρήσεις πριν και μετά 

τη διδακτική παρέμβαση αλλά και κατά τη διάρκεια  της διδακτικής παρέμβασης που θα 

επιχειρηθεί.          
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 Φιλοδοξούμε μέσω αυτής της έρευνας να εφοδιάσουμε τους εκπαιδευτικούς με ένα 

ευρύ φάσμα θεωριών και μεθοδολογιών της διδασκαλίας που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική, βοηθώντας  στη διαμόρφωση ενός 

νέου επαγγελματικού πλαισίου. 

1.3 Ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα  

Ο σκοπός της έρευνας είναι διττός και εξελίσσεται σε φάσεις ως εξής: 

Πρώτη φάση 

- Στην πρώτη φάση προσαρμόζεται το ερωτηματολόγιο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου, στους μαθητές 

γυμνασίου, με τη χρήση αυτό-αναφορών και ελέγχονται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία 

του και η σχέση μεταξύ των μεταβλητών του. Τα συγκεκριμένα ερευνητικά 

ερωτήματα που διατυπώνονται σε αυτή τη φάση είναι: 

1. Ποιος είναι ο βαθμός εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής του 

ερωτηματολογίου και ποιος ο βαθμός αξιοπιστίας του; 

2. Ποιος είναι ο βαθμός μέτρησης της αυτορρύθμισης των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου; 

3. Ποιοι είναι οι βαθμοί μέτρησης των μεταβλητών του ερωτηματολογίου 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης: των κινήτρων (προσανατολισμός στο έργο, αυτό-

αποτελεσματικότητα), των γνωστικών στρατηγικών (απομνημόνευση, 

οργάνωση, επεξεργασία) και των μεταγνωστικών στρατηγικών (σχεδιασμός, 

παρακολούθηση, έλεγχος, έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών); 

4. Πώς σχετίζονται οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης στην αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου 

μεταξύ τους: 

-Κινήτρων (προσανατολισμός στόχων, αυτό-αποτελεσματικότητα) με τις   

στρατηγικές   μάθησης (γνωστικές και μεταγνωστικές); 

-Προσανατολισμού στόχων προς το έργο με την αυτό-αποτελεσματικότητα; 

-Γνωστικών στρατηγικών μάθησης (απομνημόνευση, οργάνωση, επεξεργασία) με 

τις μεταγνωστικές μάθησης (σχεδιασμός, παρακολούθηση, έκφραση μεταγνωστικών 

εμπειριών); 

5. Πώς αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν οι μαθητές τις μαθησιακές διαδικασίες : 
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- Της αναγνωστικής κατανόησης; 

- Της παραγωγής γραπτού λόγου; 

- Των λειτουργιών της αξιολόγησης; 

- Των αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας- αποτυχίας; 

Δεύτερη Φάση  

- Στη δεύτερη φάση χορηγείται το προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στην αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή 

γραπτού στους μαθητές της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου και 

εξετάζεται, αν οι ομάδες αυτές ανήκουν στο μαθητικό πληθυσμό όσον αφορά το 

βαθμό αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Κατόπιν, στην πειραματική ομάδα 

εφαρμόζεται το αναμορφωμένο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στην 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου και διερευνώνται οι 

επιδράσεις που επιφέρει στην αυτορρύθμιση των μαθητών, στη μαθησιακή 

διαδικασία και στην ποιότητα της διδασκαλίας. Τα συγκεκριμένα ερευνητικά 

ερωτήματα που διατυπώθηκαν σε αυτή τη φάση είναι: 

Αυτορρύθμιση των μαθητών  

1. Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην 

αυτορρύθμιση των μαθητών (έλεγχος πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση); 

Μαθησιακή διαδικασία 

2. Ποια είναι η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων κατά τη διδασκαλία 

και η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών; 

3. Ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου (σωρευτικός, διερευνητικός, 

διαλεκτικός) και η ένταση της διδασκαλίας στις λειτουργίες φθίνουσας 

καθοδήγησης (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή); 

Ποιότητα διδασκαλίας 

4. Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας: 

- Στην ανάπτυξη των μαθητών (κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική) (κατεύθυνση 

ελέγχου ποιότητας της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας); 

- Στις μορφές εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας (κατεύθυνση ελέγχου 

ποιότητας του τελικού αποτελέσματος); 
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- Στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών για το «πότε 

μαθαίνουν πιο καλά» (κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της ικανοποίησης των 

αναγκών και προσδοκιών του «πελάτη»); 

- Στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους μαθητές να 

παρακολουθούν, να ελέγχουν και να εκφράζονται (κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας 

της μεταγνωστικότητας); 

 

1.4 Οι βασικές υποθέσεις της έρευνας  

Διατυπώνουμε δύο βασικές υποθέσεις έρευνας: 

Πρώτη υπόθεση 

Υποθέτουμε ότι οι μαθησιακές διαδικασίες (αναγνωστική κατανόηση, παραγωγή 

γραπτού λόγου, λειτουργίες αξιολόγησης) σχετίζονται σημαντικά με τη λειτουργία των 

κινήτρων (προσανατολισμός στόχων προς το έργο, αυτο-αποτελεσματικότητα), των 

γνωστικών στρατηγικών (απομνημόνευση, οργάνωση, επεξεργασία) και των 

μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης (σχεδιασμός, παρακολούθηση, έλεγχος και έκφραση 

μεταγνωστικών εμπειριών) και θα διαφοροποιηθούν από την επίδραση των μεταβλητών του 

φύλου των μαθητών  της σχολικής τάξης και της καταγωγής.     

 Διότι, η αναγνωστική κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου επιτυγχάνεται 

μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία κινητοποίησης των κινήτρων και  αξιοποίησης των 

γνωστικών στρατηγικών μάθησης (απομνημόνευση, οργάνωση, επεξεργασία) και των 

μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης (σχεδιασμός, παρακολούθηση, έκφραση 

μεταγνωστικών εμπειριών) και διαφοροποιείται από την επίδραση του φύλου των μαθητών 

και της σχολικής τάξης  (Ευκλείδη, 2005· Souvignier και Antoniou, 2007· Giasson, 

2014·Pecrum 2002 · Zimermann & Martinez-Pons, 1990· Minnaert & Boekaerts, 2003) 

 Δεύτερη Υπόθεση 

Υποθέτουμε ότι η αυτορρύθμιση των μαθητών (κίνητρα, γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές στην αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού 

λόγου), η μαθησιακή διαδικασία (συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κατανομή διδακτικού 

χρόνου, συχνότητα εμφάνισης ειδών λόγου και ένταση των λειτουργιών της φθίνουσας 

καθοδήγησης) και η ποιότητα διδασκαλίας (ανάπτυξη μαθητών, μορφές εμφάνισης 

προϊόντων, ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών, απόκτηση μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων) επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το (αναμορφωμένο) μοντέλο 
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διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας.      

 Διότι, το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας διαμορφώνει ένα διδακτικό πλαίσιο, με 

κύρια χαρακτηριστικά το μαθησιακό συμβόλαιο (τι θα μάθουμε, πώς, τι θα κάνει ο καθένας), 

την προτυποποίηση (θα σας δείξω και θα σας εξηγήσω σαν να είναι δικό μου πρόβλημα), 

τη φθίνουσα καθοδήγηση (εξωτερική, λεκτική, σιωπηλή), την εξάσκηση (αμοιβαία εργασία, 

επιλογή επιπέδου δυσκολίας), την κοινωνικογνωστική σύγκρουση (αναζήτηση 

εναλλακτικών τρόπων ), τη σκαλωσιά (αντιστοίχιση ένα προς ένα), τη μετασχηματίζουσα 

μάθηση (διενέργεια αντιστροφών, εύρεση άλλων τρόπων), τη γνωστική υπέρβαση (εργασία 

με αυτοέλεγχο, επέκταση). Σταδιακά οι μαθητές οδηγούνται στην εσωτερίκευση των 

ενεργημάτων σκέψης και δράσης (τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε), στο μετασχηματισμό 

και την αναδόμησή τους, ώστε να μπορέσουν να αυτορρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους, 

εργαζόμενοι με αυτοσχεδιασμό: τι θα κάνω (προσανατολισμός), πώς θα εργαστώ 

(σχεδιασμός), πώς προχωρεί η εφαρμογή (παρακολούθηση), υπάρχει απόκλιση (έλεγχος), 

πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τι έκανα (αναστοχασμός) και να χειραφετηθούν (Ευκλείδη, 

2005· Slavin, 2007· Woolfolk, 2007· Schunk, 2010· Wink, 2011· Σαλβαράς, 2013).   

1.5. Σημαντικοί όροι 

Σημαντικοί όροι στην έρευνά μας, που χρειάζονται εννοιολόγηση είναι η αναγνωστική 

κατανόηση, η παραγωγή γραπτού λόγου, η γνωστική μαθητεία, η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

και η ποιότητα στη διδασκαλία.    

1.5.1 Αναγνωστική κατανόηση 

Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί βασικό στόχο της αναγνωστικής διαδικασίας 

αλλά και βασική συνιστώσα της μαθησιακής διαδικασίας. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, 

αποτελεί στόχο του λειτουργικού εγγραμματισμού ο οποίος αποτελεί τη βάση του σχολικού 

εγγραμματισμού ( Χατζηλουκά- Μαυρή, 2009). Η κατανόηση κειμένου θα μπορούσε γενικά 

να οριστεί ως διαδικασία κατά την οποία εξάγονται πληροφορίες από ένα κείμενο με 

αποτελεσματικό τρόπο (Grellet,1981).      

 Σύμφωνα με μια ρομαντική-παραδοσιακή  προσέγγιση της αναγνωστικής  

κατανόησης, αυτή ορίζεται ως μια τεχνική δεξιότητα επανεκτέλεσης αλλά και 

αναπαραγωγής ενός έργου. Σήμερα, ωστόσο, η παραδοσιακή προσέγγιση της κατανόησης, 

η οποία συνδέεται με την παθητική αποδοχή και αλίευση ενός στατικού μηνύματος από τον 

αναγνώστη, έχει αντικατασταθεί από σύγχρονες προσεγγίσεις για την αναγνωστική 

κατανόηση οι οποίες τονίζουν την ενεργό και δυναμική εμπλοκή του αναγνώστη κατά τη 
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διαδικασία κατανόησης (Κουλουμπαρίτση, 2002∙ Βάμβουκας, 2008∙Giasson, 2014·Ράλλη, 

2011).            

 Η αναγνωστική κατανόηση, βάσει των σύγχρονων προσεγγίσεων, αποτελεί μια 

αλληλοδρασιακή διαδικασία στην οποία εμπλέκονται παράγοντες όπως είναι το κείμενο, ο 

αναγνώστης αλλά και το συγκείμενο (Weaver, 2002· Giasson, 2014). Επομένως, σήμερα 

παρατηρείται απαγκίστρωση από τις αντιλήψεις προσθετικού- ατομικιστικού τύπου στην 

προσέγγιση της αναγνωστικής κατανόησης και πλέον η αναγνωστική κατανόηση ξεκίνησε 

να προσεγγίζεται ως μια πολύπλοκη- σύνθετη διαδικασία (Pearson& Raphael 1990∙ 

Giasson, 2014).           

 Έχουν διατυπωθεί διάφορες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις για την αναγνωστική 

κατανόηση γεγονός που αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της αναγνωστικής διαδικασίας. Οι 

σύγχρονοι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για την αναγνωστική κατανόηση φαίνεται να 

επηρεάζονται τόσο από τη θεωρία των γνωστικών σχημάτων,  του εποικοδομισμού καθώς 

και της συνδιαλλαγής του αναγνώστη με τον γραπτό λόγο (Gill, 2008). Σύμφωνα με τους 

(Oakhill&Cain, 2004) η αναγνωστική κατανόηση είναι ουσιαστικά η δημιουργία ενός 

νοητικού μοντέλου, μιας συνεκτικής  αναπαράστασης των σχέσεων που υπάρχουν σε ένα 

κείμενο και του περιεχομένου του ( Kintsch,1988). Ουσιαστικά, το νοητικό μοντέλο που 

δημιουργεί ο αναγνώστης, αποτελεί προϊόν της δημιουργίας μικροδομής και μακροδομής 

του κειμένου, ενώ τέλος ο αναγνώστης δημιουργεί ένα καταστασιακό μοντέλο 

διασυνδέοντας τις πληροφορίες του κειμένου με τα προυπάρχοντα νοητικά σχήματα για την 

εξαγωγή συμπερασμών ( Kintsch & Kintsch,2005).    

 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από το national reading panel (2000) η 

αναγνωστική κατανόηση αποτελεί μια διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω μιας 

εμπρόθετης διαδικασίας σκέψης, η οποία αποτελεί διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Η  

ενεργός εμπλοκή του αναγνώστη στη οικοδόμηση νοήματος τονίζεται και στον ορισμό που 

δίνεται για την αναγνωστική κατανόηση από το Rand (Reading study group) το οποίο 

επισημαίνει ότι η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί διαδικασία αλληλεπίδρασης του 

αναγνώστη με το γραπτό λόγο με στόχο την οικοδόμηση νοήματος ενώ στον ορισμό που 

δίνεται τονίζεται το στοιχείο της δραστηριότητας καθώς και του πλαισίου μέσα στο οποίο 

συντελείται η κατανόηση (Sweet&Snow, 2003· Ράλλη, 2011).   

 Υπό αυτό το πρίσμα, η κατανόηση ορίζεται σήμερα ως διαδικασία κατασκευής 

νοήματος , το οποίο οικοδομείται μέσα από τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του 

αναγνώστη οι οποίες είναι αποθηκευμένες υπό τη μορφή γνωστικών σχημάτων ( Kendeou 

2008). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί διαδικασία που προϋποθέτει  ότι ο 

αναγνώστης διαθέτει γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με το θέμα του κειμένου, τη δομή του 
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κειμένου, καθώς και τη σύνδεση των γλωσσικών και νοηματικών του μονάδων (Alexander 

et al., 1991·Αρχάκης, 2005·). Η κατανόηση συνεπώς συντελείται όταν ο αναγνώστης 

ενεργοποιήσει τα υπάρχοντα γνωστικά του σχήματα και τα συσχετίσει με τα μηνύματα και 

τις δομές του κειμένου (Malmgre & Trezek 2009). Τη σημασία που ασκεί το γνωστικό 

κεκτημένο στην διαδικασία της αναγνωστικής κατανόησης  επισημαίνει και η 

Κουλουμπαρίτση (2003) η οποία ορίζει την αναγνωστική κατανόηση ως διαδικασία 

νοηματικής προσπέλασης του γραπτού λόγου μέσω μιας διαδικασίας δόμησης νοητικής 

αναπαράστασης που αποτελεί προϊόν συνδυασμού όσων κατέχει ο αναγνώστης ως γνωστική 

βάση/κεκτημένο με τις ιδέες που παρουσιάζονται στο γραπτό κείμενο.   

 Η οικοδόμηση νοήματος, που ταυτίζεται με την αναγνωστική κατανόηση σε πολλούς 

ορισμούς που δίνονται, αποτελεί μια διαδικασία σύνθετη καθώς ο αναγνώστης καλείται να 

διαχειριστεί αυτό που δηλώνεται ρητά στο κείμενο αλλά και να πειραματιστεί με τις άρρητες 

δηλώσεις του κειμένου (Giasson, 2014). Άρρητες πληροφορίες είναι αυτές που αν και δεν 

διατυπώνονται με ρητούς όρους μέσα στο κείμενο μπορεί να αποσπώνται επαγωγικά ή 

υποκειμενικά. Επαφίεται στον αναγνώστη λοιπόν, η δημιουργία νοήματος μέσω του 

συνδυασμού ρητών και άρρητων πληροφοριών του κειμένου καθώς και των γνώσεων και 

των εμπειριών του αναγνώστη (Βάμβουκα, 2010). Βάσει αυτού, γίνεται αντιληπτό ότι η 

αναγνωστική κατανόηση, ως διαδικασία, ενέχει δυσκολίες καθώς ο λόγος δομείται στο 

επίπεδο της καταδήλωσης, κατά την οποία η σκέψη του αναγνώστη εργάζεται με τις 

καταφάσεις δηλαδή με ό,τι δηλώνεται στο κείμενο αλλά και της  συνδήλωσης, κατά την 

οποία η σκέψη κινείται με τις αρνήσεις. Ως διαδικασία η αναγνωστική κατανόηση βασίζεται 

στις σχέσεις μεταξύ καταδήλωσης και συνδήλωσης (Σαλβαράς,2011).  

 H αναγνωστική κατανόηση ορίζεται ταυτόχρονα ως διαδικασία η οποία  

προϋποθέτει πέραν από τις βασικές αναγνωστικές δεξιότητες, όπως είναι η 

αποκωδικοποίηση και η φωνολογική ενημερότητα και δεξιότητες ανωτέρου επιπέδου όπως 

είναι η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, η δημιουργία νοητικών 

αναπαραστάσεων του κειμένου, η ικανότητα εξαγωγής συμπερασμών, ο σχηματισμός 

υποθέσεων σε σχέση με το κείμενο καθώς και η χρήση γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών 

στρατηγικών (Pressley, 2000· Αντωνίου, Πολυχρόνη & Κοτρώνη, 2012· Rapp et al  2007 ). 

Ο γνωστικός αλλά και μεταγνωστικός χαρακτήρας της αναγνωστικής κατανόησης 

επισημαίνεται και από τον  Μπότσα (2007) ο οποίος ορίζει την αναγνωστική  κατανόηση 

ως μια  σύνθετη διαδικασία η οποία συντελείται μέσω της αλληλεπίδρασης πολλών 

διαδικασιών σκέψης και κινείται τόσο σε γνωστικό αλλά και σε μεταγνωστικό επίπεδο. 

Επομένως, η αναγνωστική κατανόηση ως διαδικασία συνδέεται με ανώτερες γνωστικές 

διεργασίες τις οποίες ο αναγνώστης ελέγχει και ρυθμίζει μέσα από μεταγνωστικές 
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δεξιότητες με στόχο την οικοδόμηση νοήματος.     

 Στο πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης διακρίνονται πέντε μεγάλες κατηγορίες 

διαδικασιών. Αναλυτικότερα, υπάρχουν μικρο-διαδικασίες, διαδικασίες συνοχής, μάκρο-

διαδικασίες, διαδικασίες επεξεργασίας και μεταγνωστικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, 

οι μίκρο-διαδικασίες χρησιμεύουν στην κατανόηση της πληροφορίας που περιέχεται σε μια 

φράση. Οι διαδικασίες συνοχής έχουν ως λειτουργία την πραγματοποίηση συσχετισμών 

μεταξύ των προτάσεων ή των φράσεων. Οι μακρο-διαδικασίες αφορούν στη συνολική 

κατανόηση του κειμένου, στους συσχετισμούς που επιτρέπουν να καταστεί ένα κείμενο 

σύνολο που να χαρακτηρίζεται από συνοχή. Οι διαδικασίες επεξεργασίας επιτρέπουν στον 

αναγνώστη να υπερβεί το κείμενο και να εξαγάγει συμπεράσματα που δεν προβλέπονται 

από το συγγραφέα. Τέλος, οι μεταγνωστικές διαδικασίες καθοδηγούν την κατανόηση και 

επιτρέπουν στον αναγνώστη να προσαρμοστεί στο κείμενο ( Irwin, 1991∙ Giasson, 2014).

 Σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (2007), υπάρχουν 4 επίπεδα αναγνωστικής 

κατανόησης. Υπάρχει καταρχάς το επίπεδο του εντοπισμού πληροφοριακών στοιχείων του 

κειμένου και ακολουθεί το επίπεδο της ανάπτυξης της γενικότερης κατανόησης, κατά το 

οποίο ο αναγνώστης αντιμετωπίζει το κείμενο ολιστικά και προβαίνει σε συσχετισμούς 

μεταξύ των επιμέρους μερών του, με βάση πάντα τα προυπάρχοντα σχήματα που διαθέτει, 

γεγονός που του επιτρέπει να εντοπίσει την κύρια ιδέα του κειμένου καθώς και τα δομικά 

του στοιχεία. Το τρίτο επίπεδο είναι αυτό της ερμηνευτικής κατανόησης, κατά το οποίο ο 

αναγνώστης μπορεί να διαχειρίζεται το νόημα και τις υπόρρητες ιδέες του κειμένου 

φτιάχνοντας περιλήψεις και εννοιολογικούς χάρτες. Τέλος, έχουμε το επίπεδο της κριτικής 

κατανόησης όπου ο αναγνώστης μπορεί να αποτιμά τις ιδέες του κειμένου.

 Συμπερασματικά, οι εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που δίνονται για τη διαδικασία 

της αναγνωστικής κατανόησης καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μια σύνθετη και πολύπλοκη 

διαδικασία επίλυσης προβλήματος  η οποία σχετίζεται με την ενεργοποίηση ανώτερων 

νοητικών διεργασιών και κατά την οποία ο αναγνώστης επιφορτίζεται με τη ρύθμιση και 

τον έλεγχο των γνωστικών διαδικασιών σκέψης μέσω των μεταγνωστικών δεξιοτήτων που 

διαθέτει ( Kintch, 2004· Ράλλη, 2011).  

 

1.5.2 Παραγωγή γραπτού λόγου  

Ο γραπτός λόγος χρησιμοποιείται τόσο ως  μέσο αυτό-έκφρασης αλλά και μέσο 

επικοινωνίας και μπορεί να συμβάλει σημαντικά τόσο στη διαμόρφωση της σκέψης του 

ατόμου αλλά και στη γλωσσική του ανάπτυξη (Σπαντιδάκης, 2011). Οι αναπτυξιακές 
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δυνατότητες που έχει ο γραπτός λόγος εδράζονται κυρίως στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ 

σκέψης, γλώσσας αλλά και μάθησης. Η παραγωγή λόγου αποτελεί μια σύνθετη διεργασία 

τόσο εκφραστική αλλά και αντιληπτική η οποία δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να μπορεί 

να συνυπάρχει, και  να αλληλεπιδρά με τον κοινωνικό του περίγυρο.  

 Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί ένα σύνθετο γνωστικό έργο και είναι 

συνισταμένη όλων των δεξιοτήτων του γλωσσικού μαθήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι η παραγωγή γραπτού λόγου ως διαδικασία πραγματώνεται όχι μόνο  μέσω  

καταχωρίσεων αλλά και της αναζήτησης και κατασκευής  του νοήματός τους (Σαλβαράς, 

2013). Το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία συγγραφής ο συγγραφέας καλείται να αποφασίσει 

τι θα γράψει, γιατί θα το γράψει και πώς θα το γράψει ενώ συγχρόνως να αναζητήσει και 

να οικοδομήσει νόημα αποδεικνύει ότι η παραγωγή λόγου αποτελεί διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος και λήψης απόφασης και έχει εμπρόθετο χαρακτήρα (Ράλλη, 2011· Bereiter 

& Scardamalia, 1987·Σαλβαράς, 2013) . Παράλληλα, η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί 

διαδικασία η οποία για να πραγματωθεί επιβάλλονται προαπαιτούμενες δεξιότητες από τους 

μαθητές. Θα πρέπει λοιπόν ο μαθητής να έχει  επιλύσει τόσο προβλήματα φωνολογικής 

επεξεργασίας καθώς και προβλήματα προφορικής ανάγνωσης αλλά και αναγνωστικής 

κατανόησης. Συνεπώς αποτελεί γνωστικό έργο υψηλών απαιτήσεων.  

 Προσεγγίζοντας την παραγωγή λόγου ως πράξη διαπιστώνεται ότι έχει διττό 

χαρακτήρα . Αποτελεί αφενός μια επικοινωνιακή πράξη, η οποία πραγματώνεται εντός ενός 

κοινωνικού πλαισίου, αλλά και μια διανοητική δραστηριότητα η οποία απαιτεί την 

ενορχήστρωση πολλών επιμέρους δεξιοτήτων  με στόχο την κατασκευή νοήματος αλλά και 

την επίτευξη επικοινωνιακών στόχων (Englert & Dinsmore, 2004). Ως επικοινωνιακή πράξη 

αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ συγγραφέα και παραλήπτη. Ως δραστηριότητα 

κατασκευής νοήματος απευθύνεται σε ένα ακροατήριο που είναι μόνο νοητικά παρόν και 

προϋποθέτει την διαμεσολάβηση μέσων και εργαλείων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

στοιχείο του πλαισίου στο οποίο λαμβάνει χώρα. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

συμβάλλουν τόσο στη διαδικασία παραγωγής λόγου καθώς και στην ερμηνεία του γραπτού 

λόγου (Σπαντιδάκης, 2010). Η εργαλειακή διάσταση που αποδίδεται στη διαδικασία 

παραγωγής γραπτού λόγου αναφέρεται τόσο στο περιεχόμενο αλλά και στην μορφή του 

γραπτού λόγου.    

 Η παραγωγή γραπτού λόγου πέραν από επικοινωνιακή και διανοητική 

δραστηριότητα αποτελεί ταυτόχρονα μια   εμπρόθετη διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό και 

απαιτεί την εφαρμογή τόσο γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών στρατηγικών κατά τη 

διαδικασία συγγραφής. Ως διαδικασία παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από την 
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παραγωγή προφορικού λόγου, καθώς επιβάλλει την εφαρμογή και λειτουργία της γλώσσας 

σε όλα της τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και του ορθογραφικού και του γραφο-

φωνημικού. Παράλληλα, η συγγραφή ενός επικοινωνιακού κειμένου αποτελεί απαιτητική 

διαδικασία καθώς  επιβάλλει να κατορθώσει ο μαθητής να συγκεράσει αρμονικά δύο πολύ 

βασικούς ρόλους αυτό του δημιουργού-γραφέα και αυτό του γραμματέα- γραφέα (Graham 

et al 1991).           

 Η οικοδόμηση γραπτού λόγου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της 

συμβολικής λειτουργίας αλλά και των ανώτερων νοητικών ικανοτήτων όπως η υπόθεση, η 

αξιολόγηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η πρόβλεψη, η κατηγοριοποίηση κτλ. Πιο 

συγκεκριμένα, η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί προϊόν εσωτερίκευσης γλωσσικών 

πράξεων των μαθητών οι οποίες αρχικά απεικονίστηκαν και ακολούθως 

μετασχηματίστηκαν σε νοητικά ενεργήματα (Σαλβαράς, 2000).Τα γλωσσικά νοητικά 

ενεργήματα αποτελούν νοητικές ενέργειες γλωσσικού χαρακτήρα οι οποίες διαθέτουν 

επικοινωνιακή πρόθεση, σχέδιο και είναι προσανατολισμένες σε αποτελέσματα. 

Παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμπλεκτικότητας (πού, πότε, ποιος, τί έκαναν, πώς, γιατί, 

για ποιο σκοπό), αντιστρεψιμότητας (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη), 

συνδυαστικότητας (πώς αλλιώς) και συντονίζονται μεταξύ τους σε μεγάλες ολότητες οι 

οποίες αποτελούν ενεργηματικές γλωσσικές δομές (Σαλβαράς, 2013).  

 Τα γλωσσικά ενεργήματα απαιτούν συντονισμένες διδακτικές ενέργειες όπως είναι 

ταξινομήσεις, σειροθετήσεις, αντιστοιχίσεις κτλ. Οι διδακτικές αυτές ενέργειες 

εφαρμόζονται αρχικά πάνω στο συγκεκριμένο δηλαδή στην αναπαράσταση των λεκτικών 

πράξεων, ακολούθως στο απεικονιστικό επίπεδο (απεικόνιση των πράξεων), στο σχηματικό 

(διοργάνωση των σχέσεων των λεκτικών πράξεων) , στο λεκτικό (διατύπωση με φωνακτό 

λόγο) και στο συμβολικό (μετασχηματισμός του φωνακτού λόγου σε σιωπηρό λόγο) 

(Σαλβαράς, 2000).  Στην ουσία οι ενεργηματικές γλωσσικές δομές αποτελούν  γλωσσικά 

σχήματα τα οποία δύνανται να τροποποιηθούν με την εμφάνιση της νέας εμπειρίας. Η 

τροποποίηση των γλωσσικών δομών μπορεί να γίνει με επαύξηση, με εναρμόνιση και με 

αναδιοργάνωση μέσω αναδομήσεων  (Βοσνιάδου, 2009).    

 Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί διαδικασία που προϋποθέτει τόσο γνωστικές 

αλλά και μεταγνωστικές δεξιότητες οι οποίες αλληλεπίδρούν εντός ενός πλαισίου που 

εκτείνεται μεταξύ δύο πόλων. Οι δύο αυτοί πόλοι αντιπροσωπεύουν τη δηλωτική γνώση και 

τη διαδικαστική γνώση. Η δηλωτική γνώση αναφέρεται στη γνώση των δεξιοτήτων και των 

στρατηγικών που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός έργου ενώ η διαδικαστική γνώση 

αφορά το πώς και πού εφαρμόζονται οι στρατηγικές. 
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1.5.3  Γνωστική μαθητεία  

Ο όρος γνωστική μαθητεία διατυπώθηκε από τους Collins, Brown and Newman 

(1989) και αποτελεί μοντέλο διδασκαλίας το οποίο εδράζεται στην παραδοσιακή  μαθητεία 

ενσωματώνοντας στοιχεία της εκπαίδευσης. Η μαθητεία αποτελεί διαχρονικά μια 

αποτελεσματική μορφή μάθησης (Νικολουδάκης, Παρασκευά και Φερεντίνος, 2006).  Η 

θεωρία αυτή ανάγεται στα τέλη της δεκαετίας του 80’ και επικεντρώνεται στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου, εντός ενός αυθεντικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την επίτευξη μαθησιακών στόχων (Cope, 2005). 

Σύμφωνα με τους Brown, Collins & Diguid (1989), το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας 

αναδείχθηκε όταν η εκπαιδευτική έρευνα άρχισε να θέτει υπό αμφισβήτηση τις 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες παραγνώριζαν το ρόλο που διαδραματίζει 

το κοινωνικό πλαίσιο στη μάθηση η οποία είναι στην ουσία κοινωνικά εγκατεστημένη 

(Lave& Wenger, 1991·Dimakos, Nicoloudakis, Ferentinos, Choustoulakis, 2010). 

 Το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας εντάσσεται στις γνωστικές θεωρίες μάθησης, 

οι οποίες επικεντρώνονται τόσο στην επεξεργασία πληροφοριών, στην ανακάλυψη γνώσεων 

αλλά  και στην αναδιοργάνωσή τους. Το φιλοσοφικό αλλά και θεωρητικό  υπόβαθρο του 

μοντέλου της γνωστικής μαθητείας εδράζεται τόσο στην παραδοσιακή μαθητεία, στην 

κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky και στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης 

καθώς και στη θεωρία της εγκατεστημένης μάθησης ( Greeno et al. 1996·Νικολουδάκης, 

Παρασκευά, Φερεντίνος, 2006). Αποτελεί μοντέλο διδασκαλίας το οποίο προσεγγίζεται ως 

καθοδηγητικό εργαλείο, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά 

στην ανάπτυξη τόσο γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών 

(Bransford, Brown και Cocking, 2000·Σαλβαράς, 2011).     

 Πιο συγκεκριμένα, η διασύνδεση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας με την 

παραδοσιακή μαθητεία εντοπίζεται τόσο σε επίπεδο συντελεστών (μαθητευόμενος, ειδικός 

και δραστηριότητα) όσο και σε κάποια συστατικά που χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές 

μαθητείες όπως είναι η μοντελοποίηση, η καθοδήγηση αλλά και η απομάκρυνση. Ενώ η 

διασύνδεση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας με την εγκατεστημένη μάθηση 

εντοπίζεται στο ότι η έννοια της εγκατεστημένη μάθησης υποστηρίζει πως η γνώση και η 

μάθηση πραγματώνονται εντός του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος και μέσω της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης του ατόμου με τους άλλους. Συνεπώς υπάρχει στενή 

διασύνδεση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας με την εγκατεστημένη μάθηση καθώς 

και στο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας η γνώση αποκτάται σε πλαίσιο που περιλαμβάνει 

εμπειρικές συνθήκες, και κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα σε κοινότητες πρακτικής 
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(Lave&Wenger, 1991).        

 Η θεωρητική και φιλοσοφική βάση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας άσκησαν 

ισχυρή επιρροή στη διαμόρφωση της εν λόγω μεθόδου διαμορφώνοντας ένα μαθησιακό 

περιβάλλον που διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά: περιεχόμενο (content),  μεθόδους 

(methods),  ακολουθία του μαθήματος (sequencing)  και κοινωνικές διαστάσεις στην 

εκπαίδευση (sociology of teaching). Ενώ η προσέγγιση της γνωστικής μαθητείας όπως 

διαμορφώθηκε από τους Collins et al (1989) διέρχεται μέσα από τις εξής φάσεις : την 

επίδειξη (modelling), την καθοδήγηση (coaching), την σκαλωσιά μάθησης (scaffolding), τη 

σαφήνεια (articulation), τον αναστοχασμό (reflexion) και την εξερεύνηση ( Νικολουδάκης 

, Παρασκευά, Φερεντίνος, 2006).       

 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους Collins & Duguid (1989), η γνωστική μαθητεία 

ορίζεται ως το μοντέλο μάθησης κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τους μαθητές 

μέσα από την παροχή προτύπων και στο πλαίσιο αυθεντικών δραστηριοτήτων να 

συγκροτήσουν ενεργήματα δράσης με στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή τους. Στο μοντέλο 

αυτό επιτρέπεται στους εκπαιδευομένους  να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω κοινής 

εμπειρίας και στο πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Συνεπώς, το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας αποτελεί μια διαλεκτική σύνθεση μεταξύ δασκαλοκεντρικών και 

μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τις αποφάσεις 

αναφορικά με την προετοιμασία της διδασκαλίας και σταδιακά εκχωρεί αποφάσεις στους 

μαθητές αναφορικά με τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση. Η επικοινωνία δασκάλου και 

μαθητών λειτουργεί διαμεσολαβητικά διευκολύνοντας ή φρενάροντας την εξομοίωση με το 

πρότυπο παρατήρησης (Vygotsky,1978·Νικολουδάκης, Παρασκευά, Φερεντίνος, 2006 

Σαλβαράς,2011· Δαφέρμος, 2002).       

 Στόχος του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας είναι να γίνουν οι μαθητές, μέσω της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης με πιο έμπειρα άτομα, μέτοχοι των εσωτερικών νοητικών 

διεργασιών της σκέψης γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση εσωτερικών 

γνωστικών προτύπων που θα αποτελέσουν τη βάση μιας αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς 

(Ghefaili, 2003). Στο πλαίσιο αυτό η διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός 

λειτουργεί μεσολαβητικά ανάμεσα στον μαθητή και στο διδακτικό αντικείμενο (Dennen, 

2004). Αφενός το μετασχηματίζει για να είναι προσπελάσιμο στο μαθητή και αφετέρου 

προγραμματίζει και υλοποιεί δραστηριότητες μαθητείας που διευκολύνουν αυτή την 

προσπέλαση (Collins κ.α 1991· Herrington και Oliver, 2000). 

Το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας εδράζεται θεωρητικά τόσο στην κοινωνικό-

γνωστική θεωρία και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία του Bandura (1986) για τη μάθηση μέσα 
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από παρατήρηση και μίμηση προτύπου ενώ παράλληλα αξιοποιεί θέσεις από τη θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού στο πλαίσιο της οποίας υποστηρίζεται ότι η μάθηση πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μια μορφή μαθητείας. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιεί θέσεις από τη 

θεωρία  του Vygotsky ότι η μάθηση/ανάπτυξη προκύπτει όταν γίνεται στη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης με τη βοήθεια «σκαλωσιάς» απο 

από τον εκπαιδευτικό.         

 Η φθίνουσα καθοδήγηση (κάνε ό,τι κάνω/ έλα να κάνουμε μαζί/κάντο μόνος σου) 

είναι διαδεδομένη στα μοντέλα γνωστικής μαθητείας που προσφέρονται για τη διδασκαλία 

της διαδικαστικής γνώσης. Στόχος είναι, μέσα από την παροχή διαδικαστικών 

διευκολύνσεων από τον εκπαιδευτικό, οι οποίες λειτουργούν ως πολύ καλά 

διαμεσολαβητικά εργαλεία, να οδηγηθούν οι μαθητές στην ανάπτυξη μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων και στην εκδήλωση μιας αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς (Bereiter& 

Scardamalia,1987). Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των εργαλείων που παρέχει ο εκπαιδευτικός 

κατά τη διδασκαλία,  έγκειται στο ότι μπορεί να βοηθήσουν στην εσωτερίκευση των 

εξωτερικών προτυποποιημένων δράσεων και στον μετασχηματισμό τους και στην 

ενσωμάτωσή τους στα υπάρχοντα γνωστικά σχήματα του ατόμου, ενώ μπορούν να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς βοηθώντας τους 

μαθητές να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν τη μάθησή τους. (Englert et 

al. 1987).          

 Βέβαια, η εσωτερίκευση ενός μοντέλου εργασίας που προτυποποιεί ο εκπαιδευτικός 

συντελείται με τη με τη χρήση ενός πολύ σημαντικού εργαλείου, των ειδών του λόγου του 

φωνακτού και του σιωπηρού ,  καθώς και με εξάσκηση με το συγκροτημένο ενέργημα (τί 

θα κάνω, πώς κάθε πότε) με αμοιβαία εργασία ή με αυτοέλεγχο. Για να μπορέσει βέβαια ο 

μαθητής να αυτονομηθεί και να μεταβεί από ένα πλαίσιο εργασίας  με τους άλλους στην 

εργασία με τον εαυτό, ώστε να μπορέσει να αυτορρυθμίσει τη συμπεριφορά του, θα πρέπει 

πέραν από την αξιοποίηση των ειδών του λόγου, που θα επιτρέψουν τη μετάβαση από τη 

διαψυχολογική διαδικασία και τη διάδραση με τους άλλους στην ενδοψυχολογική 

διαδικασία και στη διάδραση με τον εαυτό, θα πρέπει κατά τη διδασκαλία να αναζητηθούν  

εναλλακτικοί τρόποι και να συντελεστούν μετασχηματισμοί οι οποίοι  θα αναγκάσουν το 

άτομο να διέλθει μέσα από μια κοινωνικογνωστική σύγκρουση. (Σαλβαράς, 2011) 

 Το διδακτικό συμβόλαιο της φθίνουσας καθοδήγησης που αποτελεί τον πυρήνα του 

μοντέλου της γνωστικής μαθητείας  οδηγεί τους μαθητές στη χειραφέτηση. Η διαδικασία 

της συν-γνώσης  οργανώνεται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης των μαθητών και στηρίζεται 

στη διαδικασία της μίμησης, το φωνακτό και το σιωπηρό λόγο. Ο εκπαιδευτικός στήνει μια 

σκαλωσιά μάθησης ανάμεσα στο τρέχον και στο εν δυνάμει επίπεδο μάθησης των μαθητών. 
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Η διαδικασία της συν-γνώσης επέρχεται όταν η διαπροσωπική επικοινωνία μετατραπεί σε 

ενδο-προσωπική.         

 Το υποστηρικτικό πλαίσιο που παρέχεται στους μαθητές στο μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας συμβάλλει σε μια προοδευτική μετακίνηση από την ετερορύθμιση στην 

αυτορρύθμιση ώστε ο μαθητής να φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο ανεξάρτητης 

λειτουργικότητας ως προς τη μάθηση. Επομένως, στόχος είναι η μεγιστοποίηση της 

γνωστικής αυτορρύθμισης και της αυτονομίας του μαθητή.   

 Συμπερασματικά, το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας αξιοποιεί βασικές θέσεις του 

εποικοδομισμού στη διδακτική πρακτική ενώ εδράζεται στην κοινωνικογνωστική 

προσέγγιση στη διδασκαλία στρατηγικών. Ουσιαστικά το μοντέλο αυτό αναδεικνύει τον 

δυναμικό ρόλο που διαδραματίζει ο μαθητής στην οικοδόμηση της γνώσης του, ενώ 

παράλληλα υπογραμμίζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το κοινωνικό πλαίσιο 

προς την ανάπτυξη τόσο γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών στρατηγικών καθώς και 

διαδικασιών αυτορρύθμισης  που στοχεύουν και προάγουν την αυτονομία του μαθητή. Η 

μαθητική αυτονομία και η ευέλικτη χρήση στρατηγικών από πλευράς των μαθητών 

προάγονται μέσω της παροχής προτύπου από τον εκπαιδευτικό, της φθίνουσας 

καθοδήγησης, της δημιουργίας συνεργατικών πλαισίων και κοινοτήτων πρακτικής που 

έχουν νόημα για τους μαθητές,  καθώς και της σταδιακής παραχώρησης του ελέγχου της 

μαθησιακής διαδικασίας στους μαθητές.  

1.5.4 Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση  

Η αυτορρύθμιση αποτελεί έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στη γνωστική 

όσο και στην εκπαιδευτική ψυχολογία. Σύμφωνα με τον Kluwe (1982), κάθε άνθρωπος 

μπορεί να αποτελέσει ένα αυτορρυθμιζόμενο οργανισμό που διαθέτει τη δύναμη να αυτό-

ελέγχεται και να αυτο-αξιολογείται.        

 Η ιδέα της αυτορρύθμισης εδράζεται στη θεωρία της Κυβερνητικής για τα 

προσαρμοζόμενα συστήματα, τα όποια περιλαμβάνουν κάποια πολύ βασικά συστατικά. 

Καταρχάς κάθε προσαρμοζόμενο σύστημα διαθέτει ένα επιδιωκόμενο στόχο ενώ 

παράλληλα είναι εφοδιασμένο με μέσα ή όργανα παρακολούθησης της τρέχουσας 

κατάστασής του. Ταυτόχρονα, τα προσαρμοζόμενα συστήματα διαθέτουν μηχανισμούς 

σύγκρισης της τρέχουσας κατάστασής τους με την επιδιωκόμενη κατάσταση για την 

ανίχνευση τυχόν αποκλίσεων ενώ συγχρόνως διαθέτουν μηχανισμούς λειτουργίας αλλά και 

μηχανισμούς επανατροφοδότησής τους (Weiner, 1961·Ευκλείδη, 2011).  `  
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Είναι γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί για την αυτορρύθμιση και ότι 

δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός που να την εξηγεί. Οι διάφοροι ορισμοί που 

έχουν αποδοθεί εδράζονται στη θεωρητική προσέγγιση του κάθε ερευνητή. Αυτό που πρέπει 

ωστόσο να σημειωθεί είναι ότι η αυτορρύθμιση δεν αποτελεί μια διανοητική διαδικασία και 

δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή δεξιότητα. Στην ουσία η αυτορρύθμιση 

αποτελεί μια αυτό-κατευθυνόμενη διαδικασία μετασχηματισμού διανοητικών ικανοτήτων 

σε δεξιότητες επίτευξης στόχων (Zimmermann & Schunk 1989∙Zimmermann,2000). Ο 

Zimmermamm (1998), ορίζει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ως μια διαδικασία 

πολυδιάστατη στο πλαίσιο της οποία ενεργοποιούνται παράγοντες τόσο γνωστικοί, θυμικοί 

αλλά και βουλητικοί.        

 Σύμφωνα με την Ευκλείδη (2011), η αυτορρύθμιση συνδέεται με τον έλεγχο της 

συμπεριφοράς. Ο έλεγχος αποτελεί  βασικό μηχανισμό ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην 

βελτίωση της προσαρμογής του ατόμου στο περιβάλλον αλλά και στην εκδήλωση δράσης 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Η συμπεριφορά βέβαια του ατόμου αποτελεί 

μια σύνθετη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τόσο γνωστικές αλλά και μεταγνωστικές 

διεργασίες, στόχους , κίνητρα συναισθήματα αλλά και βουλητικές διεργασίες ελέγχου. Σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο η αυτορρύθμιση αποτελεί την ικανότητα του ατόμου να μπορεί να 

ελέγχει , να τροποποιεί και να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του, το θυμικό του αλλά και 

το γιγνώσκειν προς την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων (Efklides, Niemivirita 

&Yamauchi 2002). Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η αυτορρύθμιση ως διαδικασία απαιτεί 

την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου στόχου, την παρακολούθηση αναφορικά με την επίτευξη 

του στόχου καθώς και τη μεθόδευση διορθωτικής δράσης (Ευκλείδη, 2011, Zimmermann, 

2008, Schunk, 2001).         

 Kάποιοι ερευνητές που προσπάθησαν να οριοθετήσουν την αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση επικεντρώνονται στη χρήση στρατηγικών ορίζοντας την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

ως την ικανότητα του ατόμου να μπορεί να χρησιμοποιεί στρατηγικές δράσης ή 

μεταγνωστικές στρατηγικές (Rheinberg et al 2000∙). Οι μεταγνωστικές στρατηγικές 

περιλαμβάνουν την επίγνωση και τη ρύθμιση των γνωστικών διαδικασιών της μάθησης. Οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές γιατί σ’ αυτές εντάσσονται 

οι στρατηγικές αυτορρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτορρύθμισης περιλαμβάνουν έλεγχο, 

σχεδιασμό και ρύθμιση (Vauras et al 1999, Pintrich και Zusho, 2002· Zimmerman και 

Schunk, 2004).          

 Βέβαια, η ικανότητα αυτορρύθμισης αφορά πέραν από τη ρύθμιση της 

συμπεριφοράς του ατόμου  και τη ρύθμιση των γνωστικών του ικανοτήτων γεγονός που θα 

του επιτρέψει να συνδυάζει, να επιλέγει και να συντονίζει τις γνωστικές του στρατηγικές 
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βάσει του πλαισίου μάθησης. Επομένως, απαιτείται να εντοπίσει ο μαθητής τους 

μηχανισμούς ενεργοποίησης του γεγονός που θα του επιτρέψει να μπορεί να ελέγχει και να 

ρυθμίζει τις στρατηγικές του.       

 Συμπερασματικά, τα συστατικά της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης είναι καταρχάς η 

μεταγνωστική γνώση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες που επιτρέπουν στο άτομο να 

σχεδιάζει την πορεία της μάθησής του, να επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές, να ρυθμίζει 

και να παρακολουθεί την μάθησή του αλλά και να αξιολογεί το αποτέλεσμα. Επίσης, βασικό 

συστατικό στοιχείο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης αποτελούν τα κίνητρα του ατόμου που 

σχετίζονται τόσο με τον προσανατολισμό των στόχων του, την αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητάς του καθώς και η στρατηγική σκέψη που του επιτρέπει να επιλέγει και 

να εφαρμόζει τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου 

(Winnie& Perry, 2000· Χατζησταματίου, 2010)     

 Η ανάπτυξη  αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς  βέβαια κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία (απο την σκοπιά του εποικοδομισμού), προκύπτει μέσα από την δημιουργία 

καταστάσεων κοινωνικό-γνωστικής σύγκρουσης κατά τη διδασκαλία. Αναλυτικότερα, ο 

δάσκαλος εκχωρεί μεγάλο μέρος των αποφάσεων κατά τη διδασκαλία στους μαθητές 

επιδιώκοντας την αυτορρύθμισή τους δηλαδή την ισορροπία στην κατεύθυνση της 

επικοινωνίας, στη διάρθρωση των διδακτικών καταστάσεων και στη διατήρηση της 

κλειστότητας της γνωστικής δομής κατά τη διάρκεια μετασχηματισμών (Σαλβαράς, 2013).

 Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιείται κατά τη διδασκαλία η προηγούμενη γνώση των 

μαθητών με σκοπό την αναδιοργάνωσή της. Η αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης 

γίνεται με επαναφορά της ώστε να μπορέσει να είναι διαθέσιμη. Ακολούθως, εισάγονται 

μετασχηματισμοί όπως αντιστροφές, άλλοι τρόποι αλλά και επεκτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 

η προηγούμενη γνώση των μαθητών καθίσταται ελλιπής  γεγονός που διαταράσσει την 

γνωστική ισορροπία των μαθητών καθώς βιώνουν μια γνωστική σύγκρουση η οποία απο 

την παρουσία του εκπαιδευτικού και των συμμαθητών μετατρέπεται σε κοινωνικό-

γνωστική. Στόχος είναι μέσα από την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την αντιστοίχιση 

ένα προς ένα να αποκατασταθεί η γνωστική ισορροπία των μαθητών ως προς την 

προηγούμενη διατάραξη και να επιτευχθεί γνωστική υπέρβαση και η εξισορρόπηση ως 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς. 
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1.5.5 Αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση  

Η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση αποτελεί όρο που επεξεργάστηκε αρχικά ο 

Knowles, 1975) και αποτελεί είδος μάθησης κατά την οποία το μανθάνον υποκείμενο 

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μάθησή του με ή χωρίς κάποια εξωτερική βοήθεια. Το 

μανθάνον υποκείμενο φέρει την ευθύνη να διαγνώσει τις ανάγκες μάθησής του, να καθορίσει 

μαθησιακούς στόχους, να επιλέξει υλικά και ανθρώπους ώς πηγές μάθησης, να εφαρμόσει 

συγκεκριμένες στρατηγικές μάθησης αλλά και να αξιολογήσει αποτελέσματα.  

  Συχνά δίνεται η εντύπωση ότι η αυτορρυθμιζόμενη και αυτό-κατευθυνόμενη 

μάθηση αποτελούν ταυτόσημες έννοιες. Σε αρκετές έρευνες έχουν προσεγγιστεί ταυτόσημα αν 

και έχουν διαφορετική θεωρητική βάση (Robertson, 2011 Garrison, 1997). Τα δύο αυτά 

μοντέλα μάθησης αν και παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις, εντούτοις έχουν καταρχάς 

ένα βασικό κοινό πυρήνα. Και τα δύο μοντέλα μάθησης προσεγγίζονται στη βάση δύο 

διαστάσεων-παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα, προσεγγίζονται ως εξωτερικές διαδικασίες αλλά 

και ως εσωτερικές λειτουργίες που σχετίζονται με την προσωπικότητα και την συμπεριφορά. 

Παράλληλα, φαίνεται ότι τα δύο μοντέλα προσιδιάζουν και ως προς τα βασικά δομικά τους 

στοιχεία. Τόσο η αυτορρυθμιζόμενη όσο και η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση περιλαμβάνουν 

τέσσερις σημαντικές φάσεις: (i) τον καθορισμό στόχων, (ii) τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

στρατηγικών, (iii) τον έλεγχο και (iv) τον αναστοχασμό. Επιπλέον, και στα δύο μοντέλα 

μάθησης απαιτείται η ενεργός εμπλοκή του μανθάνοντος υποκειμένου και μια στοχο-

κατευθυνόμενη συμπεριφορά ενώ παράλληλα και στα δύο είδη μάθησης εμπλέκονται ως 

βασικά συστατικά στοιχεία η μεταγνώση αλλά και η παρακίνηση (Winne & Hadwin (1998· 

Pintrich 2000).           

  Βέβαια, τα δύο μοντέλα μάθησης παρουσιάζουν και αρκετές διαφοροποιήσεις. Η 

αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την εκπαίδευση ενηλίκων και 

εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο εκτός συμβατικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και σχετίζεται 

με την δια- βίου μάθηση (Candy 1991). Όπως, έχει αναφέρει ο Mezirow, «δεν υπάρχει πιο 

κεντρική έννοια από την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση για τον ορισμό της εκπαίδευσης 

ενηλίκων» (1985,17).  Αντίθετα,  η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση εδράζεται στην εκπαιδευτική 

και κοινωνική ψυχολογία και εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο εντός σχολικού περιβάλλοντος. Η 

αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση εμπεριέχει το σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος από τον 

μανθάνοντα, ο οποίος  ενώ στην  περίπτωση της αυτό-ρρυθυμιζόμενης μάθησης  οι στόχοι τις 

περισσότερες φορές καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό ( (Robertson, 2011). Η αυτό-

κατευθυνόμενη μάθηση φαίνεται να κινείται στο μάκρο-επίπεδο και σε ένα πιο διευρυμένο 

πλαίσιο σε σχέση με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αυτό-
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κατευθυνόμενης μάθησης, ο το άτομο καλείται να διαγνώσει ανάγκες, να καθορίσει στόχους 

αλλά και να ελέγξει τη μάθησή του. Πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη μάθησή του 

αυτόνομα. Αντίθετα,  η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση κινείται στο μικρο-επίπεδο 

περιλαμβάνοντας διαδικασίες που κινούνται στο πλαίσιο της επίτευξης συγκεκριμένων 

προκαθορισμένων στόχων. Έτσι, η αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση μπορεί να περιλαμβάνει την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση αλλά όχι το αντίθετο (Jossberger et al, 2010).   

  Ένα σημαντικό μοντέλο αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης είναι αυτό των Hammond 

and Collins (1991), το οποίο αναδεικνύει τη χειραφετική μάθηση  και την κοινωνική δράση ως 

βασικά στοιχεία της αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης. Με βάση το μοντέλο αυτό, το 

συνεργατικό κλίμα, η κριτική σκέψη, η δημιουργία περιγράμματος ικανοτήτων, η διάγνωση 

μαθησιακών αναγκών, η διατύπωση μαθησιακών στόχων και τα συμβόλαια μάθησης αλλά και 

η κριτική προσέγγιση και αξιολόγηση της μάθησης αποτελούν βασικούς παράγοντες της αυτό-

κατευθυνόμενης μάθησης. Αρκετά από αυτά τα στοιχεία αξιοποιήσαμε και στην έρευνά μας.

  Στην έρευνά μας την αυτορρυθμιζόμενη και αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση τις 

εκλάβαμε ως όψεις του ίδιου νομίσματος. Η μια συνταιριάζει στους μαθητές και η άλλη στους 

ενήλικες. Από τη στιγμή που εργαζόμαστε στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (εκμάθηση 

στρατηγικών μάθησης και μελέτης) και επιδιώκουμε να εργαστούν οι μαθητές με αυτοέλεγχο, 

δηλαδή με ερωτήματα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στον εαυτό (τί θα κάνω, -

προσανατολισμός, πώς θα το κάνω-σχεδιασμός, προχωρεί η εφαρμογή (παρακολούθηση), 

υπάρχει απόκλιση (έλεγχος), πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τί έκανα (αναστοχασμός). Οπότε 

περνάμε και στην αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση (Σαλβαράς, 2020). 

 

1.5.6 Μεταγνώση  

Η μεταγνώση σχετίζεται με την αναπαράσταση και ενημερότητα του ατόμου για τις 

γνωστικές του διεργασίες . Ο όρος μεταγιγνώσκειν εισήχθη από τον Flavell (1979) με στόχο 

να φανεί ότι τα παιδιά προοδευτικά συνειδητοποιούν τις γνωστικές τους διεργασίες και 

παρεμβαίνουν με στόχο να τις καθοδηγήσουν, να τις ελέγξουν ή να τις διορθώσουν, ώστε 

να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους.       

 Η μεταγνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για αυτορρύθμιση και αναφέρεται στη 

γνώση που έχουν οι μαθητές: (i) για τον εαυτό τους, ως αναγνώστη, ως γραφέα, ως 

επεξεργαστή κειμένου αλλά και ως λύτη προβλήματος. (ii) τα χαρακτηριστικά του έργου, 

(iii) To στόχο των ενεργειών τους (iv) Τις μεθόδους ενεργοποίησης που θα 

χρησιμοποιήσουν και (v)  τις εκτιμήσεις για την ευκολία του έργου. Με τη μεταγνώση ως 

εργαλείο σκέψης, οι μαθητές γνωρίζουν το ενέργημα: τί θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε, το 
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παρακολουθούν και ελέγχουν  με κριτήρια λήψης διορθωτικών ρυθμιστικών ενεργειών και 

έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών, ως αναστοχασμός πάνω στα αποτελέσματα. Συνεπώς, 

η μεταγνώση επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις διαδικασίες 

που εφαρμόζουν και να παρεμβαίνουν πραγματοποιώντας διορθώσεις αλλά και εκ νέου 

συντονισμούς των διαδικασιών (Flavell, 1979· Σαλβαράς, 2019). Επιπλέον, η μεταγνώση 

επιτρέπει στο μανθάνον υποκείμενο να διαχειρίζεται το χρόνο του, να αποφεύγει τη 

διάσπαση προσοχής, να μπορεί να αναζητεί πηγές μάθησης και εκτός τάξης, να αποθηκεύει 

και να ανακυκλώνει λεπτομέρειες αλλά και να αναγνωρίζει τις αδυναμίες του (Clark & 

Dumas, 2016). 

 

 

1.5.7 Αυτοέλεγχος 

 

Σύμφωνα με τους Duckworth et al (2014), ο αυτοέλεγχος, ο οποίος αποτελεί μεταγνωστική 

διαδικασία περιλαμβάνει στρατηγικές με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να ελέγχουν τη 

διαδικασία μάθησης τους και να ενισχύουν τα επίπεδα παρακίνησής τους.   

Αυτοέλεγχος, είναι η ικανότητα των μαθητών να ελέγχουν τη μάθησή τους, δηλαδή να 

γνωρίζουν το ενέργημα: τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε, να μπορούν να παρακολουθήσουν 

την εφαρμογή του, να ελέγχουν για τυχόν απόκλιση με τη χρήση κριτηρίων, να εκφράζονται γι 

αυτό που έκαναν και ακόμα να έχουν αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις και να έχουν περιπέσει 

σε μια κατάσταση κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης και έχουν υπερβεί αυτή σε υψηλότερο 

επίπεδο φθάνοντας στη γνωστική υπέρβαση (Σαλβαράς, 2019). Η γνωστική υπέρβαση δηλώνει 

το πέρασμα από τη συνεπεξεργασία των μετασχηματισμών και των αναδομήσεων με τους 

άλλους, στη συνεπεξεργασία με τον εαυτό και άρα στον αυτοέλεγχο και την αυτονομία. 

 Στη βιβλιογραφία συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «αυτοέλεγχος» ως συνώνυμος του όρου 

αυτορρύθμιση (Murtagh & Todd 2004· Ευκλείδη 2011) ωστόσο, οι επιμέρους στόχοι δεν 

εκφράζουν πάντοτε ούτε τις επιθυμίες του ατόμου αλλά ούτε και τις προτεραιότητές του. Σε 

αντίθεση με την αυτορρύθμιση η οποία προάγει την παράλληλη ικανοποίηση πολλών από τους 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που συνδέονται με τις προσωπικές ανάγκες 

του ατόμου καθώς οι στόχοι αυτοί αλληλοσυνδέονται στον ευρύτερο ιστό του εαυτού, στην 

περίπτωση του αυτοελέγχου, δεν μπορεί να ασκείται ικανοποιητικός αυτοέλεγχος ως προς 

άλλους παράλληλους στόχους (Ευκλείδη, 2011). 
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1.5.8 Ποιότητα στη διδασκαλία 

Η ποιότητα στη διδασκαλία (εκπαίδευση) αποτελεί έννοια που είναι δύσκολο να 

οριστεί καθώς έχει πολυδιάστατο αναφορικό περιεχόμενο το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα 

με το πλαίσιο αναφοράς (Πασιάς, 2012). Η ποιότητα αποτελεί μια αμφισβητούμενη έννοια 

της οποίας η οριοθέτηση είναι ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα καθώς εξαρτάται από τις 

διαφορετικές θεωρήσεις που υπάρχουν τόσο για το άτομο αλλά και για την κοινωνία 

γενικότερα (Βαβουράκη, κ.α 2008). Σε αυτό που φαίνεται να συγκλίνουν οι ερευνητές είναι 

ότι η ποιότητα  αποτελεί μια έννοια σύνθετη η οποία φέρει ιδεολογικό φορτίο και είναι 

άρρηκτα συνυφασμένη τόσο με τις ιστορικές συγκυρίες καθώς και με τις επικρατούσες 

συνθήκες σε μια κοινωνία (Ματθαίου, 2007). Επίσης, φαίνεται να συνδέεται άμεσα τόσο με 

ιδεολογικές τοποθετήσεις, πολιτικές επιλογές καθώς και με το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο 

που επικρατεί σε μια κοινωνία (Lemaitre, 2002·Βλάχος, Δαγκλής και Βαβουράκη, 2007 

·Μπαρτζάκλη, 2010). Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν φαίνεται να υπάρχει ένας καθολικά 

αποδεκτός όρος για την έννοια της ποιότητας (Πασιάς, 2012). Σε αρκετές περιπτώσεις 

μάλιστα η ποιότητα παρουσιάζεται περισσότερο ως αίτημα των κοινωνιών παρά ορίζεται 

(Μπαρτζάκλη, 2010). Συνεπώς, αποτελεί κοινό προβληματισμό η εξεύρεση μιας κοινής 

γλώσσας αναφορικά με την ποιότητα στη διδασκαλία καθώς και για το πώς αυτή μπορεί να 

διασφαλιστεί (Ματθαίου, 2007).        

 Έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί και έχουν υπάρξει διαφορετικές προσεγγίσεις και 

τοποθετήσεις για την έννοια της ποιότητας. Αρκετοί ερευνητές προσεγγίζουν την ποιότητα 

ως έννοια άρρηκτα συνυφασμένη με την τελειότητα και την αριστεία (Fusco, 1994) ενώ και 

η Μακρή-Μπότσαρη (2005), υπογραμμίζει την ποιότητα ως προς το άριστο και την 

τελειότητα.            

 Μέσω των διαφόρων ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς έχει διαπιστωθεί ότι η 

ποιότητα στη διδασκαλία είτε έχει ανθρωπιστικό προσανατολισμό, δηλαδή εστιάζεται στην 

ανάπτυξη των μαθητών και στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους, είτε 

συνδέεται με την έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας  (Μπαρτζάκλη, 2010). 

Καταβάλλεται προσπάθεια να συγκεραστούν οι δυο εν λόγω κατευθύνσεις που 

προβάλλονται στα κείμενα διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα, Unesco 

·Ρουσσάκης και Πασιάς, 2006).         

 Σύμφωνα με τους Harvey& Newton (2007), η ποιότητα αποτελεί μια διαδικασία 

διαρκών μετασχηματισμών και αναδόμησης νοημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτή η οπτική 

της ποιότητας συνδέεται και με τη γνωστική υπέρβαση των μαθητών με στόχο τη βελτίωση 

και ενδυνάμωσή τους. Όσον αφορά τη βελτίωση, η ποιότητα μεταφράζεται ως μια πρακτική 
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κατά την οποία οι μαθητές τοποθετούνται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Ενώ 

όσον αφορά την ενδυνάμωση οι μαθητές συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, 

αναλαμβάνουν ευθύνες  κατά τη μαθησιακή διαδικασία άρα έχουν ευκαιρίες ενδυνάμωσης 

(Harvey & Green, 1993).         

 Η πιο διαδεδομένη άποψη οριοθετεί την ποιότητα στη διδασκαλία βάσει τριών 

διαφορετικών κατευθύνσεων: της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, της ποιότητας 

του τελικού αποτελέσματος και της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των 

μαθητών (Βαβουράκη, κ.α 2007· Σαλβαράς, 2011).     

 Αν και υπάρχουν επί μέρους διαφοροποιήσεις   στους ορισμούς που έχουν 

διατυπωθεί για το περιεχόμενο της ποιότητας της διδασκαλίας, σε όλες τις προσεγγίσεις 

αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες συστατικό της η ανάπτυξη των μαθητών (Μπαραλής, 2012). 

Η ανάπτυξη των μαθητών θεωρείται βασικός στόχος σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και 

ο βαθμός επίτευξής της θεωρείται βασικός δείκτης της ποιότητάς τους. Έτσι, η πιο 

διαδεδομένη άποψη ορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης με βάση την ανθρωποπλαστική 

της διάσταση. Επομένως, ποιοτική θεωρείται η εκπαίδευση η οποία συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του ατόμου (Ματθαίου, 2000).     

 Ειδικότερα, η προσέγγιση της ποιότητας στη διδασκαλία με βάσει την 

ανθρωποπλαστική της διάσταση και αποτελεσματικότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

των μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ποιοτική 

ορίζεται ως η διδασκαλία η οποία συμβάλλει τόσο στην πνευματική ανάπτυξη του ατόμου, 

στην ηθική του διάπλαση καθώς και στην ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του 

(Βαβουράκη κ.α 2007). Βέβαια, σύμφωνα με τον Ματθαίου (2000), η προσέγγιση αυτή 

αξιοποιεί έννοιες με αφηρημένα χαρακτηριστικά που δεν επιτρέπουν τη σαφή αποτίμηση 

του εκπαιδευτικού έργου καθώς δύσκολα μπορεί να αποτελέσει πρακτικό σημείο αναφοράς.

 Πιο συγκεκριμένα, η ποιοτική διδασκαλία θα πρέπει να αξιοποιεί και να 

ενσωματώνει τις θέσεις του Dewey, για την προέλευση της γνήσιας εκπαίδευσης από την 

εμπειρία, τις ιδέες του Piaget (1983) για την κατασκευή της γνώσης καθώς και τις απόψεις 

του Vygotsky (1978) ότι η ανάπτυξη αποτελεί επακόλουθο της μάθησης και ότι συντελείται 

μέσα σε πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Μπαραλής, 2012). Υπό αυτό το πρίσμα, η 

ποιότητα της διδασκαλίας συνδέεται τόσο με την παροχή κινήτρων, την κοινωνική 

αλληλεπίδραση καθώς και τις υψηλές γνωστικές διεργασίες με στόχο την ανάπτυξη των 

μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία συντελείται στην ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης των μαθητών μέσα σε ένα πλαίσιο γνωστικής μαθητείας με  παροχή 

υποστήριξης- σκαλωσιάς από τον εκπαιδευτικό.     

 Παράλληλα, ποιοτική μπορεί να οριστεί ως η διδασκαλία μέσω της οποίας 
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πραγματοποιούνται μετασχηματισμοί και αναδομήσεις πλουτίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών (Σαλβαράς, 2007, Doise &Mugny, 1986). Ενώ 

παράλληλα, ποιοτική είναι η διδασκαλία που εισάγει αντίθετες επικεντρώσεις και 

πραγματοποιεί αναγωγές από την ασύνδετη γνώση στη σύνδεσή της. Επομένως, η ποιοτική 

διδασκαλία που οδηγεί στην ανάπτυξη ενσωματώνει και αξιοποιεί τις απόψεις τόσο του 

Πιαζέ για την κατασκευή της γνώσης καθώς και τις απόψεις του Βυγκότσκυ για τη γνώση 

ως προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης.       

 Μια άλλη προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης της ποιότητας στην εκπαίδευση 

συνδέει την ποιότητα με το τελικό αποτέλεσμα (Ματθαίου,2000·Σαλβαράς, 2011). Αυτό 

σημαίνει ότι η ποιότητα ορίζεται από την εκπλήρωση ορατών στόχων του αναλυτικού 

προγράμματος στα επίπεδα στόχων- ικανοτήτων, στόχων- δεξιοτήτων, αλλά και στόχων 

επίδοσης. Οι στόχοι- ικανότητες εστιάζουν στην καλλιέργεια της αναγνωστικής 

κατανόησης, της  παραγωγής γραπτού λόγου, της συγκρότησης στρατηγικών μάθησης και 

μελέτης, χαρτογράφησης εννοιών κ.τ.λ. Οι στόχοι δεξιότητες είναι: λέγειν, πράττειν, είναι , 

γίγνεσθαι, μεταφέρειν, προσαρμόζειν.  Τέλος, οι στόχοι επίδοσης αφορούν τη μορφή 

εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας:(αναπαραγωγή, αναγνώριση, κατανόηση, 

ανάλυση, εφαρμογή, παραγωγή) (Minder, 2007 ). Η ερευνητική προσέγγιση της ποιότητας 

του τελικού αποτελέσματος, ελέγχει την επίτευξη των στόχων επίδοσης μέσα από τις μορφές 

εμφάνισης των προϊόντων διδασκαλίας (Σαλβαράς, 2013). Βέβαια, η διάσταση αυτή 

φαίνεται να μην αναγνωρίζει τον πολυσύνθετο ρόλο του σχολείου και να συνδέει την 

ποιότητα με την κατάκτηση αποκλειστικά άμεσα ορατών στόχων.   

 Τέλος, η τρίτη διάσταση (ορισμός) που δίνεται στην ποιότητα της διδασκαλίας, 

προέρχεται από το management και συνδέεται με την ποιότητα, όπως προσδιορίζεται από 

τον Deming, και  αφορά στην ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη/ 

καταναλωτή (Ματθαίου,2000· Ζαβλανός, 2003). Βάσει της τρίτης αυτής 

διάστασης/προσέγγισης, ποιοτικό ορίζεται οτιδήποτε ικανοποιεί τις ανάγκες του αποδέκτη 

του εκπαιδευτικού αγαθού. Αυτή η προσέγγιση της ποιότητας αναδύεται από την   

διασύνδεση της εκπαίδευσης  με το ιδεολογικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού και την 

εισαγωγή στοιχείων και εννοιών από τον κόσμο των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση 

(Ματθαίου, 2007).         

 Η διασύνδεση βέβαια της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση με την 

ικανοποίηση   των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών δίνει ένα καταναλωτικό 

προσανατολισμό στην εκπαίδευση και ενδεχομένως να ενέχει στοιχεία ατομικισμού 

(Βαβουράκη κ.α 2007). Επίσης η προσέγγιση αυτή ενέχει κινδύνους, καθώς  θα μπορούσε 

να καταστεί η διδασκαλία έρμαιο ιδιοσυγκρασιακών προτιμήσεων. Ωστόσο, η διερεύνηση 
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του σκέπτεσαι των μαθητών αναφορικά με την ικανοποίηση των αναγκών και των 

προσδοκιών τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας αποτελεί απαίτηση που ανταποκρίνεται στο 

δημοκρατικό και πλουραλιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας (Σαλβαράς, 2011). 

 Η ανάγκη αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για μάθηση. Αποτελεί στην ουσία μια 

έλλειψη η οποία παρακινεί τους μαθητές να δραστηριοποιηθούν. Σύμφωνα με τη θεωρία 

των ανθρώπινων αναγκών του Maslow (1954) οι ανάγκες ιεραρχούνται (Slavin,2007). Πιο 

συγκεκριμένα, οι μαθητές έχουν ανάγκη να καταλαβαίνουν, να νιώθουν ασφαλείς, να δρουν, 

να ανήκουν, να αναγνωρίζονται. Τελικός βέβαια σκοπός είναι η ικανοποίηση της ανάγκης 

των μαθητών να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους, να φτάσουν δηλαδή στην 

αυτοπραγμάτωση.          

 Με βάση τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα,  ποιοτική χαρακτηρίζεται η 

διδασκαλία, όταν οι μαθητές «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» χρησιμοποιώντας, γνωστικές 

και μεταγνωστικές (Newton, 2007). Σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη τα συστατικά 

της ποιοτικής διδασκαλίας είναι η απόκτηση εργαλειακής γνώσης, δηλαδή η συγκρότηση 

ενεργημάτων σκέψης και δράσης (τι θα κάνω, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό) και η εφαρμογή 

τους με αυτοέλεγχο και η ανάδειξη ενός συνόλου δεικτών- κριτηρίων που αφορούν την 

ανάπτυξη και τη μάθηση των μαθητών, την ικανοποίηση και των προσδοκιών τους 

(CIDREE,1999· Ματθαίου, 2000· Ball, 2006· Σαλβαράς, 2011). 

1.6   Στοχευμένη αναφορά σημαντικών ερευνών  

Αρκετές έρευνες, που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια, πραγματεύονται το θέμα 

της αυτορρύθμισης των μαθητών. Αρκετές έρευνες έχουν καταδείξει τη διασύνδεση που 

υπάρχει μεταξύ της αυτορρύθμισης και της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών ενώ 

αρκετοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί βασιζόμενοι κυρίως σε κοινωνικο-γνωστικές 

προσεγγίσεις, στις διαφορές που χαρακτηρίζουν τους μαθητές με υψηλά και χαμηλά επίπεδα 

αυτορρύθμισης ( Winne, 1995; Zimmerman & Bandura, 1994; Zimmerman & Martinez-

Pons, 1986).            

 Αυτό που προκύπτει ερευνητικά στην έρευνα για την αυτορρύθμιση είναι ότι οι 

μαθητές που είναι σε θέση να αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους  θέτουν ρεαλιστικούς 

στόχους, είναι σε θέση να επιλέγουν στρατηγικές, να καθοδηγούν τη μάθησή τους προς την 

κατεύθυνση υλοποίησης στόχων ( Pressley & Afflerbach, 1995· Zimmerman, 1989· 

Zimmerman, Bonner, & Kovach, 1996). Αντίθετα τα άτομα που δεν είναι σε θέση να 

ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους τείνουν να έχουν χαμηλότερο επίπεδο κινήτρων, επιλέγουν 

λιγότερο αποτελεσματικές στρατηγικές και έχουν χαμηλότερα επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας εκδηλώνοντας αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στη μάθηση ενώ 
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φαίνεται να παραιτούνται εύκολα μπροστά σε προβληματα  (Paris & Newman, 1990; 

Pintrich & Schunk, 2002).        

 Βέβαια, αυτό που προκύπτει από τη βιβλιογραφία είναι ότι η έννοια της 

αυτορρύθμισης παρουσιάζει πολυπλοκότητα γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για συνεχή 

και περαιτέρω διερεύνησή της (Zimmermann, 2002 · Schunk, 2010).  

 Η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα αυτό, τα τελευταία 20 χρόνια, ενισχύθηκε από 

το γεγονός ότι παρατηρήθηκε μια εστίαση στην μάθηση των μαθητών δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση σε παράγοντες που αφορούν στις γνωστικές στρατηγικές των μαθητών, στην 

μεταγνώση καθώς και στην παρώθησή τους στο πλαίσιο της τάξης . Η αυτορρυθμιζόμενη  

μάθηση προέβαλε ως ένα πλέγμα συμπερίληψης όλων αυτών των βασικών πτυχών μάθησης 

και συγκέντρωσε εκτεταμένα το ενδιαφέρον των ερευνητών (Paris & Paris, 2001). Ωστόσο, 

επειδή η αυτορρύθμιση είναι συναφής με πάρα πολλές πτυχές της μάθησης, έχει γίνει 

προσπάθεια διερεύνησής της στην βάση πολλών και διαφορετικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων που αφορούν  στην θεωρία του εποικοδομισμού,  στην κοινωνικογνωστική 

θεωρία αλλά και στο μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών (Zimmermann, 2008 ·Yang, 

2005). Οι  έρευνες στον τομέα αυτό, εδράζονται στην πεποίθηση ότι οι μαθητές μπορούν 

μέσα από την εκμάθηση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών  να βελτιώσουν την 

μάθησή τους.          

 Η επίδραση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

οδήγησε αρκετούς ερευνητές στην διερεύνηση της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων 

στην αυτορρύθμιση των μαθητών, αλλά και στη διερεύνηση της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης σε σχέση με την αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητας των μαθητών.  

 Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες, που έχουν διεξαχθεί, εστιάζουν στο αποτέλεσμα 

μιας διαδικασίας αυτορρύθμισης, αναφορικά με την χρήση στρατηγικών και τον καθορισμό 

στόχων στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτό που προκύπτει αρχικά είναι ότι 

συνήθως οι στρατηγικές που μεθοδεύονται στο πλαίσιο της τάξης για την ενίσχυση της 

αυτορρύθμισης των μαθητών είναι  αποδοτικές στην βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των μαθητών.        

 Πιο συγκεκριμένα, απο έρευνα των Zimmermann και Shunk (2002), προκύπτει ότι 

οι μαθητές που διδάχθηκαν στρατηγικές αυτορρύθμισης είχαν βελτίωση των μαθησιακών 

τους αποτελεσμάτων κάτι που επιβεβαιώνεται και σε έρευνα των Labuhn et al (2010) σε 

μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν διδαχθεί στρατηγικές αυτορρύθμισης και 

οι οποίοι φάνηκε ότι μπορούσαν να φτάσουν σε υψηλότερο επίπεδο αναφορικά με το 

αίσθημα της αυτό- αποτελεσματικότητάς τους καθώς και σε υψηλότερες επιδόσεις.   

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τις στρατηγικές αυτές σποραδικά και 
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περιστασιακά όταν εμπλέκονταν σε περιβάλλοντα τα οποία δεν ήταν πειραματικά (Rressley 

& McCormick 1995).          

 Επίσης σε έρευνα τους οι  Kitsantas,Steen,Huie (2009), διερεύνησαν τον ρόλο των 

στρατηγικών αυτορρύθμισης των μαθητών και του προσανατολισμού μάθησής τους σε 

σχέση με την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Η έρευνα κατέδειξε στατιστικά σημαντική 

διασύνδεση ανάμεσα στην αυτορρύθμιση των μαθητών και στα κίνητρά τους αλλά και στην 

ακαδημαϊκή τους επίδοση. Ενώ σε έρευνά τους οι Tanriseren and Dilman (2013), 

διερεύνησαν τις πεποιθήσεις κινήτρων και την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι πεποιθήσεις 

κινήτρων αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης 

των μαθητών. Ενώ σε έρευνά των Ocak&Yamak (2013) προκύπτει επίσης η διασύνδεση 

μεταξύ των στρατηγικών αυτορρύθμισης και των πεποιθήσεων κινήτρων. Η έρευνα σε 

μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατέδειξε ότι ο προσανατολισμός στόχων των 

μαθητών υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη χρήση τόσο γνωστικών αλλά και 

μεταγνωστικών στρατηγικών.          

 Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση σε σχέση με την παραγωγή γραπτού λόγου και την 

κατανόηση κειμένου αποτελεί πεδίο που απασχόλησε τους ερευνητές καθώς η ανάπτυξη της 

συγγραφικής ικανότητας και της κατανόησης κειμένου απαιτούν υψηλά επίπεδα 

αυτορρύθμισης .          

 Υπο το πρίσμα αυτό, πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες τόσο σε σχέση με την 

στρατηγικές αυτορρύθμισης και την κατανόηση κειμένου όσο και την παραγωγή γραπτού 

λόγου. Πιο συγκεκριμένα, μια πολύ σημαντική έρευνα στο πλαίσιο της προώθησης της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στην κατανόηση κειμένου είναι η έρευνα των Shunk & Rice 

(1987), η οποία κατέδειξε ότι η διδασκαλία στρατηγικών αυτορρύθμισης και κυρίως η 

μοντελοποίηση των στρατηγικών αυτών συνέβαλε σε υψηλότερα αποτελέσματα 

αναγνωστικής κατανόησης από πλευράς των μαθητών. Παράλληλα, η έρευνα κατέδειξε ότι 

ο προσανατολισμός των μαθητών σε μια διαδικασία ή συγκεκριμένο στόχο συνέβαλε σε 

υψηλότερα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης και αίσθησης αυτεπάρκειας, ενώ ο 

συνδυασμός διαδικαστικών στόχων με λεκτική ανατροφοδότηση από μέρους του 

εκπαιδευτικού συνέβαλε σε υψηλότερα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης.   

 Τα πορίσματα της παραπάνω έρευνας, επιβεβαιώνονται και από έρευνα των  

Souvignier& Mokhlesgerami (2006),οι οποίοι διαπίστωσαν σε έρευνάς τους με μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω πειραματικής διαδικασίας, ότι η διδασκαλία 

στρατηγικών αυτορρύθμισης, σε συνδυασμό με την διδασκαλία στρατηγικών ανάγνωσης, 

συνέβαλαν θετικά και μακροπρόθεσμα στην αναγνωστική διαδικασία για τους μαθητές που 
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συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα.      

 Δυο επίσης ιδιαίτερα σημαντικές έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν στο πλαίσιο 

προώθησης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στην κατανόηση κειμένου είναι αυτές των 

Paris, Gross et Lipson 1984 και  Pressely et al 1992, οι οποίοι στις πειραματικές έρευνες που 

διεξήγαγαν με συμμετέχοντες παιδιά δημοτικού δίδαξαν στα παιδιά μεταγνωστικές 

στρατηγικές ανάγνωσης κειμένου με υποστηριζόμενη μάθηση (σκαλωσιά), εστιάζοντας σε 

τρεις βασικές διαστάσεις της μεταγνώσης. Τα παιδιά απέκτησαν δηλωτική γνώση γύρω από 

την κάθε στρατηγική, παίρνοντας συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με τη στρατηγική, 

διαδικαστική γνώση για το πώς μεθοδεύεται η κάθε στρατηγική καθώς και καταστασιακή 

γνώση αναφορικά με το γιατί χρειάζεται η κάθε στρατηγική. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές 

που διδάχθηκαν τα παιδιά συνέβαλαν στην ενίσχυση της αυτορρύθμισης τους και την 

ενίσχυση της αναγνωστικής τους κατανόησης.     

 Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί και για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση σε σχέση 

με την παραγωγή γραπτού λόγου. Σημαντική είναι η έρευνα της Graham (1997) αναφορικά 

με την επίδραση της στρατηγικής του ελέγχου κατά την φάση αναθεώρησης ενός κειμένου 

με τη χρήση σκαλωσιάς από το δάσκαλο (scaffolding). Τα αποτελέσματα υπήρξαν θετικά 

αναφορικά με την ποιότητα των παραγόμενων κειμένων.     

 Ακόμα μια έρευνα είναι αυτή που διεξήχθη από τους Page –Vorth, Graham (1999), 

όπου μέσω πειραματικής διαδικασίας επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η επίδραση της 

στρατηγικής της στοχοθεσίας στην βελτίωση της συγγραφικής ικανότητας των μαθητών. Η 

πειραματική ομάδα έδειξε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερης ποιότητας κείμενα σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου.         

 Πολύ σημαντική είναι επίσης η έρευνα της Mason η οποία εφάρμοσε την στρατηγική 

SRSD (self-regulated strategy development) με στόχο την ανάπτυξη της συγγραφικής 

ικανότητας των παιδιών.  H στρατηγική αυτή εστιάζει στην μοντελοποίηση και στην 

φθίνουσα καθοδήγηση   κατά την συγγραφή κειμένου. Το πρόγραμμα αυτορρυθμιζόμενης 

ανάπτυξης στρατηγικών (self-regulated strategy development) αποτελεί πρόγραμμα που 

απώτερο του στόχο έχει την ανάπτυξη της αυτόνομης αυτορρυθμιζόμενης παραγωγής 

γραπτού λόγου. Το εν λόγω πρόγραμμα αναπτύχθηκε από τις Graham και Harris με τους 

συνεργάτες τους και στοχεύει στην ανάπτυξη τόσο των γνωστικών αλλά και των 

μεταγνωστικών στρατηγικών που απαιτούνται κατά την παραγωγή κειμένου αλλά και στην 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς κατά τη σύνθεση του κειμένου. Τέλος, αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη μεταγνώσης σε σχέση με την παραγωγή γραπτού λόγου.    

 Το συγκεκριμένο μοντέλο εδράζεται θεωρητικά στο μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας και έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε έρευνες τις τελευταίες δεκαετίες σε 
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διάφορα πεδία. Οι περισσότερες βέβαια εφαρμογές έχουν γίνει στην παραγωγή γραπτού 

λόγου όπου με επιτυχία μαθητές διδάχθηκαν τόσο γνωστικές αλλά και μεταγνωστικές 

στρατηγικές παραγωγής γραπτού λόγου αλλά και διαδικασίες αυτορρύθμισης που θα τους 

επιτρέψουν να οδηγηθούν εξελικτικά στην αυτόνομη παραγωγή λόγου (Graham& Harris, 

2007). Η στρατηγική αυτή συνέβαλε στην ενίσχυση της συγγραφικής ικανότητας των 

παιδιών καθώς παρουσιάστηκε βελτίωση στην ποιότητα των παραγόμενων κειμένων. Την 

θετική επίδραση της αυτορρύθμισης των μαθητών στην κατανόηση κειμένου και στην 

παραγωγή γραπτού λόγου επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα έρευνας του Garrido (2012), 

σε Ισπανούς μαθητές.         

 Αξιόλογη είναι παράλληλα η έρευνα που διεξήχθη στον ελληνικό χώρο από την 

Κουλουμπαρίτση (2003) σε μαθητές δημοτικού οι οποίοι διδάχθηκαν κατανόηση κειμένου 

με την στρατηγική της αμοιβαιότητας και όπου η πειραματική ομάδα επέδειξε υψηλότερα 

επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης μετά την διδακτική παρέμβαση.    

 Τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις που γίνονται 

με στόχο την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών έχουν καλύτερα αποτελέσματα 

όταν επικεντρώνονται πάνω σε διάφορες πτυχές της αυτορρύθμισης και της μεταγνώσης. 

Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνά τους οι Grassinger & Dresel’s (2017) αναδεικνύουν τον ρόλο 

των παραγόντων παρακίνησης στην ανάπτυξη αυτορρύθμισης και συγκεκριμένα τη 

δυναμική που ασκεί η αυτοαντίληψη.       

 Έρευνες επίσης  καταδεικνύουν τη σημασία της διδασκαλίας στρατηγικών στην 

ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι Ardasheva et al (2017) σε 

έρευνά τους κατέδειξαν τη σημασία της διδασκαλίας στρατηγικών αυτορρύθμισης πάνω στα 

μαθησιακά αποτελέσματα στη γλώσσα.       

 Προσεγγίζοντας τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί, μπορεί να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στρατηγικών  στην ενίσχυση της αυτορρύθμισης των 

μαθητών και της επίδοσής τους στην κατανόηση και στην παραγωγή λόγου. Ωστόσο, οι 

πλείστες έρευνες που έχουν διεξαχθεί για μελέτη της αυτορρύθμισης των μαθητών 

επικεντρώνονται κυρίως στην κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura (1986) 

προσεγγίζοντας την αυτορρύθμιση μέσα από αυτό το θεωρητικό πλαίσιο. Η δική μας έρευνα 

μετατοπίζει το θεωρητικό πλαίσιο, στηριζόμενη στο διαλεκτικό εποικοδομισμό του 

Vygotsky (1993·1998· 2003) και την κοινωνικογνωστική σύγκρουση  (Doise και Mugny, 

1986). 
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1.7 Σύνοψη  

Στο πρώτο κεφάλαιο «Εισαγωγή» προσδιορίστηκε το πρόβλημα της έρευνας….. « 

έλλειψη αυτορρύθμισης και ως εκ τούτου χαμηλές επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση 

και στην παραγωγή γραπτού λόγου». Αναπτύχθηκε η σημασία της έρευνας……. «βελτίωση 

και εξέλιξη του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας με σκοπό την ενίσχυση της 

αυτορρύθμισης των μαθητών». Διατυπώθηκε ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά 

ερωτήματα…….. «προσαρμογή ερωτηματολογίου αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στην 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου…… μέτρηση της 

αυτορρύθμισης των μαθητών γυμνασίου….. εφαρμογή του μοντέλου της γνωστικής 

μαθητείας στην αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου στη σχολική 

τάξη, με ομάδα πειραματική και ομάδα ελέγχου , και έλεγχος των επιδράσεων του μοντέλου 

της γνωστικής μαθητείας στην αυτορρύθμιση των μαθητών, στη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, στα είδη του λόγου, τις λειτουργίες φθίνουσας καθοδήγησης και τις 

κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας. Διατυπώθηκαν οι βασικές υποθέσεις της έρευνας.......... 

«ανάδειξη ρόλου των γνωστικών και των μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης………. 

επηρεασμός της αυτορρύθμισης των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και στις 

κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας στις μορφές εμφάνισης των προϊόντων διδασκαλίας από 

την εφαρμογή του αναμορφωμένου μοντέλου γνωστικής μαθητείας».Εννοιολογήθηκαν οι 

βασικοί όροι της έρευνας...... «αναγνωστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου, 

γνωστική μαθητεία, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, ποιότητα στη διδασκαλία» και έγινε μια 

στοχευμένη αναφορά σε προηγούμενες έρευνες… «για να φανεί η ανάγκη διερεύνησης του 

υπάρχοντος ρεπερτορίου διδασκαλίας με μετατόπιση του θεωρητικού πλαισίου από την 

κοινωνικογνωστική θεωρία στο διαλεκτικό εποικοδομισμό και στην κοινωνικογνωστική 

σύγκρουση». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

                ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.0. Εισαγωγή  

Η ανασκόπηση βιβλιογραφίας είναι χρήσιμη για την κατανόηση του ερευνητικού 

προβλήματος, της ιστορίας και της θεωρητικής βάσης του καθώς και για την αιτιολόγηση 

της προτεινόμενης  έρευνας. Η ιστορία και η θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος 

πραγματεύεται την ανάπτυξη των μαθητών, τη στροφή της διδασκαλίας στην αναζήτηση 

ποιότητας, τις μετατοπίσεις στις διδακτικές προσεγγίσεις της αναγνωστικής κατανόησης και 

της παραγωγής γραπτού λόγου, τη μάθηση των μαθητών με αναφορά στα είδη μάθησης που 

σχετίζονται με την αυτορρύθμιση των μαθητών και τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας για 

την ανάπτυξή της, τα κίνητρα των μαθητών για τη μάθησή τους και το σχολικό 

εγγραμματισμό, ως αναζητούμενο στα επίπεδα της αναγνωστικής κατανόησης και της 

παραγωγής γραπτού λόγου σε μαθησιακό περιβάλλον γνωστικής μαθητείας, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας και να διασφαλιστεί η πρωτοτυπία και η 

χρησιμότητά της. 

 

2.1 Ιστορία και θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος. 

Την αυτορρύθμιση των μαθητών ως αναζητούμενο στο διδακτικό και μαθησιακό 

έργο, σχετικά με την αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου, 

πραγματεύονται δύο σχολές διδακτικής σκέψης και δράσης, ο συμπεριφορισμός και ο 

εποικοδομισμός στους τρεις τύπους του, τον εξωγενή, τον ενδογενή και το διαλεκτικό 

(Woolfolk, 1998∙Φλουρής, 2002∙Σαλβαράς, 2011). 

2.1.1 Συμπεριφορισμός 

Το διδακτικό μοντέλο του συμπεριφορισμού εδράζεται στην αντίληψη ότι η γνώση 

πηγάζει από την εμπειρία και αποτελεί ένα είδος αντιγραφής της πραγματικότητας. Ως 

προσέγγιση ο συμπεριφορισμός επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στα παρατηρήσιμα 

δεδομένα καθώς και στη διαπίστωση συμπεριφορών που επαναλαμβάνονται . Στο πλαίσιο 

αυτό, η γνώση έχει συσσωρευτικό χαρακτήρα και η  
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διδασκαλία επικεντρώνεται στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων στόχων με έμφαση στο 

αποτέλεσμα και στην αναπαραγωγή άμεσα παρατηρήσιμων συμπεριφορών.  

 Η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών στο μοντέλο του 

συμπεριφορισμού επιδιώκεται με την συνάφεια ερεθίσματος και αντίδρασης και με τη 

φροντίδα τα επακόλουθα των αντιδράσεων των μαθητών να είναι θετικά και αυτό που 

έκαναν  να θέλουν να το ξανακάνουν (Slavin, 2007∙Schunk, 2010). Η φροντίδα για σωστή 

αντίδραση των μαθητών εξασφαλίζεται μέσω κάποιων συγκεκριμένων διδακτικών 

πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, με τη βαθμιαία προσέγγιση, βήμα-βήμα, με προδρασιακή 

αντιμετώπιση των λαθών των μαθητών, με τη χρήση της μαθησιακής ιεραρχίας: εκμάθηση-

διατήρηση-διάκριση-γενίκευση, την προβολή των σημαντικών ερεθισμάτων στον πίνακα, 

τη δήλωση του μαθησιακού στόχου, την επανάληψη, την άμεση ανατροφοδότηση και 

ενίσχυση, την προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων, ώστε να συγκροτούνται αλυσίδες 

γνώσεων και δεξιοτήτων, την εισαγωγή διασπαστών, που ζητούν τη διάκριση μεταξύ της 

παλιάς και της νέας γνώσης, και μεταβάλλουν το περιβάλλον της διδασκαλίας (Druin & 

Solomon, 1996∙Σαλβαράς, 2011∙ Πασιάς, Φλουρής και Φωτεινός, 2016). Βέβαια, στο 

πλαίσιο αυτό, η άμεση ανατροφοδότηση, που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό, 

απαλλάσσει τους μαθητές από το να σκέφτονται. Οι μαθητές εκλαμβάνονται ως παθητικοί 

οργανισμοί και δεν αξιοποιούνται οι προηγούμενες γνώσεις τους, ενώ δεν λαμβάνουν 

καμμιά πρωτοβουλία κατά τη διδασκαλία, ενεργώντας τον περισσότερο χρόνο μηχανικά 

(Bigge,1990·Σαλβαράς, 2011).        

 Σαφώς, η λειτουργία των επακόλουθων, όταν αυτά είναι θετικά, βασική επιδίωξη 

του μοντέλου του συμπεριφορισμού, μπορεί να αυξήσει τη φιλοπονία των μαθητών και 

λιγοστεύουν τα συναισθήματα κατωτερότητας τους (Shunk, 2010).  Ωστόσο, η συμβολή 

τους στην αυτορρύθμιση των μαθητών κρίνεται ως επουσιώδης, αφού στη διδασκαλία 

επικρατεί το φορδικό μοντέλο παραγωγής που θεωρείται ατελές και ανεπαρκές να στηρίξει 

την αυτορρύθμιση των μαθητών, καθώς  οι μαθητές χειραγωγούνται και η γνώση 

εκλαμβάνεται ως «στατική και αμετάβλητη», ενώ συγχρόνως  οι μαθητές στο μοντέλο του 

συμπεριφορισμού χάνουν τη συνολική όψη αυτού το οποίο μελετούν καθώς εξασκούνται 

απλά στην εκτέλεσή του και όχι στη νοηματοδότησή του  ενώ η αυτορρύθμιση των μαθητών 

απαιτεί εργασία με αυτοέλεγχο σε περιβάλλον μετασχηματίζουσας μάθησης  (Kalantzis & 

Cope, 2013). 
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2.1.2 Εποικοδομισμός 

Η αδυναμία του συμπεριφορισμού να προσεγγίσει τη σκέψη, τον αναστοχασμό, τις 

πεποιθήσεις και τα συναισθήματα και γενικά τις ανώτερες επιτελικές λειτουργίες (αντίληψη, 

μνήμη, μεταγνώση, αυτορρύθμιση), έφερε στο προσκήνιο τον εποικοδομισμό, στους τρείς 

τύπους του, τον εξωγενή, τον ενδογενή και τον διαλεκτικό (Φλουρής, 2002∙ Σαλβαράς, 

1996∙2011∙Schunk,2010). Ο εποικοδομισμός ως διδακτικό μοντέλο δεν  υποστηρίζει την 

έμφυτη ικανότητα του ατόμου για συλλογισμό ενώ ταυτόχρονα δεν προσεγγίζει τη νόηση 

ως απλά ένα μηχανισμό σύνδεσης ερεθισμάτων που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον 

του. Πιο συγκεκριμένα, η νόηση στο μοντέλο του εποικοδομισμού, διαδραματίζει ενεργό 

ρόλο στην αναγωγή από την κατώτερη γνωστική δομή στην ανώτερη μέσω αναδομήσεων 

και μετασχηματισμών, διαδικασία η οποία συμβάλλει στη διεύρυνση της γνωστικής δομής 

(Δημητρίου, 1987·Σαλβαράς, 2020). Αναλυτικότερα, το μοντέλο του εποικοδομισμού 

εδράζεται στους μηχανισμούς οικοδόμησης της γνώσης, η οποία δομείται στη βάση της 

διαλεκτικής σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ της εξωτερικής αλλά και της εσωτερικής 

πραγματικότητας καθώς και της διαπροσωπικής γνώσης (Σαλβαράς, 1996). 

 Στον εποικοδομισμό, ο μαθητής διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εποικοδόμηση της 

γνώσης. Η ανάδειξη των ιδεών των μαθητών, η συνειδητοποίησή τους καθώς και η 

αναδιοργάνωσή και η εφαρμογή τους για την επίλυση καταστάσεων-προβλημάτων τίθενται 

στο επίκεντρο του μοντέλου. Οι μαθητές κατασκευάζουν τη γνώση, γεγονός που τους 

επιτρέπει να ερμηνεύουν την πραγματικότητα, ενώ η μάθηση των μαθητών προκύπτει μέσω 

της κατασκευής συστημάτων μετασχηματισμών καθώς και εναλλακτικών μοντέλων 

κατανόησης του κόσμου (Σαλβαράς, 2020· Pitsoe, et al 2012). 

Εξωγενής εποικοδομισμός 

Ο εξωγενής εποικοδομισμός σχετίζεται με τη δημιουργία αναπαραστάσεων της 

πραγματικότητας υπό τη μορφή δικτύων, σχημάτων και κανόνων. Κάποια μοντέλα μάθησης 

της επεξεργασίας πληροφοριών φαίνεται να απηχούν αντιλήψεις του εξωγενούς 

εποικοδομισμού.         

 Η αυτορρύθμιση των μαθητών στον εξωγενή εποικοδομισμό επιδιώκεται με τη 

μετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις (έννοιες, γενικεύσεις, γνωστικές δομές, 

στρατηγικές μάθησης). Αυτό επιτυγχάνεται, στο πλαίσιο της διδασκαλίας, με την 

ενεργοποίηση της προσοχής των μαθητών, με τη χρήση διερευνητικών ερωτημάτων, της 

αντίληψης για την πρόσληψη των πληροφοριών, της βραχύχρονης μνήμης για την 

ανακύκλωση των πληροφοριών, της μακρόχρονης μνήμης με τη χρήση των γνωστικών 
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διαδικασιών της διάκρισης, της ομαδοποίησης και του λεκτικού προσδιορισμού για τη 

συγκρότηση εννοιών, της εξήγησης για τη διατύπωση κρίσεων και συλλογισμών που 

οδηγούν σε γενικεύσεις, της διοργάνωσης σχέσεων για τη συγκρότηση γνωστικών δομών, 

με τη μορφή της χαρτογράφησης εννοιών για την ανάσυρση της γνώσης, με τη μορφή 

στρατηγικών μάθησης (τι κάναμε για να απαντήσουμε στο ερώτημα). (Η γνώση 

παρουσιάζεται απλά και οικονομικά στους μαθητές, αλλάζει συνεχώς η κωδικοποίηση 

(αισθητηριακή, λεκτική, σχηματική, μεταγνωστική) και οι πληροφορίες μετατρέπονται σε 

γνώσεις. Οι μαθητές με το νου επανακαλύπτουν τις γνώσεις (Schunk,2010∙ Σαλβαράς, 

2011∙Kalantzis& Cope, 2013).       

 H λειτουργία της πολλαπλής κωδικοποίησης και η μετατροπή των πληροφοριών σε 

γνώσεις (έννοιες, γενικεύσεις, γνωστικές δομές, στρατηγικές μάθησης) συντελεί στην 

αυτορρύθμιση των μαθητών (Woolfolk, 2007). Στον εξωγενή εποικοδομισμό στηρίζεται η 

επεξεργαστική μάθηση. 

Ενδογενής εποικοδομισμός 

Ο ενδογενής εποικοδομισμός εδράζεται στην αντίληψη ότι η νέα γνώση δομείται 

στην παλιά και αναπτύσσεται μέσω του μετασχηματισμού και της αναδόμησης των 

προηγούμενων γνωστικών δομών ώστε να γίνουν περισσότερο λειτουργικές (Piaget). 

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η ενεργοποίηση των μηχανισμών 

οικοδόμησης γνωστικών δομών, με στόχο οι μαθητές να προσεγγίσουν το αντικείμενο 

διδασκαλίας ως πρόβλημα και να μπορέσουν να αναδομήσουν τις υπάρχουσες γνωστικές 

δομές με στόχο την επίλυση του προβλήματος ( Σαλβαράς,1993· Guerrero-Puerta L., 2018).

 Η αυτορρύθμιση των μαθητών στον ενδογενή εποικοδομισμό επιδιώκεται με τη 

δημιουργία κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης, τη διενέργεια μετασχηματισμών και 

αναδομήσεων και την επίτευξη της εξισορρόπησης ως απόδειξη της αυτορρύθμισης (Piaget, 

1978∙ Doise&Mugny,1976 ∙ Kalantzis& Cope, 2013∙ Σαλβαράς, 1996∙2011).

 Αναλυτικότερα, η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς  των μαθητών κατά τη 

διδασκαλία επιτυγχάνεται με τη χρήση των πέντε ενεργημάτων σκέψης και δράσης: της 

συμπλεκτικότητας (αναζήτηση επιχειρημάτων για τη δόμηση της προηγούμενης γνώσης 

ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητά της), της αντιστρεψιμότητας (αναζήτηση 

αντεπιχειρημάτων), της συνδυαστικότητας (αναζήτηση επιχειρημάτων από άλλη σκοπιά), 

της ταυτοσημίας (αναζήτηση του όμοιου, του παρόμοιου, ή του ανάλογου για μεταφορά 

μάθησης), της ταυτολογίας (αναζήτηση προβλέψεων για «τι θα ακολουθήσει»).  
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Πιο συγκεκριμένα, τα ενεργήματα της αντιστρεψιμότητας και της συνδυαστικότητας 

δημιουργούν μετασχηματισμούς που προκαλούν κοινωνικογνωστική σύγκρουση και 

συμβάλλουν στην διατάραξη της γνωστικής ισορροπίας  ενώ οδηγούν σε αναδομήσεις. Οι 

αναδομήσεις, με τη σειρά τους, προκαλούν γνωστικές υπερβάσεις και αποκαθιστούν τη 

διασαλευθείσα κοινωνικογνωστική ισορροπία σε υψηλότερο επίπεδο. Τα ενεργήματα της 

ταυτοσημίας και της ταυτολογίας λειτουργούν ως απόδειξη της γνωστικής υπέρβασης που 

επέφερε εξισορρόπηση και οδήγησε τους μαθητές στην αυτορρύθμιση (Piaget, 

1978∙Schunk, 2010∙Brookfild, 1995∙ Σαλβαράς, 1996∙2011∙Σαπλαμίδου και Σάλτα,2016). 

Στον ενδογενή εποικοδομισμό στηρίζεται η μετασχηματίζουσα μάθηση. 

Διαλεκτικός εποικοδομισμός 

Το μοντέλο του διαλεκτικού εποικοδομισμού κινείται ενδιάμεσα του εξωγενούς και 

του ενδογενούς εποικοδομισμού και επικεντρώνεται στη δυναμική που ασκεί το κοινωνικο-

πολιτιστικό πλαίσιο ως αιτιολογικός παράγοντας κατασκευής. Ως μοντέλο, εδράζεται στην 

λειτουργία της εσωτερίκευσης, η οποία προσεγγίζεται ως μετασχηματισμός της δια-

ψυχολογικής διαδικασίας σε ενδο-ψυχολογική διαδικασία. Συνεπώς, στο πλαίσιο του 

διαλεκτικού εποικοδομισμού οι άνθρωποι, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 

διάδρασης με τους άλλους μεταβαίνουν στη διάδραση με τον εαυτό.  

 Η αυτορρύθμιση των μαθητών στο διαλεκτικό εποικοδομισμό επιδιώκεται με τη 

χρήση των ανωτέρων επιτελικών λειτουργιών (προσοχή, μνήμη, μεταγνώση, 

αυτορρύθμιση), τη διαμεσολάβηση πολιτισμικών εργαλείων όπως είναι η ανάγνωση, η 

γραφή, η χαρτογράφηση εννοιών κ.τ.λ, την εργασία στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης, 

τη διάδραση πρώτα με τους άλλους και ύστερα με τον εαυτό, με σκοπό την εσωτερίκευση 

και την παραγωγή ενεργημάτων σκέψης και δράσης και την εφαρμογή τους με αυτοέλεγχο 

(Vygotsky, 1981∙1997∙ Μητροπούλου, 2015∙Hall, 2016).    

 Η αυτορρύθμιση των μαθητών επιτυγχάνεται με τη χρήση του μαθησιακού 

συμβολαίου ( τι θα μάθουμε, πώς, τι θα κάνει καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές) για την 

απόκτηση μεταγνώσης ως παρακολούθηση, έλεγχος και έκφραση μεταγνωστικών 

εμπειριών, με την προτυποποίηση των διαδικασιών των ενεργημάτων σκέψης και δράσης, 

τη φθίνουσα καθοδήγηση (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή), την εφαρμογή με αμοιβαία 

εργασία, με επιλογή επιπέδου δυσκολίας και με αυτοέλεγχο, την αναζήτηση εναλλακτικών 

τρόπων που δημιουργούν γνωστική σύγκρουση και την αξιολόγηση για την ανταπόκριση 

στο ρόλο. (Σαλβαράς,1975∙2011∙Ματσαγγούρας, 2007∙Κουλουμπαρίτση, 2002∙ Kalantzis 

& Cope, 2013). 
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2.1.3. Μετατοπίσεις στην πορεία της διδακτικής  σκέψης και δράσης 

Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη πραγματικότητα διαμορφώνεται  υπό την επίδραση 

συνεχών αλλαγών που συντελούνται σε επίπεδο συνθηκών ζωής,  και προσεγγίσεων για τη 

μάθηση και την ανάπτυξη του ανθρώπου οι οποίες συμβάλλουν στην μετάβαση από την 

παραδοσιακή στην εποχή της νεωτερικότητας αλλά και της μετα-νεωτερικότητας 

επιφέροντας αλλαγές και στο χώρο της διδακτικής (Harvey,2007·Φυκάρης& Μητσή, 2014).

 Στην παραδοσιακή αντίληψη της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο και η διαδικασία είναι προσανατολισμένη στο αντικείμενο. Η 

παραδοσιακή διδακτική φαίνεται να επικεντρώνεται στον εφοδιασμό των μαθητών με 

θεωρητικές γνώσεις, προάγοντας την μαθητών των μαθητών στη βάση κάποιων 

υποδειγματικών γνωστικών μοντέλων (Κανάκης, 2001). Στο πλαίσιο αυτό, ο μαθητής δεν 

αναλαμβάνει καμμιά πρωτοβουλία και ακολουθείται ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2011).       

 Ωστόσο, η μετάβαση στην εποχή της νεωτερικότητας επιφέρει αλλαγές στη 

διδακτική σκέψη και πράξη. Αναλυτικότερα, στην εποχή της νεωτερικότητας στόχος της 

διδακτικής διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου υποκειμένου το οποίο μέσω της 

διδασκαλίας θα αποκομίσει ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων. Η νεωτερική βέβαια 

αντίληψη επικεντρώνεται στη διδακτική του αντικειμένου και έχει χαρακτήρα δεσμευτικό 

και απόλυτα ελεγχόμενο. Η διδακτική του αντικειμένου ακολουθεί πιστά τη λογική της 

μετάδοσης γνώσεων μέσα από παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας ενώ οι μέθοδοι και τα 

μέσα διδασκαλίας επικεντρώνονται στην υλοποίηση αντικειμενικών στόχων. Σε αντίθεση 

βέβαια με την αντίληψη της διδακτικής σκέψης και πράξης την εποχή της νεωτερικότητας 

η μετα-νεωτερική αντίληψη καταδεικνύει την αποστασιοποίηση από τη διδακτική του 

αντικείμενου, η οποία εδράζεται στη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών και προωθεί τη 

μετάβαση στη διδακτική του υποκειμένου-μαθητή μέσω αναδομητικών και 

μετασχηματιστικών διαδικασιών κατά τη διδασκαλία η οποία κινείται μεταξύ της 

καθοδήγησης και αυτονόμησης του μαθητή, αρχές που βασίζονται τόσο στη θεωρία του 

εποικοδομισμού όσο και στη συστημική θεωρία καθώς και στη θεωρία της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Κοσσυβάκη, 2006·Φυκάρης&Μήτση, 2014). Επίσης, η μετα-νεωτερική 

διδακτική στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή του ατόμου στη διδακτική πράξη γεγονός που 

συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση του τρόπου απόκτησης της γνώσης. Ουσιαστικά στη 

μεταμοντέρνα εποχή η διδακτική πράξη βασίζεται στη λογική του ενεργού υποκειμένου.

 Είναι γεγονός ότι μετά την δεκαετία του 1960, επέρχεται ένας επαναπροσδιορισμός 

αναφορικά με την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και απαγκίστρωση από την 
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θεώρηση ότι η συμπεριφορά του ατόμου παράγεται αυτόματα υπό την επίδραση 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Αρχίζει πλέον το άτομο να προσεγγίζεται όχι ως παθητικός 

δέκτης των ερεθισμάτων που δέχεται από το περιβάλλον του αλλά ως ον που   αντιμετωπίζει 

τα ερεθίσματα που δέχεται υπό το πρίσμα των χαρακτηριστικών του και βάσει των αναγκών 

του επιλέγοντας την κατάλληλη στρατηγική (Slavin, 2007). Ουσιαστικά αμφισβητείται η  

προσέγγιση που προβάλλει η γνωστική ψυχολογία και παρατηρείται μια στροφή προς τις 

εσωτερικές διαδικασίες.        

 Σε επίπεδο διδακτικής πράξης, η ανάπτυξη της μαθητικής αυτονομίας αποτέλεσε 

θέμα το οποίο απασχόλησε την προοδευτική παιδαγωγική σκέψη στο ξεκίνημα του 20ου 

αιώνα. Η απαγκίστρωση από τον αυταρχισμό του δασκάλου και η μετάβαση σε ένα πλαίσιο 

που θα ευνοούσε την ανάπτυξη της μαθητικής αυτονομίας πρόβαλε ως αρχή της 

προοδευτικής παιδαγωγικής σκέψης. Παράλληλα, πρόβαλε ως ανάγκη η μετατόπιση από 

ένα πλαίσιο μεταβίβασης  του περιεχομένου της διδασκαλίας, σε ένα πλαίσιο επεξεργασίας 

των δεδομένων της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2001,2007).    

 Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αρχικά προσπάθειες προώθησης έμμεσων μορφών 

διδασκαλίας οι οποίες επικεντρώνονταν σε διαδικασίες τις οποίες ατομικά ή συλλογικά θα 

επιλέξουν οι μαθητές για να προσεγγίσουν διερευνητικά το διδακτικό αντικείμενο. Ωστόσο, 

τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αξιολογώντας την επίδραση της προοδευτικής 

παιδαγωγικής και υπό την επίδραση της νέο-βυγκοτσιανής θεωρίας άρχισαν να 

διατυπώνονται νέες θεωρίες για την μάθηση. Ειδικότερα, στον τομέα της παραγωγής 

γραπτού λόγου, στο πλαίσιο της προοδευτικής παιδαγωγικής είχε προωθηθεί η ελεύθερη 

έκφραση η οποία όμως ως προσέγγιση δεν φάνηκε να αποδίδει. Έτσι άρχισε να γίνεται 

αντιληπτό ότι οι έμμεσες μορφές διδασκαλίας δεν αρκούν και άρχισαν να  εφαρμόζονται 

στρατηγικές άμεσης, αλλά και φθίνουσας καθοδήγησης με στόχο την ανάπτυξη της 

αυτονομίας του μαθητή (Englebert & Raphael 1989, Cope& Kalantzis 1993). Συνεπώς, 

αναγνωρίζονται οι δυνατότητες διαμεσολάβησης τους εκπαιδευτικού στη μάθηση και 

ανάπτυξη των μαθητών.        

 Αναμφίβολα η διδακτική σκέψη και πράξη επηρεάστηκε σημαντικά από τις 

παραδοχές του κινήματος της κριτικής σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, το κίνημα αυτό 

υποστηρίζει καταρχάς  ότι η αποτελεσματικότητα της σκέψης του ατόμου δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη νευρολογική υποδομή του εγκεφάλου αλλά από τις στάσεις και τις 

στρατηγικές που έχει αποκτήσει το άτομο. Παράλληλα, υιοθετείται η άποψη ότι οι 

στρατηγικές μπορεί να διδαχθούν μέσω άμεσης διδασκαλίας η οποία φαίνεται να έχει τη 

δυνατότητα αναπτύξει τις ανώτερες νοητικές διεργασίες καθιστώντας τους μαθητές 

σταδιακά ικανούς για αυτόνομη χρήση των στρατηγικών. Επιπλέον υποστηρίζεται η θέση  
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ότι οι απόψεις που σχηματίζουμε για τον κόσμο δεν αντιστοιχούν απόλυτα προς την ίδια την 

πραγματικότητα αλλά αποτελούν προϊόν της προσπάθειας του ατόμου να προσδιορίσει τον 

κόσμο, υπο την καταλυτική επίδραση που ασκεί πάνω του το περιβάλλον, και σε συνάφεια 

με τις εμπειρίες του, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Υπό αυτό το 

πρίσμα, οι γνώσεις και οι αντιλήψεις έχουν προσωρινή αναπτυξιακή φύση και αναδομούνται 

συνεχώς. Συνεπώς,  η μάθηση,  στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αντιληπτή ως μια 

αυτορρυθμιζόμενη διαδικασία συνεχούς επίλυσης γνωστικών συγκρούσεων και 

ανασχηματισμών. Έτσι, η διδασκαλία παύει να αποτελεί διαδικασία μεταβίβασης 

πληροφοριών. Τέλος, μια άλλη βασική παραδοχή του κινήματος της κριτικής σκέψης που 

επηρέασε τη διδακτική σκέψη και πράξη είναι ότι η μάθηση και η ανάπτυξη επιτυγχάνονται 

μέσα σε ένα πλαίσιο που συνδυάζει τόσο τις αρχές του εποικοδομισμού και της γνωστικής 

μαθητείας (Vosniadou, 1996·Ματσαγγούρας, 2011).   

 Αναλυτικότερα, η διδακτική πράξη φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά   από το 

βιγκοτσκιανής προέλευσης ψυχο-κοινωνιολογικό μοντέλο διδασκαλίας που τονίζει την 

κοινωνική προέλευση της σκέψης ενώ αναγνωρίζει παράλληλα τη σημασία του 

διαμεσολαβητικού ρόλου του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, 

επισημαίνεται ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτικού συντελείται καλύτερα σε 

συνθήκες φθίνουσας καθοδήγησης ώστε να εξασφαλιστεί ο επιδιωκόμενος στόχος που είναι 

η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Βασικό εργαλείο της διαμεσολαβητικής παιδαγωγικής με 

στόχο την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, φαίνεται να αποτελεί η υποστήριξη από τον 

εκπαιδευτικό (scaffolding) μέχρι την αυτονόμηση του μαθητή. Ενώ η διδασκαλία 

επηρεάστηκε σημαντικά και από το πιαζετικής προέλευσης μοντέλο της εποικοδομητικής 

διδασκαλίας που αναγνωρίζει την εσωτερική/γνωστική σύγκρουση ως δυναμικό παράγοντα 

που συμβάλλει στην γνωστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο, οι διδακτικολόγοι αναζητούν το 

συγκερασμό των δύο προσεγγίσεων στη διδασκαλία.    

 Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή 

γραπτού λόγου στηρίζεται στις αντιλήψεις για την γνωστική ανάπτυξη των μαθητών των 

(Piaget 1978) και (Vygotsky 1997), την κοινωνική (Selman 1980) και τη συναισθηματική ( 

Erikson, 1950), τη μάθηση των μαθητών με παρατήρηση και μίμηση προτύπου ( Bandura, 

1968), με τον κύκλο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (Zimmermann, 1998), με την 

επεξεργαστική μάθηση των Atkinson & Shiffrin (1991), και με τη γνωστική μαθητεία.   
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2.2 Ανάπτυξη των μαθητών  

Με τον όρο ανάπτυξη αναφερόμαστε στις αλλαγές που επέρχονται στη σκέψη των 

μαθητών γυμνασίου (γνωστική ανάπτυξη), στις σχέσεις με τους άλλους (κοινωνική 

ανάπτυξη) και στην εκδήλωση εν-συναίσθησης τους (συναισθηματική ανάπτυξη).   

2.2.1 Γνωστική ανάπτυξη μαθητών 

Δύο είναι οι επικρατούσες θεωρίες για τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, η θεωρία του 

Piaget (1978) και η θεωρία του Vygotsky (1981). 

Η θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη   

H θεωρία που διατύπωσε ο Piaget (1978) για τη νοητική ανάπτυξη αντιπροσωπεύει 

μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση αναφορικά με τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. Στο 

πλαίσιο της θεωρίας που διατύπωσε, υποστηρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης η 

ατομική συμπεριφορά έχει ενεργητικό και όχι αντιδραστικό χαρακτήρα καθώς το άτομο 

διαθέτει έμφυτη ικανότητα για ενεργό συμμετοχή του στην εξελικτική διαδικασία (Piaget, 

1970∙ Mπασέτας, 2011). Πιο συγκεκριμένα, ο Piaget εντοπίζει ένα συσχετισμό μεταξύ 

βιολογικών διαδικασιών και αλλαγών που παρατηρούνται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Αναλυτικότερα, η ουσία της νοητικής ανάπτυξης στη θεωρία του Piaget εντοπίζεται στην 

αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στο εσωτερικό σύστημα κινήτρων του ατόμου και 

στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Υπό αυτό το πρίσμα, το άτομο καταβάλλει μια συνεχή 

προσπάθεια για επίτευξη αρμονίας με το περιβάλλον του (εξισορρόπηση) η οποία αποτελεί 

μια αυτό-ρυθμιζόμενη διαδικασία. (Piaget, 1976 ∙Salkind, 1981∙Δημητρίου,1993). 

 Είναι γεγονός ότι κάθε ζωντανός οργανισμός αποτελεί σύστημα το οποίο επιδιώκει 

την ισορροπία με το περιβάλλον του (ομοιοστασία). Η ζωή αποτελεί μια ισορροπία 

προσαρμογής που απειλείται συνεχώς από τις εισροές του περιβάλλοντος, γεγονός που 

εξαναγκάζει τους οργανισμούς να αναπτύσσουν αντισταθμιστική δράση με στόχο την 

εξουδετέρωση ή την αποκατάσταση της βλάβης από τις περιβαλλοντικές εισροές 

(Piaget,1976∙Salkind,1981∙ Ουαντσγουερθ, 2002.) Επομένως, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια 

συνεχή αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ του εαυτού του  και του περιβάλλοντος κάθε 

φορά που αυτή καταστρέφεται είτε από εσωτερικούς είτε από εξωτερικούς παράγοντες.  Το 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι μια νέα προσαρμογή που δίνει στο άτομο μια 

δυναμική ισορροπία. Η τάση του ατόμου για αναζήτηση προσαρμογής στο περιβάλλον 

αποτελεί για τη θεωρία του Piaget την δύναμη που υποκινεί το άτομο στην εκδήλωση 

διαδικασιών προσαρμογής και πυρήνα της γνωστικής του ανάπτυξης (Piaget, 1976·Salkind, 
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1981· Slavin, 1997∙Μπασέτας, 2011).       

 O Piaget στη θεωρία του επικεντρώθηκε στις γνωστικές αλλαγές οι οποίες 

συντελούνται κατά τα διάφορα στάδια από τα οποία διέρχεται η νοητική ανάπτυξη του 

ανθρώπου.  Πιο συγκεκριμένα, αντιλαμβανόταν τη νοητική ανάπτυξη του ατόμου ως μια 

διαδικασία απόκτησης νέων ικανοτήτων, οι οποίες προκύπτουν όχι ως αποτέλεσμα 

ποσοτικής αύξησης των προηγούμενων δεξιοτήτων τις οποίες κατείχε το άτομο, αλλά ως 

αποτέλεσμα μιας ποιοτικής αλλαγής στη δομή της σκέψης, απότοκο της αλληλεπίδρασης 

του ατόμου με το περιβάλλον του (Piaget, 1988∙ Salkind, 1981· Slavin, 1997).

 Κεντρική θέση στη θεωρία του Piaget για τη νοητική ανάπτυξη κατέχει η έννοια του 

σχήματος το οποίο αποτελεί το κύριο στοιχείο της νοητικής δομής του ατόμου. Πιο 

συγκεκριμένα, το γνωστικό σχήμα στη θεωρία του Piaget είναι «η δομή ή η οργάνωση των 

δράσεων του ατόμου, έτσι όπως αυτή μεταφέρεται ή γενικεύεται κατά την επανάληψη των 

ίδιων δράσεων», ως δομή δράσεων κάτω από όμοιες ή ανάλογες καταστάσεις (Piaget& 

Inhelder 1972, σ.19∙Μπασέτας, 1990).  Αναλυτικότερα, τα σχήματα αποτελούν γνωστικές 

δομές και πρότυπα τα οποία καθοδηγούν τη δράση του ατόμου και είναι ευέλικτα τόσο από 

ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη (Piaget&Inhelder,1979∙Βοσνιάδου 1998).  Η 

οικοδόμηση γνωστικών σχημάτων ή η ενσωμάτωση νέων στοιχείων του περιβάλλοντος στα 

υπάρχοντα γνωστικά σχήματα γίνεται μέσα από δύο βασικούς μηχανισμούς προσαρμογής: 

την αφομοίωση και τη συμμόρφωση (Piaget, 1976∙ Δημητρίου, 1993∙ Salkind, 

1981∙Μπασέτας, 2011∙Σαλβαράς, 2013).      

 Ο κάθε οργανισμός μέσω της λειτουργίας της αφομοίωσης αξιοποιεί τις υπάρχουσες 

δομές του για ενσωματώσει τα ερεθίσματα τα οποία δέχεται από το περιβάλλον. Έτσι μέσω 

της αφομοίωσης οι νέες πληροφορίες ενσωματώνονται στα ήδη υπάρχοντα νοητικά 

σχήματα όπου και οργανώνονται- συνδυάζονται και διατάσσονται. Κατά την αφομοίωση 

βέβαια, το νοητικό σχήμα μέσα στο οποίο ενσωματώνεται η νέα εμπειρία ή πληροφορία 

μεγεθύνεται χωρίς ωστόσο να μετασχηματίζεται ποιοτικά (Piaget, 1976∙ Μπασέτας, 2011).

 Η πραγματικότητα ωστόσο, βάσει της θεωρίας του Piaget, μπορεί να αναλυθεί στις 

καταστάσεις αλλά και στους μετασχηματισμούς. Οι καταστάσεις αποτελούν τις μορφές στις 

οποίες μπορεί να βρεθεί ένα αντικείμενο τη δεδομένη στιγμή ενώ οι μετασχηματισμοί 

αποτελούν αλλαγές  τις οποίες υφίσταται ένα αντικείμενο μεταβάλλοντας την κατάστασή 

του. Συνεπώς,  όταν οι επιταγές του περιβάλλοντος το απαιτούν, ο οργανισμός πρέπει να  

αναπροσαρμόσει και  να  τροποποιήσει τις δομές του ώστε να συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να επιτύχει την προσαρμογή του σε αυτό (Piaget, 

1976·Schunk,2010∙Salkind, 1981∙Slavin,2007).  
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Η τροποποίηση και αναπροσαρμογή των γνωστικών δομών συντελείται μέσω του 

μηχανισμού της συμμόρφωσης. Μέσω  της συμμόρφωσης γίνεται ουσιαστικά τροποποίηση-

επαναδιάταξη των γνωστικών σχημάτων ώστε να μπορέσουν να ενσωματώσουν τις νέες 

γνώσεις (Piaget, 1972∙Σαλβαράς, 2012).  Βέβαια, οι  αναπροσαρμογές που συμβαίνουν είναι 

συμβατές με την υπάρχουσα δομή του οργανισμού καθώς οι αλλαγές πρέπει να 

συντελεστούν αλλά δεν πρέπει να απειληθεί η ίδια η οργάνωση του συστήματος (Schunk, 

2010∙Μπασέτας, 2011). Οι δομές της ευφυΐας κατά τον Piaget αποτελούν προϊόν των 

μετασχηματισμών που πραγματοποιούνται από το υποκείμενο. Αποτελούν συστήματα 

επεξεργασίας της πραγματικότητας τα οποία έχουν τη ικανότητα να διατηρούν την 

οργάνωσή τους αντισταθμίζοντας τις εξωτερικές διαταράξεις. Οι δομές της ευφυΐας είναι 

μετασχηματιστικές αλλά και αυτορρυθμιζόμενες (Piaget, 1971). Συνεπώς, η νοητική 

ανάπτυξη είναι μια διαδικασία αυτορρύθμισης.       

 Η  αναπροσαρμογή και αναδιάταξη των γνωστικών δομών του ατόμου προκύπτει ως 

αναγκαιότητα καθώς  η γνωστική οργάνωση  σε αρκετές περιπτώσεις καθίσταται ανεπαρκής 

ως προς τις δυνατότητες κατανόησης συμπεριφορών και ερεθισμάτων του περιβάλλοντος 

στα οποία υποτίθεται ότι ήταν επαρκής (Δημητρίου, 1993). Πιο συγκεκριμένα, η γνωστική 

οργάνωση βρίσκεται σε κατάσταση ανισορροπίας όταν παρουσιάζονται αντιφάσεις μεταξύ 

υποκειμένου και αντικειμένου. Οι αντιφάσεις παρατηρούνται όταν τα αντικείμενα 

διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το υποκείμενο ενώ 

παράλληλα προκύπτουν όταν στο πλαίσιο ενός συστήματος ενεργειών προκύπτουν 

αποτελέσματα τα οποία ασύμβατα με τις προσδοκίες του υποκειμένου (Δημητρίου, 1993). 

Η πρόκληση ανισορροπίας δηλώνει ότι οι εσωτερικές δομές δεν εναρμονίζονται με τις 

επιταγές της εξωτερικής πραγματικότητας γιατί τα περιβαλλοντικά εισιόντα είναι ασύμβατα 

με τις  γνωστικά σχήματα των μαθητών (Βοσνιάδου, 2007).    

 Η τροποποίηση βέβαια των υπαρχόντων σχημάτων προκαλεί διατάραξη της 

γνωστικής ισορροπίας των μαθητών η οποία αποκαθίσταται μέσω της τροποποίησης και της 

αναδόμησης των υπαρχόντων σχημάτων. Η αποκατάσταση της γνωστικής ισορροπίας 

επέρχεται μέσω της εξισορρόπησης καθώς η διατάραξη της γνωστικής ισορροπίας αποτελεί 

μηχανισμό αναπτυξιακής αλλαγής (Piaget, 1977 p.10∙ Σαλβαράς, 2011).  

 Στη θεωρία του Piaget o παράγοντας εξισορρόπηση αποτελεί την ισορροπία 

ανάμεσα στις διαδικασίες της αφομοίωσης και της προσαρμογής. Στην ουσία η 

εξισορρόπηση αποτελεί μηχανισμό αυτορρύθμισης, ο οποίος επιβεβαιώνει την 

αποτελεσματική αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του. Η εξισορρόπηση 

αποτελεί μια διαδικασία αυτορρύθμισης της οποίας τα εργαλεία είναι η αφομοίωση αλλά 

και η προσαρμογή. Σύμφωνα με τον Piaget (1977), Χρειάζεται ένα είδος συντονισμού 
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μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν στη γνωστική ανάπτυξη. Ο συντονισμός αυτός 

αποτελεί ένα είδος εξισορρόπησης. Κατά τη δόμηση ένα υποκείμενο βαδίζει περισσότερο 

διαμέσου δοκιμών και λαθών και ρυθμίσεων που στην πλειοψηφία τους περιέχουν 

αυτορρυθμίσεις. Οι αυτορρυθμίσεις είναι η πεμπτουσία της εξισορρόπησης. Μέσω της 

διαδικασίας αυτής επιτρέπεται στην εξωτερική εμπειρία να έρθει σε συνεργασία με τις 

εσωτερικές δομές (Piaget, 1976∙Schunk,2010∙Μπασέτας, 2011). Η διαδικασία της 

εξισορρόπησης δεν αποτελεί μια τελική κατάσταση αλλά μια λειτουργία που οδηγεί στην 

ισορροπία. Αποτελεί στην ουσία μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος και μια προσπάθεια 

ανίχνευσης και υπερνίκησης των αντινομιών. Η εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου αποτελεί, 

βάσει της θεωρίας της εξισορρόπησης,  μια εσωτερική διαδικασία αναδιοργάνωσης .

 Η εξισορρόπηση βέβαια, μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ο οποίος οδηγεί σε 

γνωστικές αλλαγές, μέσα από συγκεκριμένες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, συντελείται 

όταν η πραγματικότητα που διαμορφώνεται έρθει σε σύγκρουση με την υφιστάμενη ως προς 

την πραγματικότητα αυτή δομή ή όταν υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές συγκρουόμενες 

αναπαραστάσεις για την ίδια πραγματικότητα (Piaget, 1976 στο Μπασέτας 2011 ·Beilin, 

1992). Υπό αυτό το πρίσμα σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης θα πρέπει να υπάρξουν 

εμπειρίες μάθησης οι οποίες να οδηγήσουν σε γνωστική σύγκρουση με στόχο τη γνωστική 

αλλαγή (  Mπασέτας,2011·Σαλβαράς, 2011).      

 Η γνωστική σύγκρουση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί όταν εισάγεται κατά τη διδασκαλία στο πεδίο αντίληψης του παιδιού μια 

επικέντρωση η οποία να είναι αντίθετη από το αντιληπτικό του πεδίο (Doise& Mugny, 

1986). Αυτό σημαίνει ότι γίνεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας χρήση κάποιου γνωστικού 

σχηματισμού ο οποίος δεν είναι ακόμα ενταγμένος σε μια συνολική δομή. Πιο 

συγκεκριμένα, με την εισαγωγή μετασχηματισμών αλλά και άλλων τρόπων διαταράσσεται 

η γνωστική ισορροπία των μαθητών καθώς προκαλείται τομή και ρήξη με τις προηγούμενες 

γνώσεις τους (Σαλβαράς, 2013).         

 Οι μετα-πιαζετικοί ερευνητές βέβαια διαπίστωσαν ότι η τροποποίηση των 

υπαρχόντων σχημάτων δεν προκαλεί μόνο σύγκρουση γνωστικού τύπου, ενδοατομικής 

μορφής αλλά και κοινωνική σύγκρουση διατομικής μορφής. Συνεπώς, η σύγκρουση που 

βιώνουν οι μαθητές κατά την τροποποίηση των γνωστικών σχημάτων είναι κοινωνικο-

γνωστική και βιώνεται τόσο σε ενδοατομικό όσο και σε διατομικό επίπεδο (Doise &Mugny 

1986∙Σαλβαράς, 2013).            

 Ο εκπαιδευτικός ως μαθησιακό πρότυπο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

γνωστική ανάπτυξη στο βαθμό που υποκινεί κοινωνικό-γνωστικές συγκρούσεις εισάγοντας 

αντίθετες επικεντρώσεις ενώ προσφέρει στο υποκείμενο που έχει διαταραχθεί στοιχεία 
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σημαντικά για την αναδιοργάνωση της γνωστικής του προσέγγισης (Doise &Mugny 1986). 

Η αναδόμηση των προηγούμενων γνώσεων επέρχεται μέσω του μετασχηματισμού των 

προηγούμενων γνώσεων μέσω της αντιστρεψιμότητας αλλά και της συνδυαστικότητας. Με 

την αναδόμηση των προηγούμενων γνώσεων οι μαθητές κατορθώνουν να αποκαταστήσουν 

την ισορροπία τους ως προς την προηγούμενη διατάραξη. Η γνωστική υπέρβαση των 

μαθητών και η αποκατάσταση της γνωστικής ισορροπίας τους σε υψηλότερο επίπεδο 

επέρχεται μέσω της ταυτοσημίας αλλά και της ταυτολογίας ( Σαλβαράς, 2011). 

Η θεωρία του Vygotsky για τη γνωστική ανάπτυξη 

Ο Vygotsky απορρίπτει την προσέγγιση ότι η ανάπτυξη προκύπτει μέσω μιας 

σταδιακής και αθροιστικού τύπου συσσώρευσης ξεχωριστών αλλαγών. Βάσει της θεωρίας 

του η γνωστική ανάπτυξη προσεγγίζεται ως μια σύνθετη διαλεκτική διαδικασία που 

χαρακτηρίζεται από ποιοτικούς μετασχηματισμούς μιας μορφής σε μια άλλη καθώς και  από 

την αλληλεπίδραση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων (Vygotsky, 1987∙ 

Δαφέρμος, 2002) Ο Vygotsky μιλάει για εξελικτική αλλαγή και γνωστική ανάπτυξη 

θέλοντας να καταδείξει τις ψυχολογικές συνέπειες από την ενεργητική συμμετοχή του 

ατόμου πάνω στην ίδια του την ύπαρξη . Δεν αποτελεί θεωρητικό της μάθησης που 

βασίζεται στη συνάφεια μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης. Αντίθετα υποστηρίζει  ότι  

στις ανώτερες μορφές ανθρώπινης συμπεριφοράς το άτομο αλλάζει και εξελίσσεται μέσω 

της δικής του δραστηριότητας πάνω στα πράγματα (Πουρκός, 2011).  

 Στο πλαίσιο αυτό, το υποκείμενο δεν γίνεται αντιληπτό ως μια οντότητα που 

αναπτύσσεται σε νοητικό επίπεδο ασυνάρτητα από τον κοινωνικό κόσμο που το περιβάλλει 

καθώς η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μια διαλεκτική διαδικασία που συντελείται εντός 

συγκεκριμένων πλαισίων και η ανάπτυξη μελετάται ως μια διαδικασία κοινωνικό-

πολιτισμικής μαθητείας (Brown, Collins & Duguid 1989).     

 Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978 p.57) «Κάθε λειτουργία που αφορά στην 

πολιτισμική ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζεται δύο φορές: τη μια σε κοινωνικό επίπεδο και 

αργότερα σε ατομικό. Πρώτα μεταξύ των ανθρώπων (διαψυχολογικά) και μετά εντός του 

παιδιού (ενδοψυχολογικά). Συνεπώς, το πολιτισμικό πλαίσιο αποτελεί αιτιολογικό 

παράγοντα κατασκευής της γνώσης καθώς οι μαθητές πρώτα μαθαίνουν να κάνουν 

πράγματα με τους άλλους κινούμενοι στο   δια-ψυχολογικό επίπεδο ενώ ακολούθως 

μαθαίνουν να κάνουν πράγματα μόνοι τους με αυτοέλεγχο κινούμενοι σε ενδο-ψυχολογικό 

επίπεδο. (Vogotsky,1997∙Σαλβαράς, 2012∙Πουρκός, 2011). 
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 Ο Vygotsky στη θεωρία που ανέπτυξε, διακρίνει τις νοητικές λειτουργίες του 

ατόμου σε κατώτερες και ανώτερες. Οι κατώτερες νοητικές λειτουργίες αποτελούν προϊόν 

αισθησιοκινητικών δραστηριοτήτων ενώ οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες αναπτύσσονται 

μέσα απο τη λειτουργία των συμβόλων αλλά και την κατάκτηση της γλώσσας και έχουν 

ενσυνείδητο χαρακτήρα (Gaonac’h & Golder, 1998·Δαφέρμος, 2002). Στο πεδίο 

κατάκτησης της γλώσσας, οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες κινούνται στα επίπεδα τόσο της 

φωνολογικής επεξεργασίας, της προφορικής ανάγνωσης, της αναγνωστικής κατανόησης, 

του συντακτικού, της πραγματολογίας (χρήση της γλώσσας ανάλογα με την επικοινωνιακή 

περίσταση), της παραγωγής γραπτού λόγου αλλά και της μεταγλωσσικής επίγνωσης 

(Σαλβαράς, 2009).         

 Ο Vygotsky προσπάθησε να διαμορφώσει μια προσέγγιση   κοινωνικό-πολιτισμικής 

φύσεως αναφορικά με την ερμηνεία των ανώτερων ψυχικών λειτουργιών υπογραμμίζοντας  

ιδιαίτερα την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο βιολογικό και στο κοινωνικο-πολιτισμικό 

στοιχείο (Collins, Brown & Duguid, 1989). Βάσει αυτού, οι κοινωνικό-πολιτισμικές 

εμπειρίες του ατόμου αποτελούν  σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη 

(Vygotsky, 1997∙Δαφέρμος, 2002). Ενώ η βοήθεια που δέχεται το άτομο μέσω της μάθησης, 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη νοητική του ανάπτυξη. Επομένως, αυτό που προκύπτει 

είναι ότι στη θεωρία του Vygotsky οι αναπτυξιακές διεργασίες δε φαίνεται να συμπίπτουν 

με τις μαθησιακές διεργασίες καθώς η ανάπτυξη αποτελεί επακόλουθο της μάθησης. Για το 

Vygotsky λοιπόν «αποτελεσματική μάθηση» είναι αυτή που συμβάλλει στην ανάπτυξη και 

η σωστά οργανωμένη μάθηση αποτελεί μια αναγκαία διαδικασία ανάπτυξης ψυχολογικών 

λειτουργιών οι οποίες οργανώνονται πολιτισμικά (Πουρκός, 2011).  

 Υπό αυτό το πρίσμα, τα ψυχολογικά φαινόμενα αποτελούν κατά βάση κοινωνικό- 

ιστορικά συμβάντα. Η αντίληψη αυτή συνδέεται άρρηκτα τόσο με τη συμβολική προσέγγιση 

αλλά και με τη θεωρία της δραστηριότητας και αναγνωρίζει ότι ο κοινωνικός παράγοντας 

και η συμμετοχή των ανθρώπων στην κοινωνική ζωή συμβάλλει καθοριστικά στη 

διαμόρφωση και στην ανάπτυξη των ψυχολογικών φαινομένων (Vygotsky, 1978). Συνεπώς, 

τόσο η  ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά και διάφορες ψυχολογικές λειτουργίες 

διαμορφώνονται μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας, στο πλαίσιο κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων των ατόμων, τόσο μεταξύ τους αλλά και με διάφορα πολιτισμικά 

εργαλεία (Πατέλης, 2000· Δαφέρμος, 2002). Έτσι παρατηρείται πολιτισμική διαμόρφωση 

των ψυχολογικών φαινομένων. Συνεπώς, η κοινωνικό- ιστορική προέλευση των 

ψυχολογικών φαινομένων συνίσταται στις κοινωνικά οργανωμένες δραστηριότητες, οι 

οποίες αποτελούν ουσιαστικά κοινωνικά οργανωμένες συμπεριφορές που είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με συγκεκριμένα πλαίσια (Πουρκός, 2011·Steiner, 2001).  
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  Στη θεωρία του Vygotsky τα ψυχολογικά φαινόμενα αποτελούν κοινωνικά 

φαινόμενα αφενός γιατί προέρχονται από την κοινωνική εμπειρία και αφετέρου επειδή 

συνδέονται με τη χρήση πολιτισμικών εργαλείων. Η έννοια της κοινωνικής εμπειρίας 

αναφέρεται στον τρόπο που οι άνθρωποι μπορούν να κατευθύνουν, τη συμπεριφορά των 

άλλων (μοντελοποιούν). Ενώ η χρήση πολιτισμικών εργαλείων (εργαλεία/ σημεία) δομεί τα 

ψυχολογικά φαινόμενα με τη διαμεσολάβηση των σχέσεων του υποκειμένου με το 

περιβάλλον του (Δαφέρμος, 2002∙ Πουρκός, 2011). Σύμφωνα με τον Vygotsky, 1981, 

σ.139) η κατάκτηση ενός  εργαλείου ανυψώνει πάντα τη συγκεκριμένη λειτουργία σε ένα 

ανώτερο επίπεδο, επαυξάνει και διευρύνει τη δραστηριότητα της και επαναδιαμορφώνει τη 

δομή και το μηχανισμό της.         

 Η κοινωνικό- πολιτισμική προσέγγιση στη ψυχολογία δεν συνδέεται με μεταβλητές 

που συνδέονται με το ίδιο το άτομο αλλά με έννοιες όπως η διαμεσολαβούμενη 

δραστηριότητα. Η έννοια της διαμεσολαβούμενης πράξης είναι πολύ σημαντική στη θεωρία 

του Vygotsky. Πιο συγκεκριμένα, στις στοιχειώδεις μορφές συμπεριφοράς παρατηρείται μια 

αντίδραση στο έργο που αντιμετωπίζει ο οργανισμός (βάσει του σχήματος ερέθισμα / 

αντίδραση). Στο πλαίσιο όμως των διεργασιών οι οποίες χρησιμοποιούν σημεία επιβάλλεται 

η ύπαρξη  μιας ενδιάμεσης σύνδεσης μεταξύ του ερεθίσματος και της αντίδρασης. Η 

ενδιάμεση αυτή διασύνδεση αποτελεί ένα δευτέρου βαθμού ερέθισμα (δηλ. σημείο) το οποίο 

εμπλέκεται στη διεργασία και ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία  

συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας σχέσης ανάμεσα στο ερέθισμα και στην αντίδραση 

(Πουρκός, 2011). Στο πλαίσιο αυτό, το άτομο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί για να 

εγκαθιδρύσει ένα τέτοιο δεσμό. Το σημείο αυτό έχει το χαρακτηριστικό της αντίστροφης 

δράσης, δηλαδή λειτουργεί στο άτομο και όχι στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η απλή 

διεργασία ερεθίσματος και αντίδρασης αντικαθίσταται από μια σύνθετη διαμεσολαβούμενη 

πράξη (Wertsch, 1991). Αυτού του είδους η οργάνωση είναι βασική σε όλες τις ανώτερες 

ψυχολογικές διεργασίες.         

 Στη νέα αυτή φόρμουλα το σημείο δε λειτουργεί ως μια μέθοδος, η οποία συμβάλλει 

στη βελτίωση της υπάρχουσας λειτουργίας, αλλά ούτε και ως ένας σύνδεσμος με αθροιστικό 

χαρακτήρα στη σχέση μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης. Η ιδιότητα που έχει το σημείο, 

ως βοηθητικό ερέθισμα το οποίο επενεργεί στο άτομο, είναι ότι προάγει τις ανώτερες 

ψυχολογικές λειτουργίες και επιτρέπει στο άτομο με τη χρήση εξωτερικών ερεθισμάτων να 

ελέγξει τη συμπεριφορά του (Δαφέρμος, 2002·Πουρκός, 2011)   

 Στις κοινωνικό-πολιτισμικές προσεγγίσεις βασική μονάδα ανάλυσης δεν αποτελούν 

μόνο οι ατομικές διεργασίες ή τα κοινωνικά φαινόμενα αλλά οι διαμεσολαβούμενες 

κοινωνικό- πολιτισμικές δραστηριότητες καθώς ο άνθρωπος εμπλέκεται σ’ αυτές (Leont’ 
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ev). Βέβαια, μερικές από τις κοινωνικό- πολιτισμικές προσεγγίσεις υιοθετούν κάποιες 

κονστρουκτιβιστικές παραδοχές καθώς αναγνωρίζουν και δίνουν έμφαση στην ενεργό 

εμπλοκή του υποκειμένου στο μετασχηματισμό της γνώσης καθώς αυτή αποκτάται και δρα 

πίσω στον κοινωνικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι τα διάφορα ψυχολογικά φαινόμενα δεν 

διαμορφώνονται κατά τρόπο παθητικό (Πουρκός, 2011).    

 Βασική λοιπόν αρχή της θεωρίας του Vygotsky  αποτελεί η θέση ότι οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις μπορεί να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των ανώτερων 

γνωστικών λειτουργιών (Vygotsky, 1981∙Schunk, 2010∙Slavin, 2007∙Σαλβαράς, 2013). O 

Vygotsky τοποθετεί την ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών διεργασιών του παιδιού στο δια-

ψυχολογικό χώρο της πολιτισμικής επίδρασης. Τα δεδομένα τροποποιούνται ως 

αποτέλεσμα της εσωτερίκευσης της πολιτισμικής εμπειρίας. Επομένως, δίνεται έμφαση 

στον κοινωνικο-πολιτισμικό χαρακτήρα της γνώσης.  Ο Vygotsky επικεντρώνεται στη 

δυναμική που ασκούν οι σημειωτικές λειτουργίες  στη νοητική ανάπτυξη. Τόσο η γλώσσα 

αλλά και η κοινωνικό-πολιτισμική εμπειρία αποτελούν τα νοητικά μέσα τα οποία προωθούν 

τη νοητική εξέλιξη του ατόμου (Vygotsky, 1988).         

 Η γνωστική ανάπτυξη στη θεωρία Vygotsky αποτελεί στην ουσία των 

μετασχηματισμό των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων σε νοητικές λειτουργίες. Ο 

μετασχηματισμός αυτός συντελείται μέσω της διαδικασίας της εσωτερίκευσης η οποία 

συντελείται με τη μεσολάβηση πολιτισμικών εργαλείων (Vygotsky,1981∙ Ματσαγγούρας, 

2007∙Μητροπούλου, 2013). Μέσω της διαδικασίας της εσωτερίκευσης το παιδί 

οικειοποιείται κάποια νοήματα τα οποία τα μετασχηματίζει και ενσωματώνει στα 

προϋπάρχοντα σχήματά του. Επομένως, η εσωτερίκευση δεν αποτελεί μια απλή 

αναπαραγωγή των κοινωνικών πρακτικών.  Η  μάθηση δεν  αποτελεί αφαιρετική διαδικασία 

κατά την οποία αναπαρίσταται εσωτερικά αυτό που υπάρχει εξωτερικά.    

 Η ανάπτυξη προκύπτει μέσα από την εσωτερίκευση συμβόλων κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να μεταβούν από το  δια-ψυχολογικό στο ενδο-

ψυχολογικό επίπεδο εργαζόμενοι με αυτοέλεγχο και αποκτώντας μια ικανότητα 

αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς.         

 Η μετάβαση του μαθητή βέβαια από το δια-ψυχολογικό επίπεδο στο ενδο-

ψυχολογικό συντελείται μέσα από τις λειτουργίες του λόγου (Vygotsky, 1978∙Δαφέρμος, 

2002∙Πουρκός, 2011) Ο λόγος είναι πολύ σημαντικός καθώς δε φαίνεται να συνοδεύει απλά 

μια πρακτική δραστηριότητα αλλά συμβάλλει σημαντικά στην εκτέλεσή της. Λόγος και 

πράξη κρίνονται εξίσου σημαντικά για την επίτευξη ενός στόχου. Αποτελούν τμήμα μιας 

ενιαίας πολυσύνθετης ψυχολογικής λειτουργίας που κατευθύνεται προς την επίλυση ενός 

προβλήματος. Πριν ακόμα ο μαθητής ελέγξει την ίδια του τη συμπεριφορά ελέγχει το 
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περιβάλλον με τη βοήθεια του λόγου. Πιο συγκεκριμένα, ο φωνακτός, ο εξωτερικός και ο 

εσωτερικός λόγος συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της δια-ψυχολογικής διαδικασίας σε 

ενδό-ψυχολογική (Σαλβαράς, 2013).       

 Αναλυτικότερα, μέσω του εξωτερικού λόγου ο εκπαιδευτικός λεκτικοποιεί τη σκέψη 

του και καθοδηγεί και κατευθύνει τη συμπεριφορά των μαθητών ώστε να μπορέσουν να 

μάθουν μέσα από παρατήρηση και μίμηση προτύπου. Η δυναμική που ασκεί ο φωνακτός 

λόγος είναι μεγάλη καθώς επιτρέπει στους μαθητές να σκεφτούν φωνακτά και έτσι υπάρχει 

αμοιβαία υποστήριξη λόγου και πράξης. Μέσω της λεκτικής αυτό-καθοδήγησης οι μαθητές 

μπορούν να ρυθμίσουν τη διάδραση με τον εαυτό τους και να εσωτερικεύσουν αυτό που 

κάνουν.  Τέλος, μέσω του σιωπηρού λόγου οι μαθητές γίνονται ικανοί να δίνουν οδηγίες 

στον εαυτό τους και συγκροτούν το ενέργημα δράσης ώστε να καταστούν δυνατοί να 

εργάζονται με αυτοέλεγχο. Με το σιωπηρό λόγο, ο οποίος εμπεριέχεται σε όλες τις ανώτερες 

νοητικές δραστηριότητες, δίνεται κατεύθυνση στη σκέψη και στη συμπεριφορά (Vygotsky, 

1994∙Karpov &Haywood, 1998).       

 Ο Vygotsky βέβαια σαφώς και  δεν αναφέρεται σε ένα απλό μοντέλο μεταφοράς της 

πολιτισμικής εμπειρίας από τον ενήλικο στο παιδί. Αυτό που υποστηρίζει δεν αποτελεί 

διαδικασία αντιγραφής εξωτερικών κοινωνικών μορφών. Αλλά ούτε και υποστηρίζει ότι η 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού συντελείται εντός ενός πλαισίου πολιτισμικού 

προκαθορισμού (Wertsch 1985). Η έννοια του ενδο- ψυχολογικού επιπέδου παραπέμπει στις 

δυνατότητες ενεργής επιλογής από μέρους του ατόμου αναφορικά με το τι πρόκειται να 

υιοθετήσει και τι όχι καθώς εσωτερικεύει τα κοινωνικά πεπραγμένα. Η εσωτερίκευση 

βέβαια αποτελεί μια διαδικασία ενεργητική και μετασχηματιστική καθώς το άτομο 

διαδραματίζει ενεργητικό ρόλο σε αυτή και οικειοποιείται τους κοινωνικούς ρόλους αλλά 

κατασκευάζει και καινούριους. Η διαδικασία της μάθησης και της ανάπτυξης δεν αποτελεί 

μια διαδικασία μηχανιστική αλλά μια δυναμική ενεργητική διαδικασία συν-κατασκευής 

αλλά και ανακατασκευής των κοινωνικών νοημάτων στο πλαίσιο κοινωνικών 

δραστηριοτήτων (Πουρκός,2006∙Schunk,2010∙ Kalantzis&Cope, 2013).  

 Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει απαγκίστρωση από την προσέγγιση που θέλει τα ψυχικά 

φαινόμενα να έχουν μια αμιγώς βιολογική βάση και να ταυτίζονται οι γενετικές λειτουργίες 

με έμφυτη προδιάθεση. Αλλά η θεωρία αυτή απέχει και από την προσέγγιση του 

κοινωνικού-πολιτισμικού αναγωγισμού ο οποίος προσεγγίζει τις ανώτερες ψυχικές 

λειτουργίες ως άμεση αντανάκλαση της πραγματικότητας. Υπάρχει μια προσέγγιση βάσει 

της οποίας κατά την αφομοίωση καινούριων εμπειριών αλλάζει όχι μόνο το περιεχόμενο της 

συνείδησης αλλά και οι τρόποι προσέγγισης και επεξεργασίας των πληροφοριών . 
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Για να είναι αποτελεσματική η μάθηση εντός κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου και 

να οδηγήσει στην ανάπτυξη  θα πρέπει να κινείται εντός της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης 

των μαθητών. Τα έργα τα οποία κινούνται εντός της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης απαιτούν 

την υποβοήθηση από τους εκπαιδευτικούς καθώς οι μαθητές δεν μπορούν να εκτελέσουν 

αυτά τα έργα από μόνοι τους (Rogoff, 1990). Η υποβοήθηση των μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς θα συμβάλει στην απόκτηση τεχνογνωσίας, δηλαδή στην απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή γνώσεων. Βέβαια, είναι 

απαραίτητο για να  μπορέσει ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει αποτελεσματικά το μαθητή να 

υπάρξει ανάμεσά τους μια σύμβαση, ένα είδος μαθησιακού συμβολαίου καθώς τόσο η 

βούληση των εμπλεκομένων στη μαθητεία αλλά και η δι-υποκειμενική σχέση την οποία θα 

αναπτύξουν είναι καθοριστικοί παράγοντες για το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει. 

Παράλληλα, η μάθηση οδηγεί στην ανάπτυξη όταν η διδασκαλία και η μάθηση κινούνται 

αντίστροφα και όταν στήνεται σκαλωσιά μάθησης από τον εκπαιδευτικό (Σαλβαράς, 2013).

 Η σκαλωσιά μάθησης, που παίρνει τη μορφή καθοδήγησης και υποστήριξης  είναι 

αρχικά απαραίτητη και σταδιακά αποσύρεται μέχρι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να 

συγκροτήσουν το ενέργημα δράσης και να εργαστούν με αυτοέλεγχο δηλαδή να μπορούν 

να φτάσουν σε αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς τους. Η σκαλωσιά μάθησης μπορεί να 

πάρει τη μορφή επίδειξης, επεξηγήσεων, παροχής μοντέλων επαναφοράς προηγούμενων 

γνώσεων κ.τ.λ (Rogoff, 1990· Wood, Bruner& Ross, 1990·Σαλβαράς, 2009). Επομένως, η 

ανάπτυξη του παιδιού βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ περισσότερο έμπειρων 

ατόμων με λιγότερο έμπειρα. Η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που είναι 

δομημένες από περισσότερο έμπειρα άτομα συμβάλλει στη σταδιακή απόκτηση του ελέγχου 

της δράσης τους αναπτύσσουν ανώτερες νοητικές λειτουργίες (Collins,2006∙ 

Κακανά,2008).          

 Η ανάπτυξη στο πλαίσιο αυτό, επιτυγχάνεται όταν διέπεται απο τη διαλεκτική. Η 

διαλεκτική ως μέθοδο διδασκαλίας ανάγεται στους σοφιστές οι οποίοι επικεντρώνονταν 

στην κατασκευή και ανακατασκευή θέσεων, δηλαδή στην επιχειρηματολογία δυο 

διαμετρικά αντίθετων θέσεων πάνω στο ίδιο θέμα (Salkind, 1981). Ενώ   συνδέεται με τη 

φιλοσοφία του Hegel  και την αρχή της διαλεκτικής αλλαγής και  συνίσταται σε μια θέση η 

οποία εξαιτίας της φύσης της αλλαγής προκαλεί τη διαμόρφωση μιας άλλης έννοιας/ θέσης 

που ονομάζεται αντίθεση. Βασική θέση της διαλεκτικής είναι ότι η αντίφαση είναι υπαρκτή 

σε όλες τις πράξεις αλλά και σε όλες τις λειτουργίες. Μέσω μιας διαλεκτικής διαδικασίας 

τα δύο αυτά στοιχεία (θέση/ αντίθεση) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να παράγουν κάποια 

σύνθεση δηλαδή κάποια νέα θέση. Υπο αυτό το πρίσμα και η πραγματικότητα 

προσεγγίζεται/ εκλαμβάνεται ως ένα σύστημα αλληλοενεργειών. Ο κόσμος δεν είναι 
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στατικός και τίποτα δεν κατανοείται απομονωμένο και χωρίς τη χρήση αντιθετικών 

προσδιορισμών, συνδυασμού και επεκτάσεων (Roth&Lee,2007∙ Σαλβαράς,2013). 

 Ο συνδυασμός αλλά και η ενότητα των αντιθέτων με σκοπό την αναζήτηση νέων 

θέσεων συνδέεται με την έννοια της γνωστικής δομής. Επομένως, η γνωστική ανάπτυξη 

επιτυγχάνεται όταν κατά  τη μάθηση πραγματεύεται αντιθετικές απόψεις μέ βάση το σχήμα: 

θέση, αντίθεση, σύνθεση.  

2.2.2 Η κοινωνική ανάπτυξη και συναισθηματική ανάπτυξη  

Τα συναισθήματα αποτελούν καταστάσεις με τις οποίες δηλώνεται η διάθεση της 

συνείδησης απέναντι σε όλα αυτά που ο άνθρωπος επιθυμεί και αντιλαμβάνεται. Δεν 

αποτελούν παθητικές καταστάσεις αλλά κίνητρα ενεργειών . Στη δημιουργία των 

συναισθημάτων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο τρόπος που το άτομο προσλαμβάνει και 

ερμηνεύει καταστάσεις (Ευκλείδη, 2011).      

 Τα συναισθήματα σχετίζονται με τον εαυτό και μπορούν να είναι προσαρμοστικά. 

Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να διευκολύνουν τις διάφορες αντιδράσεις προχωρώντας, 

όταν η περίσταση το απαιτεί, σε άμεση δράση. Βέβαια, πέρα από προσαρμοστικά τα 

συναισθήματα μπορούν να είναι συνειδητά. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν προϊόν 

ενημερότητας τόσο γνωστικής αλλά και μεταγνωστικής η οποία παρέχει στο άτομο τη 

δυνατότητα να μπορεί να αποτιμά και να αξιολογεί τα συναισθήματά του αλλά και να έχει 

τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη δράση του. Η δυναμική που ασκεί το θυμικό είναι μεγάλη 

καθώς αφενός συμμετέχει στη ρύθμιση της δράσης αλλά και στην ενεργοποίηση γνωστικών 

διεργασιών.           

 Σε μια προσπάθεια οριοθέτησης της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών 

γίνεται αντιληπτό ότι αυτή αναφέρεται στις αλλαγές που επέρχονται στην εκδήλωση 

ενσυναίσθησης. Βάσει θεωριών που έχουν διατυπωθεί, η συναισθηματική ανάπτυξη 

περιγράφεται ως μια διαδικασία η οποία διέρχεται από μια αλληλουχία σταδίων που 

ελέγχονται τόσο από εγγενείς παράγοντες αλλά και από την κοινωνική αλληλεπίδραση.

 Κεντρικό θέμα στη μελέτη της κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης αποτελεί η 

έννοια του εγωκεντρισμού. Η σημασία που αποδίδεται στην έννοια αυτή οφείλεται στο 

γεγονός ότι αποτελεί τη γέφυρα μετάβασης από τη γνωστική στην κοινωνικο- 

συναισθηματική ανάπτυξη (Γαλανάκη, 2003).  Πιο συγκεκριμένα, ο εγωκεντρισμός οδηγεί 

το άτομο σε μια μονοδιάστατη προσέγγιση των πραγμάτων κάνοντας χρήση μόνο της δικής 

του οπτικής αδυνατώντας αφενός να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν και άλλες οπτικές και 

αφετέρου ότι οι ίδιοι έχει εγκλωβιστεί στη δική τους οπτική. 
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Η απαγκίστρωση από το στάδιο του εγωκεντρισμού επιβάλλει να υποβοηθηθούν οι 

μαθητές σε επίπεδο διδακτικής πράξης, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να έρθουν στη 

θέση του άλλου και να χειριστούν καταστάσεις μετασχηματισμού εργαζόμενοι στη ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξης. Υπό αυτές τις συνθήκες οι μαθητές μπορούν να μάθουν να 

συνεργάζονται με άλλους, να φθάσουν στην αυτοκυβέρνηση και να μειώσουν τον 

εγωκεντρισμό τους (Σαλβαράς, 2013)        

 Στη μελέτη της κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης δύο θεωρίες άσκησαν τη  

μεγαλύτερη επίδραση, η θεωρία των Erikson και Selman (Slavin, 2007·Schunk, 2010). 

 Σύμφωνα με τον Erikson, η ψυχολογική ανάπτυξη αποτελεί προϊόν της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις διαδικασίες ωρίμανσης και στις κοινωνικές απαιτήσεις. Οι 

διαδικασίες ωρίμανσης, αν και μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την έναρξη των 

διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης, οι κοινωνικές απαιτήσεις είναι αυτές που στην 

πραγματικότητα λειτουργούν ως διαμεσολαβητικές δυνάμεις της ανάπτυξης (Slavin, 2007).

 Βάσει της θεωρίας που διατύπωσε ο Erickson οι μαθητές σε κάθε στάδιο της 

ανάπτυξής τους διέρχονται μια σειρά κρίσεων οι οποίες θα πρέπει να επιλυθούν. Πιο 

συγκεκριμένα, στην ηλικία των 3-6 χρόνων οι μαθητές αρχίζουν να αναπτύσσουν γλωσσικές 

δεξιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να είναι δραστήριοι, ενώ η ανεπάρκεια τους  κάνει να 

βιώνουν αισθήματα ενοχής αλλά και κρίση προσωπικότητας. Στην ηλικία των 6-12 ετών η 

επιτυχία των μαθητών συμβάλει στην δημιουργία θετικών συναισθημάτων για τον εαυτό 

τους αλλά και τις ικανότητές τους ενώ επιφέρει αισθήματα φιλοπονίας. Σε αντίθεση 

περίπτωση, η αποτυχία επιφέρει στα άτομα συναισθήματα ανεπάρκειας που επηρεάζουν 

αρνητικά τη διαμόρφωση της αυτό-εικόνας τους. Στην ηλικία των 12-18 ετών οι μαθητές 

προσπαθούν να διαμορφώσουν ταυτότητα. Σύμφωνα με τον Erickson η αίσθηση της 

ταυτότητας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει εμπειρία του εαυτού του και να μπορέσει να 

ρυθμίσει τη συμπεριφορά του (Schunk, 2010).      

 Περιεχόμενο της κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης αποτελεί η έννοια του 

εαυτού, η αλληλεπίδραση με τους άλλους καθώς και οι στάσεις απέναντι στον κόσμο. Ο 

εαυτός αποτελεί αναπαράσταση των εμπειριών, πεποιθήσεων και αναγκών του ατόμου και 

αποτελεί προϊόν των αλληλεπιδράσεων των μαθητών. Η έννοια του εαυτού είναι 

πολυδιάστατη και αποτελείται από στοιχεία όπως είναι η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, 

η σταθερότητα της έννοιας του εαυτού (Pajares& Schunk 2001). Αποτελεί την αντίληψη 

που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους τα πλεονεκτήματα ,τα μειονεκτήματά τους αλλά 

και τις ικανότητες και τις στάσεις τους  Τόσο η έννοια του εαυτού αλλά και η αυτοεκτίμηση 

αποτελούν σημαντικές διαστάσεις αναφορικά με την ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

ατόμου. Η έννοια του εαυτού αναφέρεται στις αυτοαντιλήψεις του ατόμου οι οποίες 
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διαμορφώνονται μέσω των εμπειριών εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος αλλά 

επηρεάζονται συγχρόνως και από τις ενισχύσεις και τις αξιολογήσεις από σημαντικούς 

άλλους. Ενώ η αυτοεκτίμηση αφορά την αξία που αποδίδουν οι μαθητές στα 

χαρακτηριστικά τους και στις ικανότητες και στις συμπεριφορές τους (Πλατσίδου, 2010).

 Κεντρικό ρόλο στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη έχει η σχέση εαυτού – 

άλλου. Σύμφωνα με το Selman η σχέση αυτή διακρίνεται, αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα. 

Καταρχάς, στο πρώτο επίπεδο κυριαρχεί η εγωκεντρική κατεύθυνση. Στο επίπεδο αυτό το 

άτομο δεν αναγνωρίζει ότι ο άλλος δύναται να έχει διαφορετική άποψη. Η έννοια του 

εγωκεντρισμού αποτελεί κομβικό σημείο μετάβασης από την γνωστική στη συναισθηματική 

ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτού του επιπέδου οι μαθητές αξιοποιούν μόνο τη δική τους οπτική 

θεωρώντας ότι βρίσκονται στο επίκεντρο και αδυνατώντας να κατανοήσουν ότι έχουν 

εγκλωβιστεί στην δική τους οπτική γωνία και ότι υπάρχουν και άλλες οπτικές γωνίες. Στο 

δεύτερο επίπεδο κυριαρχεί μια εικονικά αμφίδρομη κατεύθυνση ανάμεσα στον εαυτό- άλλο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλος γίνεται αντιληπτός ως διαφορετικός, ωστόσο η άποψή του όχι. 

Σε τρίτο επίπεδο  αναπτύσσεται η αμφίδρομη κατεύθυνση όπου τόσο ο άλλος αλλά και η 

άποψή του αναγνωρίζεται . Στο τέταρτο επίπεδο κυριαρχεί η ανακυκλωτική κατεύθυνση.

 Συμπερασματικά, η ικανότητα των ατόμων να κατανοούν σταδιακά τις απόψεις των 

άλλων και να ξεπερνούν τον εγωκεντρισμό διευκολύνεται μέσω της υποβοήθησης των 

μαθητών να έρχονται στη θέση των άλλων , να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και να 

χειρίζονται καταστάσεις μετασχηματισμού κατά τις οποίες προκύπτουν αντιπαραθέσεις και 

αναζητούνται άλλες οπτικές γωνίες. Επίσης συντελείται μέσα απο το χειρισμό διλημμάτων,  

με επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα και αναζήτηση διαλεκτικών συνθέσεων αλλά και  σε 

πλαίσιο εργασίας που κινείται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης με τη διαδικασία της 

σκαλωσιάς.  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι μαθητές φτάνουν στην αυτοκυβέρνηση (Σαλβαράς, 

2012).  

2.2.3 Ανάγκη στροφής στην ποιότητα της διδασκαλίας  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για διασφάλιση ποιότητας στη διδασκαλία 

(quality education). Η διασύνδεση της έννοιας της ποιότητας με το περιβάλλον της 

εκπαίδευσης προέκυψε από την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των εκπαιδευτικών 

συστημάτων με στόχο την αποτελεσματικότητά τους αλλά και την προσαρμογή τους στις 

πολλαπλές απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών την εποχή της ύστερης νεωτερικότητας 

(Mc Gaw, 1997∙ Ματθαίου, 2007). Η στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια προς 

την κατεύθυνση διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, αντικατοπτρίζει αφενός τη 

σημασία που αποδίδεται στο θεσμό του σχολείου για τη ζωή και την προετοιμασία των 
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αυριανών πολιτών και αφετέρου την ανάγκη συρρίκνωσης των δαπανών για την εκπαίδευση 

μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής αποσταθεροποίησης (European Commission 

2001∙2003) Τέλος, καταδεικνύει την επίδραση των δυνάμεων της αγοράς πάνω σε θέματα 

διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς οι δυνάμεις της αγοράς χρησιμοποιούν 

ιδιαίτερες στρατηγικές διασφάλισης υψηλής ποιότητας.     

 Είναι γεγονός ότι στις  μεταπολεμικές κοινωνίες κυριαρχούσε η άποψη περί 

εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης και παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους στο πλαίσιο ενός 

κράτους πρόνοιας. Έτσι παρατηρήθηκε μια μαζοποίηση της εκπαίδευσης. Ακολούθως, στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της ρευστότητας, που παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα 

τα τελευταία χρόνια, τα εκπαιδευτικά συστήματα επανεξετάζονται και αμφισβητούνται ως 

προς την αποτελεσματικότητά τους εφόσον οι δυνατότητες των σύγχρονων κρατών έχουν 

μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (Ματθαίου, 2007∙Βαβουράκη, Ζουγανέλη κ.α 

2007). Συνεπώς, παρατηρείται μια μετατόπιση από τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης 

και την  ισότητα ευκαιριών προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας στην 

εκπαίδευση και την επικέντρωση στον «καταναλωτή του μορφωτικού αγαθού» (Ματθαίου, 

2007 ∙Κουτουβέλα,2015∙ Ζαβλανός, 2017).      

 Στην Ευρωπαϊκή βέβαια εκπαίδευση, η έννοια της ποιότητας εισήχθη στις αρχές της 

δεκαετίας του 90 αν και η συζήτηση  σχετικά με την ποιότητα είχε ήδη αρχίσει να απασχολεί 

διάφορους διεθνείς οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α, UNESCO, παγκόσμια τράπεζα), ήδη από τη 

δεκαετία του 70. Σύμφωνα με τους Passias & Roussakis (2012a), η ποιότητα στην 

εκπαίδευση συνδέθηκε με την «αλλαγή παραδείγματος» όσον αφορά τις εκπαιδευτικές 

πολιτικές και προωθήθηκε μια προσέγγιση, όπου η διαχείριση του περιεχομένου της 

εκπαίδευσης συνδέθηκε με ποσοτικά δεδομένα αλλά και με συγκριτική αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών. Ήδη από τη δεκαετία του 90 η διασφάλιση της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών συστημάτων βρισκόταν αρκετά ψηλά στην εκπαιδευτική ατζέντα αρκετών 

χωρών, εξέλιξη που πιθανότατα συνδέεται με την αλλαγή ως προς τους ρόλους που 

καλούνται να διαδραματίσουν τα σύγχρονα κράτη μέσα σε ένα νεοφιλελεύθερο περιβάλλον 

που διέπεται από τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό έννοιες όπως 

αποτελεσματικότητα και ποιότητα περνούν και στα θέματα εκπαίδευσης (Πασιάς 

&Ρουσάκης, 2006·Βαβουράκη, 2012).        

 Βέβαια, οι απαιτήσεις για στροφή στην  ποιότητα της παρεχόμενης  εκπαίδευσης 

σχετίζονται άμεσα τόσο με τις εξελίξεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην 

έρευνα, την παιδαγωγική και την ψυχολογία, όσο και με τις αυξανόμενες ανάγκες σε 

οικονομικούς πόρους για την εκπαίδευση αλλά και με τις απαιτήσεις από τους καταναλωτές 

του μορφωτικού αγαθού για βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται στα 
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εκπαιδευτικά ιδρύματα (Φασουλής, 2001). Παράλληλα, η συζήτηση που γίνεται για την 

ποιότητα της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης γενικότερα προέκυψε και από την στενή 

διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (Παντίδης & Πασιάς 2004). Συνεπώς, 

η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί βασικό πυλώνα για την 

ικανοποιητική λειτουργία τόσο της οικονομίας όσο και της αγοράς εργασίας. Υπό αυτό το 

πρίσμα, δημοσιονομική κρίση που μαστίζει τα κράτη και η ανάγκη για συρρίκνωση των 

δαπανών αλλά και η  απαίτηση για ορθολογιστική διαχείριση των οικονομικών πόρων 

δημιουργούν συνθήκες στροφής προς στη διασφάλιση της ποιότητας στη εκπαίδευση 

(Κατσαρός, 2008). 

2.2.4 Μετατοπίσεις στις διδακτικές προσεγγίσεις της αναγνωστικής 

κατανόησης  

Η κατανόηση αποτελεί πολυσύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται 

παράγοντες όπως το κείμενο, ο αναγνώστης αλλά και το συγκείμενο (Weaver, 2002)., Η 

σύγχρονη προσέγγιση γύρω από την αναγνωστική κατανόηση αναγνωρίζει την ενεργό και 

δυναμική εμπλοκή του αναγνώστη κατά την αναγνωστική διαδικασία (Βάμβουκας, 2008) 

ενώ αναγνωρίζεται ότι αναγνώστης καλείται, κατά την αναγνωστική διαδικασία, να 

κατασκευάσει μια νοητική αναπαράσταση του κειμένου βάσει υποκειμενικής του 

ερμηνείας. Καλείται να προσεγγίσει εμπρόθετα το κείμενο θέτοντας στόχους κατά την 

ανάγνωση αλλά συγχρόνως πρέπει να παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των στόχων 

αυτών.           

 Ωστόσο, η απλή  θεώρηση της ανάγνωσης δέχθηκε έντονη κριτική καθώς φαίνεται 

να παραγνωρίζεται η πολυπλοκότητα της αναγνωστικής διαδικασίας καθώς και η φύση των 

αναγνωστών, αλλά και οι στρατηγικές διδακτικής της ανάγνωσης . Είναι γεγονός ότι η 

αναγνωστική κατανόηση ενέχει  πολλές δυσκολίες καθώς ο λόγος δομείται σε δύο επίπεδα. 

Στο επίπεδο της καταδήλωσης, το οποίο αφορά σε εύρεση πληροφοριών, εύρεση νοήματος 

λέξεων και διάκριση θεματικών προτάσεων των παραγράφων και στο επίπεδο της 

συνδήλωσης, το οποίο σχετίζεται με την εύρεση της κεντρικής ιδέας και τον εντοπισμό των 

χαρακτηριστικών της δομής του κειμένου. Στο επίπεδο της καταδήλωσης η σκέψη των  

μαθητών εργάζεται με καταφάσεις, ενώ κατά την συνδήλωση με αρνήσεις. Η αναγνωστική 

κατανόηση βασίζεται στην σχέση μεταξύ καταδήλωσης και συνδήλωσης (Σαλβαράς, 2013).

 Σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση για κατανόηση κειμένου που  

βασιζόταν σε αντιλήψεις προσθετικού – ατομικιστικού τύπου οι  νεότερες θέσεις της 

γνωστικής ψυχολογίας για την κατανόηση επικεντρώνονται σε ολιστικές αντιλήψεις γύρω 
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από την κατανόηση. Υπό αυτό το πρίσμα η αναγνωστική κατανόηση ξεκίνησε να 

προσεγγίζεται ως μια πολύπλοκη- σύνθετη διαδικασία (Pearson& Raphael 1990∙ Giasson, 

2014).           

 Η προσέγγιση της κατανόησης ως κατοχής ενός συνόλου μεμονωμένων δεξιοτήτων 

έχει δώσει τη θέση της σε ένα μοντέλο σφαιρικής θεώρησης δεξιοτήτων. Η αναγνωστική 

κατανόηση προσεγγίζεται  ως μια ολιστική διαδικασία. Ως διαδικασία απαιτεί/ περιλαμβάνει 

σύνολο δεξιοτήτων, κάθε μια από τις οποίες είναι σε άμεση συνάφεια και αλληλεπίδραση 

με τις υπόλοιπες. Συνεπώς η  διδασκαλία μεμονωμένων δεξιοτήτων απαγκιστρωμένων/ 

εκτός αναγνωστικού πλαισίου είναι επουσιώδης (Giasson, 2014∙ Βάμβουκα, 2013)

 Στις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αναγνωστική κατανόηση παρατηρείται 

ουσιαστικά μια απαγκίστρωση από την προσέγγιση της κατανόησης κειμένου ως μιας 

διαδικασίας που εξαντλείται σε μια αποκωδικοποίηση ή στο αποτέλεσμα της αλίευσης ενός 

μεμονωμένου προκαθορισμένου μηνύματος (Βάμβουκας 2008∙ Σπαντιδάκης, 2007). Οι 

σύγχρονες  θεωρητικές προσεγγίσεις, αντιμετωπίζουν την κατανόηση ως το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης του αναγνώστη με το κείμενο. Αναγνωρίζεται  πλέον ότι η κατανόηση 

αποτελεί  μια υψηλού επιπέδου γνωστική διαδικασία, κατά την οποία ο αναγνώστης 

συνδιαλέγεται με το κείμενο με στόχο την συν-οικοδόμηση νοήματος (κατασκευή 

νοήματος). Η δόμηση του νοήματος συνδέεται  αφενός με τις συνθήκες και το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο λειτουργεί ο αναγνώστης καθώς και με το σκοπό που επιθυμεί να εκπληρώσει. 

Υπό αυτό το πρίσμα η κατανόηση αποκτά κοινωνική και λειτουργική διάσταση 

(Smith,2006∙Γούτσος,2012).         

 Η κατανόηση κειμένου βάσει της ολιστικής προσέγγισης αποτελεί μια ενεργητική 

διαδικασία επίλυσης προβλήματος, κατά την οποία δίνεται στον αναγνώστη η δυνατότητα 

να οικειοποιηθεί με ενεργητικό τρόπο τα δεδομένα του κειμένου βάσει των προ-

αποκτημένων γνώσεων του. Πρόκειται για μια ενεργητική διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος γιατί αυτό που προκύπτει κατά την ανάγνωση υπόκειται σε συνεχή έλεγχο ως 

προς τη συμβατότητα του με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη αλλά και τις 

πληροφορίες του κειμένου. Σε περίπτωση ασυμβατότητας, τότε έπεται η αναζήτηση νέων  

πληροφοριών   η προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης ή της ανακατασκευής των 

υπαρχόντων σχημάτων (Steiner, 1996) Επομένως, προσεγγίζοντας την αναγνωστική 

κατανόηση ως μια διαδικασία ενεργοποίησης και οικοδόμησης γνωστικών σχημάτων 

αποδίδεται βαρύνουσα σημασία στις προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη, οι οποίες 

οργανωμένες υπό μορφή γνωστικών σχημάτων θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να δομήσει 

το νόημα του κειμένου  (Στασινός,2009∙Δεμερτζή και Λεουτσάκος, 2017).  
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   Η κατανόηση κειμένου βάσει των ολιστικών αντιλήψεων συντελείται μέσα από την 

ενσωμάτωση πληροφοριών στις προαποκτημένες γνώσεις του ατόμου γεγονός που 

συμβάλει στη οικοδόμηση ενός νοητικού προτύπου μέσα στο οποίο θα ενταχθούν οι 

πληροφορίες του κειμένου κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Η επιτυχής κατανόηση 

συντελείται όταν ο αναγνώστης είναι σε θέση να μπορεί να εκτιμά τις απαιτήσεις του 

γνωστικού έργου που καλείται να αναλάβει ενώ πριν από  την έναρξη της αναγνωστικής 

διαδικασίας είναι σε θέση να διατυπώνει στόχους και μετά να προβαίνει στη διατύπωση 

υποθέσεων οι οποίες σχετίζονται με τα προηγούμενα νοητικά του σχήματα. Συγχρόνως, 

επικεντρώνει την προσοχή του στα σημαντικά μέρη, παρακολουθεί την 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών επεξεργασίας, προβαίνει σε διορθώσεις, όταν αυτό 

απαιτείται και αποτιμά τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του (Giasson,2014) 

 Στις σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από την αναγνωστική κατανόηση υποστηρίζεται 

ότι οι διαδικασίες ανάγνωσης απαιτούν την ενεργοποίηση κάποιων απαραίτητων 

δεξιοτήτων για την προσέγγιση του κειμένου. Αναλυτικότερα, υπάρχουν διαδικασίες 

υποστηρικτικές για την κατανόηση των στοιχείων της φράσης, άλλες που βοηθούν στην 

αναζήτηση της συνοχής μεταξύ των φράσεων και άλλες που συμβάλλουν στη δημιουργία 

ενός νοητικού μοντέλου που θα επιτρέψει στον αναγνώστη να συγκρατήσει κάποια στοιχεία 

και στη συνέχεια να κάνει υποθέσεις και να συνδέσει το κείμενο με τις προγενέστερες 

γνώσεις του . Τέλος υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες εξυπηρετούν τη διαχείριση της 

κατανόησης (Αρχάκης,2017).        

 Υπο αυτό το πρίσμα,  σε επίπεδο διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης, 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια μετατόπιση από τη διδασκαλία μεμονωμένων 

στρατηγικών και η έμφαση δίνεται στη διδασκαλία ενός συνόλου πολυπαραγοντικών 

στρατηγικών τόσο γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών που θα επιτρέψουν στους μαθητές, 

αφού αντιληφθούν τη χρησιμότητά τους, να μπορούν να τις εφαρμόζουν ενορχηστρώνοντάς 

τις με βάση την περίσταση. Απώτερο στόχο της διδασκαλίας στρατηγικών αποτελεί η 

μαθησιακή αυτονομία και η εμπρόθετη και αυτορρυθμιζόμενη συμπεριφορά κατά την 

ανάγνωση (Souvignier&Mokhlesgerami,2006)       

 Σύμφωνα με το Νational Reading Panel (2000) η διδασκαλία ενός ρεπερτορίου 

στρατηγικών κατανόησης κρίνεται ώς η αποτελεσματικότερη μέθοδος διδασκαλίας ώστε ο 

μαθητής να μπορέσει να αλληλεπιδράσει αποτελεσματικά με το κείμενο. Σύμφωνα με τον 

Bimmel(2001) οι διδακτικές παρεμβάσεις, οι οποίες προάγουν την στρατηγική προσέγγιση 

κειμένων και την ανάπτυξη τόσο γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών, θα πρέπει να συγκεντρώνουν κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Τον προσανατολισμό (ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
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προσφέρει σαφείς και ρητές επεξηγήσεις μέσα από την παροχή προτύπου επιδεικνύοντας 

στρατηγικές. Την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών σε πλαίσιο φθίνουσας 

καθοδήγησης καθώς και την ενίσχυση της ενημερότητας του μαθητή, γεγονός που θα 

συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών και αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι προς την κατεύθυνση της μαθησιακής αυτονομίας.    

 Οι κύριες ομάδες ερευνητών που διεξήγαγαν πολύ-παραγοντικές παρεμβάσεις με 

σκοπό την διδασκαλία ενός ρεπερτορίου στρατηγικών είναι α) οι Palinscar & Brown με το 

μοντέλο της αμοιβαίας διδασκαλίας, β) ο Duffy και οι συνεργάτες του με την άμεση 

διδασκαλία στρατηγικών καθώς και ο Pressley και οι συνεργάτες του με την διδασκαλία 

συναλλακτικών στρατηγικών. Όλες βέβαια οι προσεγγίσεις που προτείνονται αν και 

παρουσιάζουν επιμέρους διαφοροποιήσεις σε επίπεδο μεθοδολογίας, εντούτοις 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας: 

σαφή επεξήγηση, παροχή προτύπου, πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, αυτόνομη πρακτική. 

Επίσης, αξιοποιούν αρχές του εποικοδομισμού, όπου ο μαθητής γίνεται κατασκευαστής της 

γνώσης του, ενώ επιδιώκουν την καλλιέργεια μεταγνώσης και την ανάπτυξη γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών που συμβάλλουν στον έλεγχο και τη ρύθμιση της 

αναγνωστικής διαδικασίας προάγοντας τη στρατηγική ανάγνωση (Ράλλη, 2011) 

2.2.5  Μετατοπίσεις στις διδακτικές προσεγγίσεις της παραγωγής    

γραπτού λόγου. 

Στο πλαίσιο της παραγωγής γραπτού λόγου, η προοδευτική παιδαγωγική καθιέρωσε 

προσεγγίσεις ελεύθερης έκφρασης οι οποίες ωστόσο κρίθηκαν ως αναποτελεσματικές 

(Ματσαγγούρας, 2004∙2007). Η ελεύθερη  προσέγγιση υποστήριξε ότι η παραγωγή γραπτού 

λόγου μαθαίνεται και δε διδάσκεται  ασπαζόμενη παιδοκεντρικές απόψεις (Σαλβαράς, 2013, 

Piaget& Garcia 1986). Βέβαια, στην πράξη φάνηκε ότι η προσέγγιση αυτή βασίστηκε σε 

παραδοχές που δεν ήταν ρεαλιστικές αναφορικά με τις δυνατότητες των μαθητών αλλά και 

τα κίνητρά τους. Εξάλλου, σύμφωνα με το Σαλβαρά (2013), η επικέντρωση της ελεύθερης 

προσέγγισης στο παραγόμενο κείμενο και στο περιεχόμενό του δε δημιουργεί  όρους 

εξέλιξης αλλά και μετασχηματισμού των γνώσεων των μαθητών. Έτσι τα κείμενα των 

μαθητών είναι φτωχά, χαλαρά στη δομή, ο λόγος είναι ατεκμηρίωτος γιατί δεν έχει 

αποσαφηνιστεί το θέμα, ο στόχος αλλά και η επικοινωνιακή περίσταση. Τις περισσότερες 

φορές το κείμενο που παράγουν οι μαθητές είναι απομίμηση του κειμένου που 

επεξεργάστηκαν. Στην παραδοσιακή προσέγγιση επομένως η παραγωγή γραπτού λόγου 

αντιμετωπιζόταν ως μια δραστηριότητα ελέγχου των γνώσεων των μαθητών. Υπό  αυτό το 
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πρίσμα, η έμφαση δινόταν στο αποτέλεσμα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιοριζόταν στο 

να μεταγγίσει γνώση στους μαθητές.        

 Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η προσέγγιση αυτή έχει διαφοροποιηθεί  και τα 

παραδοσιακά μοντέλα παραγωγής γραπτού λόγου έχουν αντικατασταθεί από διαδικαστικά 

μοντέλα διδασκαλίας τα οποία επικεντρώνονται στην διδασκαλία τόσο γνωστικών αλλά και 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών που απαιτούνται για την παραγωγή γραπτού 

λόγου (Giasson, 2014).  Συνεπώς, στο πεδίο της διδακτικής του γραπτού λόγου υπάρχει 

απαγκίστρωση από την προσέγγιση της παραγωγής γραπτού λόγου ως μιας γραμμικής 

διαδικασίας και αντιμετωπίζεται πλέον ως μια σύνθετη διαδικασία επίλυσης προβλήματος 

δίνοντας έμφαση κυρίως στις γνωστικές διεργασίες και μεταγνωστικές διεργασίες που 

εμπλέκονται σ’ αυτή (Δεμερτζή και Λεουτσάκος, 2017).    

 Η μετάβαση από το περιεχόμενο στη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου 

συνδέεται με την διαπίστωση ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι στη διδασκαλία της γραπτής 

έκφρασης υπήρξαν αναποτελεσματικές και έτσι οι  εκφραστές της προοδευτικής 

παιδαγωγικής υιοθετούν προσεγγίσεις οι οποίες στρέφονται προς τη διαδικασία της 

παραγωγής γραπτού λόγου.  Συντελείται επομένως αλλαγή της πορείας από το περιεχόμενο 

του μαθητικού κειμένου προς τη διαδικασία παραγωγής του (Ματσαγγούρας, 2000∙2007).

 Η μετάβαση από τα μοντέλα περιεχομένου στα μοντέλα διαδικασίας επηρεάστηκε 

από τις θεωρίες του εποικοδομισμού οι οποίες αναγνωρίζουν την ενεργό εμπλοκή που 

πρέπει να έχει ο μαθητής στην οικοδόμηση της γνώσης αλλά και τον καταλυτικό ρόλο που 

ασκεί τόσο το πλαίσιο αλλά και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στην οικοδόμηση της 

γνώσης.  Τα μοντέλα διαδικασίας αναγνωρίζουν ότι κατά τη σύνθεση κειμένου 

υπεισέρχονται τόσο γνωστικές αλλά και μετά-γνωστικές διεργασίες που εκτελεί ο 

συγγραφέας κατά την παραγωγή κειμένου. Η στροφή αυτή / μετατόπιση χαρακτηρίστηκε 

βάσει της ορολογίας του Kuhn (1987) ως νέο παράδειγμα (Joyce, 2009∙Σπαντιδάκης και 

Βάμβουκας,2006).         

 Η διατύπωση νέων θεωριών για τη μάθηση αλλά και την ανάπτυξη όπως είναι η νέο- 

βυγκοτσκιανή θεωρία συνέβαλαν στην μετεξέλιξη της προοδευτικής παιδαγωγικής και στη 

διαμόρφωση μιας μετα-προοδευτικής παιδαγωγικής στο πλαίσιο της οποίας αναγνωρίζεται 

ότι η κατάκτηση του γραπτού λόγου δεν αποτελεί μια έμφυτη ικανότητα του ατόμου αλλά 

η κατάκτησή της απαιτεί άμεση διδασκαλία και συστηματική καθοδήγηση. Οι έμμεσες 

μορφές διδασκαλίας κρίνονται ως ανεπαρκείς και γι’ αυτό εφαρμόζονται στρατηγικές 

άμεσης διδασκαλίας αλλά και φθίνουσας καθοδήγησης στη διδασκαλία του γραπτού λόγου 

(Ματσαγγούρας, 2007∙Kalantzis&Cope, 2013).      

 Οι προσεγγίσεις αυτές εδράζονται στη νέο-βυγκοτσκιανή θεωρία η οποία 
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υποστηρίζει ότι το ιδανικό πλαίσιο μάθησης αλλά και ανάπτυξης κινείται εντός «της ζώνης 

επικείμενης ανάπτυξης» του μαθητή και παρέχεται υποστήριξη στο μαθητή μέσα σε ένα 

πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης. Ο εκπαιδευτικός καλείται να παρουσιάσει πρώτος τη 

γενίκευση, να την εξηγήσει, να τη συγκεκριμενοποιήσει και να την εφαρμόσει  μέσω 

προτυποποίησης λεκτικοποιώντας τη σκέψη του. Το παραπάνω πλαίσιο διαμορφώνει τη 

διδακτική προσέγγιση της γνωστικής μαθητείας .  Βάσει αυτής της προσέγγισης 

αναγνωρίζεται ότι η γλώσσα αποτελεί «κοινωνική σημειωτική» και η εκμάθησή της 

επιτυγχάνεται μέσα από τη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού η οποία κρίνεται ως 

απαραίτητη για να δημιουργηθεί το πλαίσιο της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης σύμφωνα με 

το Βυγκότσκυ. (Vygotsky, 1993) Η αναγκαιότητα του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας 

αναγνωρίζεται από αρκετούς επιστήμονες οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σημασία της 

διαμεσολάβησης στην πορεία της μάθησης και της ανάπτυξης του ανθρώπου (Rogoff, 

1990∙Μητροπούλου, 2015∙Πουρκός, 2011) .      

 Υπό αυτά τα δεδομένα καθιερώνεται η καθοδηγούμενη μορφή παραγωγής γραπτού 

λόγου εδράζεται στην αντίληψη ότι η σύνθεση του λόγου διδάσκεται με την άσκηση στις 

γραμματο-συντακτικές δομές, με την παρατήρηση και μίμηση προτύπων γραπτής έκφρασης 

καθώς και με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη διαδικασία του γραπτού λόγου, η οποία 

περιλαμβάνει φάσεις τόσο προ-συγγραφικές αλλά και μετα-συγγραφικές (Χατζησαββίδης, 

1992∙Σαλβαράς, 2000, Σπαντιδάκης, 2004∙). Βέβαια, όταν ο στόχος είναι η μετάδοση 

μηνύματος τότε εντασσόμαστε σε ένα πλαίσιο επεξεργασίας πληροφοριών ενώ όταν ο 

στόχος είναι η παραγωγή και η ανταλλαγή μηνυμάτων παίρνει τη μορφή κοινωνικο-

γνωστικής σύγκρουσης που οδηγεί στην αναδόμηση του μηνύματος αφού στόχος είναι η 

κατασκευή νοήματος και όχι η συσκευασία.           

 Η καθοδηγούμενη προσέγγιση της παραγωγής γραπτού λόγου περιλαμβάνει πλήθος 

από προπαρασκευαστικές δραστηριότητες φθίνουσας καθοδήγησης όπως είναι η αντιγραφή 

κειμένων, ο μετασχηματισμός προτάσεων και παραγράφων, εμπλουτισμός περιεκτικού 

κειμένου, πραγμάτευση θέματος από άλλη σκοπιά, αλλαγή στην πλοκή της ιστορίας, 

συμπλήρωση ημιτελών ιστοριών κτλ. Ακόμα, στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης 

προσέγγισης οι μαθητές ασκούνται στην παρατήρηση και μίμηση προτύπου με την από 

κοινού γραφή και τη μεγαλόφωνη γραφή, στο σχεδιασμό γραψίματος με τη διαδικασία 

επίλυσης προβλήματος και λήψης απόφασης, στην κατασκευή χαρτών ιστορίας  και στην 

παραγωγή γραπτού λόγου με συγγραφική αλλά και μετα-συγγραφική διαδικασία 

(Σαλβαράς, 2013∙Μιχάλης, 2013).         

 Κατά τη μεγαλόφωνη γραφή ο εκπαιδευτικός λεκτικοποιεί τη σκέψη του 

σκεπτόμενος φωνακτά σαν να είναι δικό του πρόβλημα και αναλύοντας τον τρόπο σκέψης 
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του. Στο πεδίο της παραγωγής γραπτού λόγου αυτό αναφέρεται σε ερωτήματα του τύπου 

πώς θα ξεκινήσω, τι θα γράψω μετά, γιατί διαλέγω αυτή τη λέξη, γιατί αλλάζω παράγραφο 

κτλ. Παράλληλα, κατά τη μεγαλόφωνη γραφή ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήσεις στον 

εαυτό του οι οποίες παραπέμπουν τόσο στις συμβάσεις της γλώσσας (στίξη) αλλά και στα 

χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου (πλαίσιο, αρχή, αντίδραση). Τέλος, ερωτήματα του 

τύπου πώς θα γράψω παραπέμπουν στα χαρακτηριστικά του τύπου του κειμένου. Μέσω της 

διαδικασίας της μεγαλόφωνης γραφής, η οποία βασίζεται στην παρατήρηση και μίμηση 

προτύπου, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν τη διαδικασία πίσω από το 

τελικό προϊόν διαμορφώνοντας έτσι μια νοητική αναπαράσταση την οποία θα θελήσουν 

αργότερα να την μιμηθούν (Bandura, 1985∙Illeris,2016).     

 Σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (2001), η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου 

πρέπει να συντελείται μέσα σε ένα ομαδο-συνεργατικό περιβάλλον γεγονός που θα 

αναδείξει αφενός τις δυνατότητες διαμεσολάβησης του εκπαιδευτικού και την κοινωνική 

διάσταση της μάθησης. Ενώ συγχρόνως η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου εντός 

συλλογικής δραστηριότητας θα αναδείξει τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν οι 

γνωστικές συγκρούσεις στο πλαίσιο συλλογικών δραστηριοτήτων (Piaget,   Roussey& 

Gombert 1996∙Φρυδάκη,2009∙Εγγλέζου,2015).      

 Βέβαια, τα διάφορα μοντέλα γραπτής έκφρασης δεν φαίνεται να συνεξετάζουν όλους 

τους παράγοντες που συμβάλλουν τόσο στη διαμόρφωση του περιεχομένου, της διαδικασίας 

αλλά και του πλαισίου παραγωγής του γραπτού λόγου. Ένα συγκροτημένο και πλήρες 

μοντέλο διδασκαλίας του γραπτού λόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες 

οι οποίοι διαμορφώνουν την κειμενική επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί 

υπόψη  τόσο ο ίδιος ο συγγραφέας, το κείμενο, ο αναγνώστης, αλλά και το συγκείμενο και 

περικείμενο. Παράλληλα, επιβάλλεται να εξηγείται ο ρόλος που διαδραματίζει ο καθένας 

από τους παράγοντες αυτούς στη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και την 

διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων ενώ τέλος ένα συγκροτημένο μοντέλο 

διδασκαλίας της γραπτής έκφρασης θα πρέπει να προτείνει τρόπους διδασκαλίας τόσο 

μεταγλωσσικών καθώς και μετα-γνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

μπορέσει ο μαθητής να εμπλακεί ενεργά στο ρόλο του συγγραφέα. 

Το μοντέλο των Bereiter και Scardamalia  

Στο συγκεκριμένο μοντέλο αναζητείται η εξελικτική πορεία της γνωστικό- 

γλωσσικής δεξιότητας του συγγραφέα κατά τη γραπτή έκφραση. Το παρόν γνωστικό 

μοντέλο εμπεριέχει δύο εξελικτικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ονομάζεται επίπεδο 
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παράθεσης πληροφοριών (Knowledge telling). Στο πρώτο αυτό επίπεδο οι μαθητές 

περιορίζονται απλά στην παράθεση πληροφοριών σχετικά με το θέμα χωρίς βέβαια να 

οργανώνουν τις ιδέες τους να προκαθορίζουν το στόχο τους ή να έχουν λάβει υπόψη το 

επικοινωνιακό πλαίσιο και τους αποδέκτες του κειμένου (Graham et al 1998). Σ’ αυτό το 

επίπεδο όλη η προσπάθεια του μαθητή περιορίζεται σε κάποιες μηχανιστικές δεξιότητες και 

δεν αφιερώνεται χρόνος στην οργάνωση του κειμένου, στη στοχοθεσία αλλά και στο 

σχεδιασμό (Zellemayer et al 1991).       

 Το δεύτερο επίπεδο σύμφωνα με το μοντέλο των Bereiter& Scardamalia (1987) είναι 

το μοντέλο της επεξεργασμένης γραφής ή αλλιώς του μετασχηματισμού των πληροφοριών. 

Στο πλαίσιο αυτού του επιπέδου οι μαθητές εμπλέκονται σε σύνθετες διεργασίες τόσο 

γνωστικές αλλά και μεταγνωστικές που περιλαμβάνουν  τόσο την οργάνωση ιδεών, τη 

στοχοθεσία, το επικοινωνιακό πλαίσιο, τις ανάγκες του ακροατηρίου. Οι μαθητές στο 

επίπεδο αυτό οργανώνουν τις πληροφορίες και αρχίζουν τη διαδικασία σύνθεσης 

καθορίζοντας στόχους και την ολοκληρώνουν μέσω διαδικασιών βελτίωσης του αρχικού 

τους κειμένου (Ματσαγγούρας,2007∙ Scheid, 1991∙Brown& Hagoort,2004).   

 Στο πλαίσιο αυτού του επιπέδου οι μαθητές κατασκευάζουν εσωτερικές 

αναπαραστάσεις οι οποίες λειτουργούν καθοδηγητικά ελέγχοντας τους συγγραφείς, ενώ 

παράλληλα οι εσωτερικές νοητικές αναπαραστάσεις προσφέρουν στους μαθητές 

εναλλακτικές προτάσεις/ σχέδια τα οποία διαπραγματεύονται κατά τη διαδικασία σύνθεσης 

βάσει των στόχων που έχουν τεθεί. Το κείμενο επομένως δεν αποτελεί κάτι στατικό αλλά 

ενέχει δυναμική και αποτελεί προϊόν αναδιοργάνωσης και αναπροσαρμογής της γνώσης. Η 

γνώση που αποκτάται δύναται να μετασχηματιστεί . Ο μετασχηματισμός της γνώσης 

αναφέρεται όχι στην απλή παράθεση σκέψεων και ιδεών στο κείμενο αλλά στην εμπρόθετη 

σύνθεση του κειμένου η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων και της επαναπλαισίωσης των πεποιθήσεων του συγγραφέα (Bereiter& 

Scardamalia 1987). Για να μεταβούν βέβαια οι μαθητές από το επίπεδο της παράθεσης 

πληροφοριών στο επίπεδο της επεξεργασμένης γραφής και του μετασχηματισμού 

απαιτούνται άμεση διδασκαλία αλλά και συστηματική καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό 

(Graham et al, 1998∙Kalantzis&Cope,2013).      

 Στην ανάπτυξη των διαδικαστικών μοντέλων  παραγωγής γραπτού λόγου φαίνεται 

να συνέβαλε η ελεύθερη προσέγγιση στην παραγωγή γραπτού λόγου η οποία είχε προηγηθεί 

και προσέγγισε την παραγωγή γραπτού λόγου ως μια διαδικασία εσωτερική η οποία 

διέρχεται μέσα από τρείς φάσεις την προ-συγγραφική, την κυρίως συγγραφική αλλά και την 

μετα-συγγραφική. Ωστόσο, η διαφοροποίηση που παρατηρείται στα διαδικαστικά μοντέλα 

παραγωγής γραπτού λόγου είναι ότι αναζητούνται οι εσωτερικές διεργασίες οι οποίες 
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συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της εσωτερικής φωνής σε γραπτό κείμενο 

(Ματσαγγούρας,2007· Gilbert, 1989∙Κορακή,2014). 

Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι οι δόκιμοι συγγραφείς ακολουθούν μια δεδομένη 

πορεία κατά τη σύνθεση κειμένου η οποία διέρχεται μέσα από φάσεις οι οποίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως προ-συγγραφικές, κυρίως συγγραφικές και μετα-συγγραφικές. Το 

γεγονός αυτό συνδέει την παραγωγή γραπτού λόγου με ανώτερες νοητικές διεργασίες. 

Βέβαια, φαίνεται ότι οι δόκιμοι συγγραφείς δεν ακολουθούν μια γραμμική φορά αναφορικά 

με τις φάσεις γραφής αλλά μια παλινδρομική φορά. Μέσω αυτής της παλινδρομικής φοράς 

γίνεται διασύνδεση της σκέψης με την παραγωγή κειμένου ειδικότερα στη φάση της 

βελτίωσης του αρχικού κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται διασύνδεση του 

μεταγνωστικού μέρους της σκέψης που αφορά στην ικανότητα του γράφοντος να μπορεί να 

επιλέγει, να οργανώνει, να ελέγχει και να αναπροσαρμόζει τις διαδικασίες κατά τη 

συγγραφή ανάλογα με τους συγγραφικούς στόχους (Sitko, 1998∙Καραντζόλα και 

Φλιατούρας,2004).        

 Σύμφωνα με τους Bereiter & Scardamalia (1983), η παραγωγή γραπτού λόγου 

αποτελεί μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος η οποία περιλαμβάνει στοχοθεσία, ενώ 

παράλληλα προϋποθέτει παρακολούθηση, έλεγχο της διαδικασίας αλλά συγχρόνως  

επαναπροσδιορισμό των ενεργειών. Ο επαναπροσδιορισμός και η αναθεώρηση των 

ενεργειών του γράφοντα προκύπτουν όταν παρουσιαστεί ασυμβατότητα μεταξύ των 

αναπαραστάσεων που υπάρχουν στη μνήμη του συγγραφέα, τόσο για το κείμενο όπως το 

έχει φανταστεί καθώς και της αναπαράστασής του για το κείμενο ως τελικό προϊόν. Έτσι ο 

γράφοντας αναθεωρεί το κείμενο εφαρμόζοντας διορθωτική δράση. Οι αυτό-ρυθμιστικές 

στρατηγικές αποτελούν είδος στρατηγικών που εφαρμόζουν οι ικανοί συγγραφείς κατά την 

παραγωγή κειμένου (Zimmermann& Risemberg 1997∙Ευκλείδη,2005∙Joyce κ.α 2009). 

2.3   Μάθηση των Μαθητών 

Με τον όρο μάθηση αναφερόμαστε στις αλλαγές που επέρχονται στους τρόπους που 

σκέφτονται και δρουν οι μαθητές  γυμνασίου ως αποτέλεσμα στρατηγικών μάθησης και 

εφαρμογής αυτών με αυτοέλεγχο στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή 

γραπτού λόγου.           

 Οι διαφορετικές παραδοχές αναφορικά με τη φύση της γνώσης έχουν συμβάλει στη 

διαμόρφωση ενός φάσματος θεωριών για το πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Βασικό κριτήριο 

για τη διαμόρφωση των διαφόρων θεωριών για τη μάθηση αποτελεί η εστίαση που 

επιδεικνύουν στην παρατηρήσιμη ή  στη νοητική συνιστώσα της συμπεριφοράς. 
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2.3.1  Μάθηση με παρατήρηση και μίμηση προτύπου 

Η μάθηση μέσα από την παρατήρηση και μίμηση προτύπου εδράζεται στο 

συμπεριφορισμό και στον εποικοδομισμό εξωγενή και διαλεκτικό που δέχεται ότι η γνώση 

πηγάζει από την εμπειρία και αποτελεί ένα είδος εξομοίωσης με την πραγματικότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό, παρατηρείται επικέντρωση τόσο στην παρατηρήσιμη αλλά και στη νοητική 

συνιστώσα της συμπεριφοράς.        

 Η διαμόρφωση προτύπου αποτελεί βασική συνιστώσα της κοινωνικο-γνωστικής 

θεωρίας. Ως όρος αναφέρεται στις αλλαγές που μπορεί να συντελεστούν τόσο σε γνωστικό 

επίπεδο, σε συναισθηματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς από την 

παρατήρηση ενός ή και περισσότερων προτύπων (Bandura, 1978· Schunk, 2010).  Σε αυτό 

το είδος μάθησης γίνεται αποδεκτό ότι οι μαθητές δε μαθαίνουν μόνο μέσα από τις δικές 

τους πράξεις αλλά και παρατηρώντας και μιμούμενοι τις πράξεις άλλων (Σαλβαράς, 2013).

 Η μάθηση μέσω παρατήρησης και μίμησης προτύπου πραγματώνεται όταν οι 

παρατηρητές κατορθώνουν να εκδηλώνουν νέες μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες πριν από 

την έκθεση τους στις συμπεριφορές και στις υποδείξεις του προτύπου, ήταν αδύνατο να 

εκδηλωθούν ακόμα και αν το επίπεδο των προσωπικών τους κινήτρων ήταν υψηλό 

(Bandura, 1969). Στόχος είναι ουσιαστικά η μεταβίβαση πληροφοριών από το πρότυπο στον 

παρατηρητή αναφορικά με τον τρόπο παραγωγής της νέας συμπεριφοράς (Rosenthal& 

Zimmermann, 1978).         

 Η πρόσληψη των πληροφοριών, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να εξομοιωθεί με το 

πρότυπο παρατήρησης, εξαρτάται από το επίπεδο των προσδοκιών του αλλά και από τη 

συμπεριφορά του προτύπου η οποία πρέπει να είναι φιλική, δομημένη και αποτελεσματική 

(Σαλβαράς, 2013). Η επικοινωνία, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και 

στους μαθητές λειτουργεί διαμεσολαβητικά και μπορεί να διευκολύνει ή και να φρενάρει 

την εξομοίωση με το πρότυπο παρατήρησης.       

 Στη μάθηση μέσω παρατήρησης και μίμησης προτύπου, αυτό που επιδεικνύει το 

πρότυπο μπορεί να αποθηκευτεί ως νοητική εικόνα, σε λεκτική μορφή, ή ακόμα και στις 

δύο μορφές. Η μάθηση βέβαια γνωστικών δεξιοτήτων βασίζεται κυρίως στην λεκτική 

κωδικοποίηση κανόνων ή διαδικασιών (Schunk, 2010). Κατά τη μάθηση με παρατήρηση 

και μίμηση προτύπου οι πληροφορίες που προσλαμβάνονται κωδικοποιούνται τόσο σε 

οπτικό αλλά και σε λεκτικό επίπεδο, ακολούθως ανακυκλώνονται με εκτέλεση αλλά και 

λεκτική επανάληψη, αναπαριστώνται και παράγονται εντός του αρχικού πλαισίου. 
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Αναλυτικότερα, η μάθηση μέσω παρατήρησης και μίμησης προτύπου διέρχεται 

μέσα από τέσσερις φάσεις: της προσοχής, της συγκράτησης , της παραγωγής αλλά και 

της ανάπτυξης κινήτρων.          

 Σε πρώτο επίπεδο, κρίνεται αναγκαίο, ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να συγκεντρώσει 

την προσοχή των μαθητών στα βασικά σημεία του μαθήματος. Στο πλαίσιο, αυτό καλείται 

να τα παρουσιάσει με σαφή και επεξηγηματικό τρόπο. Η προσοχή των μαθητών 

κατευθύνεται μέσω τονισμού των φυσικών χαρακτηριστικών των σχετικών έργων, 

επιμερισμού των σύνθετων δραστηριοτήτων αλλά και επίδειξης της χρησιμότητας 

πρότυπων συμπεριφορών (Schunk 2010). Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να έχει 

τα χαρακτηριστικά του προτύπου: τη φιλικότητα, τη δόμηση και τη συχνότητα (Σαλβαράς, 

2013).           

 Προκειμένου βέβαια  να μπορέσουν οι μαθητές να μιμηθούν τη συμπεριφορά του 

προτύπου παρατήρησης θα πρέπει να τη συγκρατήσουν. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 

της λεκτικής ανακύκλωσης /επανάληψης των βημάτων που ακολουθήθηκαν, ή με την 

απεικόνισή τους τόσο σε οπτική ή συμβολική μορφή  ή και με τα δύο (Σαλβαράς, 2013· 

Schunk, 2010). Η επανάληψη, δηλαδή η νοητική ανασκόπηση των πληροφοριών καθώς και 

η κωδικοποίηση μπορεί να συμβάλουν θετικά στη συγκράτηση των γνώσεων (Bandura & 

Jeffrey 1973). Ενώ η μνημονική διατήρηση ενισχύεται και μέσα από τη σύνδεση των νέων 

πληροφοριών με πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη.    

 Η διαδικασία της παραγωγής αφορά το μετασχηματισμό των αναπαραστάσεων των 

προτύπων τόσο των οπτικών αλλά και των συμβολικών σε εμφανείς συμπεριφορές (Schunk, 

2010). Κατά τη φάση της παραγωγής, οι μαθητές καλούνται, αφού έχουν συγκρατήσει τα 

βήματα και την ακολουθία τους, και έχουν εξασκηθεί να εξομοιώσουν τη συμπεριφορά τους 

με το πρότυπο παρατήρησης. H εξομοίωση με το πρότυπο επίδειξης- παρατήρησης αποτελεί 

μια πράξη παραγωγής εντός του αρχικού πλαισίου που έχει υποδείξει ο εκπαιδευτικός. 

Σύμφωνα με το Bandura (1977) οι μαθητές αποκτούν συνήθως μια γενική προσέγγιση γύρω 

από σύνθετες δεξιότητες όταν εκτίθενται σε πρότυπα. Η τελειοποίηση των δεξιοτήτων 

επιτυγχάνεται μέσω της εξάσκησης, της ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτικό αλλά και 

της εκ νέου δράσης.         

 Τέλος, η φάση της ανάπτυξης κινήτρων, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

ενδιαφέρεται η συμπεριφορά που αποκτήθηκε μέσα από την παρατήρηση και μίμηση 

προτύπου να εκτελεστεί. Στο πλαίσιο αυτό, τα κίνητρα επηρεάζουν καθοριστικά τη μάθηση 

μέσω παρατήρησης και μίμησης προτύπου γιατί οι μαθητές είναι πιθανό να προσέξουν, να 

συγκρατήσουν και να παράγουν εκείνες τις ενέργειες που κρίνουν ότι είναι σημαντικές. 

Αναλυτικότερα, οι μαθητές εκδηλώνουν συμπεριφορές, οι οποίες πιστεύουν ότι μπορεί να 
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τους αποφέρουν οφέλη, ενώ αποφεύγουν εκείνες τις συμπεριφορές οι οποίες πιστεύουν ότι 

θα έχουν αρνητική επίδραση στους ίδιους (Shunk, 1987). Επίσης, οι ενέργειες των μαθητών 

καθορίζονται από τις αξίες τους επιλέγοντας να ακολουθήσουν συμπεριφορές στις οποίες 

αποδίδουν αξία και αποφεύγουν αυτές τις οποίες θεωρούν ότι δεν είναι ικανοποιητικές. 

Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η αυτό-αποτελεσματικότητα η αίσθηση δηλαδή 

που έχουν οι μαθητές ότι θα κατορθώσουν να εξομοιωθούν με το πρότυπο παρατήρησης.

 Με την παροχή κινήτρων από τον εκπαιδευτικό οι μαθητές είναι ευκολότερο να 

εστιάσουν την προσοχή τους, να συγκρατήσουν βήματα, να εξασκηθούν και να παράγουν 

τη συμπεριφορά του προτύπου. Οι μορφές κινήτρων μπορεί να λάβουν τη μορφή τόσο της 

άμεσης ενίσχυσης, ενώ οι μαθητές μπορεί να λάβουν και εσωτερική ενίσχυση όταν βλέπουν 

άλλους μαθητές να ενισχύονται για την ίδια συμπεριφορά ενώ τέλος κίνητρο μπορεί να 

αποτελέσει και η αυτό-ενίσχυση του μαθητή ως διαδικασία αυτοελέγχου.   

 Κυρίαρχο διδακτικό μέσο στη μάθηση μέσα από παρατήρηση αποτελεί η επίδειξη 

(Dale, 1954). O εκπαιδευτικός καλείται να δώσει στους μαθητές το πρότυπο εφαρμογής του 

κανόνα, του νόμου ή της τεχνικής. Αρχικά σε ολιστικό επίπεδο, στη συνέχεια τμηματικά και 

τέλος συνθετικά. Επίσης, είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να καταγράψει στον πίνακα τα 

κύρια σημεία των φάσεων της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί παρέχοντας διευκρινίσεις 

και αναφέροντας παραδείγματα εφαρμογής (Σαλβαράς, 1996).   

 Η επίδειξη, ως διδακτικό μέσο, κατέχει σημαντική θέση στα μοντέλα γνωστικής 

μαθητείας όπου συντελείται η προτυποποίηση του ενεργήματος δράσης με στόχο την 

εσωτερίκευσή του από τους μαθητές.  Αξιοποιεί θέσεις για την εσωτερίκευση της 

συμπεριφοράς του προτύπου μέσα απο παρατήρηση και μίμηση, φθίνουσα καθοδήγηση, 

φωνακτό και σιωπηρό λόγο αυτορρύθμιση και μεταγνώση (Σαλβαράς, 

2009∙Kalantzis&Cope,2013).        

 Οι μαθητές έχουν ανάγκη από πρότυπα επίδειξης του αναγνώστη, του λύτη 

προβλήματος, του γραφέα αλλά και του επεξεργαστή κειμένου. Συνεπώς η παρατήρηση και 

η μίμηση προτύπου έχει πολλαπλές εφαρμογές στη μάθηση των μαθητών. Οι μαθητές μέσα 

από τη διδασκαλία προτύπων μπορούν να συγκροτήσουν νοητικές εικόνες σκέψης αλλά και 

δράσης και με την εξάσκηση  με την ανατροφοδότηση αλλά και με την ενίσχυση μπορούν 

να εξομοιώνονται μαζί τους. 
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2.3.2  Μοντέλα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης  

Μοντέλο Paul Pintrich  

Ο Pintrich (2000) ασχολήθηκε συστηματικά με  τη θεωρητική βάση  της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Σύμφωνα με τον Pintrich (2000), η αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση αποτελεί διαδικασία κατά την οποία το μανθάνον υποκείμενο, θέτει μαθησιακούς 

στόχους και προσπαθεί το ίδιο να καθοδηγήσει, να ρυθμίσει και να ελέγξει τους γνωστικούς, 

παρωθητικούς αλλά και πραξιακούς τρόπους αντίδρασης του, οι οποίοι καθορίζονται αλλά 

περιορίζονται από τους στόχους που έχει θέσει το άτομο αλλά και από το περιβαλλοντικό 

πλαίσιο. Συνεπώς, ο Pintrich (2000) θεωρεί ότι οι διεργασίες και οι δράσεις της 

αυτορρύθμισης μεσολαβούν ανάμεσα στις σχέσεις του μαθητή με το περιβάλλον του και 

επηρεάζουν τις επιδόσεις του.           

 Το μοντέλο που ανέπτυξε προσφέρει το θεωρητικό πλαίσιο της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης και περιλαμβάνει 4 φάσεις,  οι οποίες δεν λειτουργούν γραμμικά ή ιεραρχικά και 

κάθε φάση μπορεί να επηρεάζει αλλά και να επηρεάζεται από την άλλη. Αναλυτικότερα, με 

βάση το μοντέλο του Pintrich,  η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση διέρχεται από τέσσερις φάσεις: 

(i)  προσχεδιασμός-ενεργοποίηση, (ii) αυτό-παρακολούθηση, (iii) έλεγχος, (iv) αντίδραση 

και αναστοχασμός. Σε κάθε μια από αυτές τις φάσεις ενεργοποιούνται τέσσερις πιθανές 

γνωστικές διεργασίες: (i) οι γνωστικές διαδικασίες, (ii) τα κίνητρα, (iii) η έκδηλη 

συμπεριφορά/ δράση και (iv) η αντίληψη του ατόμου για το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

πραγματοποιείται η μάθηση. Συνεπώς, το θεωρητικό αυτό μοντέλο αναλύει τόσο τους 

γνωστικούς, συναισθηματικούς τρόπους δράσης και τους παράγοντες οι οποίοι προωθούν 

την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση.  Στο μοντέλο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση το πλαίσιο και 

στη σημασία των κινήτρων (Boekaerts et al, 2000· Κολιάδης, 2006) .  

 Αναλυτικότερα, κατά τη φάση του προσχεδιασμού και της ενεργοποίησης, όσον 

αφορά τις γνωστικές διαδικασίες, γίνεται καθορισμός των στόχων, ενεργοποιείται η 

προηγούμενη γνώση ενώ γίνεται ενεργοποίηση μεταγνωστικών στρατηγικών. Σε επίπεδο 

κινήτρων, κατά την φάση του προσχεδιασμού και της ενεργοποίησης γίνεται ο 

προσανατολισμός στο στόχο, η κριτική εξέταση της αυτό-αποτελεσματικότητας, ενώ γίνεται 

διάγνωση του βαθμού δυσκολίας της εργασίας. Σε επίπεδο συμπεριφοράς, κατά τη φάση της 

ενεργοποίησης, γίνεται οργάνωση του χρόνου και της προσπάθειας, ενώ παράλληλα 

σχεδιάζεται η αυτό-παρακολούθηση της συμπεριφοράς. Σε επίπεδο πλαισίου, κατά τη φάση 

της ενεργοποίησης, γίνεται αντιληπτό το πλαίσιο εργασίας.    

 Κατά τη φάση της αυτό-παρακολούθησης, σε επίπεδο γνωστικών διαδικασιών, 
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πραγματοποιείται ενσυνείδητη παρακολούθηση των μεταγνωστικών στρατηγικών, ενώ σε 

επίπεδο κινήτρων πραγματοποιείται ενσυνείδητη παρακολούθηση των κινήτρων και του 

συναισθήματος. Σε επίπεδο συμπεριφοράς αλλά και πλαισίου, κατά τη φάση της αυτό-

παρακολούθησης, πραγματοποιείται ενσυνείδητη παρακολούθηση της προσπάθειας, της 

κατανομής χρόνου αλλά και της ανάγκης για βοήθεια. Ενώ σε επίπεδο πλαισίου γίνεται 

παρακολούθηση των αλλαγών της εργασίας και των συνθηκών του πλαισίου  (Boekaerts et 

al, 2000).          

 Κατά τη φάση του ελέγχου, σε επίπεδο γνωστικών διαδικασιών, πραγματοποιείται 

επιλογή και προσαρμογή των γνωστικών στρατηγικών για τη μάθηση και την σκέψη.  Σε 

επίπεδο κινήτρων, κατά τη φάση του ελέγχου πραγματοποιείται επιλογή και προσαρμογή 

των στρατηγικών για το χειρισμό των κινήτρων και των συναισθημάτων. Ενώ σε επίπεδο 

συμπεριφοράς, κατά τη φάση αυτή  συντελείται αυξομείωση προσπάθειας και επιμονή-

παραίτηση. Τέλος, στη φάση αυτή όσον αφορά το πλαίσιο μπορεί να παρατηρηθεί αλλαγή 

ή επαναδιαπραγμάτευση της εργασίας ή αλλαγή και επαναδιαπραγμάτευση του πλαισίου 

(Boekaerts et al, 2000).        

 Τέλος, κατά τη φάση της αντίδρασης και του αναστοχασμού, όσον αφορά στις 

γνωστικές διαδικασίες παρατηρείται κριτική θεώρηση της γνώσης, αυτό-αξιολόγηση και 

προσδιορισμός του αποτελέσματος. Σε επίπεδο κινήτρων, στη φάση αυτή παρατηρείται 

συναισθηματική αντίδραση και προσδιορισμός του αποτελέσματος. Σε επίπεδο 

συμπεριφοράς, στη φάση αυτή παρατηρείται επιλογή συμπεριφοράς, ενώ τέλος σε σχέση με 

το πλαίσιο στη φάση αυτή συντελείται  αξιολόγηση πλαισίου (Boekaerts et al, 2000).  

2.3.3 Μάθηση με αυτοσχεδιασμό- Κύκλος αυτορρυθμιζόμενης μάθησης- 

Μοντέλο (Ζimmerman) 2001 

Η μάθηση με αυτοσχεδιασμό εδράζεται στο διαλεκτικό εποικοδομισμό. Βασική 

επιδίωξη κατά τη μάθηση με αυτοσχεδιασμό είναι η ανεξαρτητοποίηση των μαθητών από 

τον δάσκαλο. Η μάθηση με αυτοσχεδιασμό απαιτεί  οι μαθητές να έχουν φθάσει σε ένα 

επίπεδο αυτορρύθμισης που να  τους επιτρέπει να παρεμβαίνουν συνειδητά στη διαδικασία 

μάθησής τους και να την ρυθμίζουν ώστε να φθάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για αυτορρυθμιζόμενη μάθηση αποτελεί η μεταγνωστική 

ενημερότητα των μαθητών αναφορικά με τον εαυτό τους, τα χαρακτηριστικά του έργου που 

θα επιτελέσουν, το στόχο των ενεργειών τους καθώς και τις μεθόδους που θα εφαρμόσουν 

κατά την εργασία τους (Flavell, 1979∙Ευκλείδη,2007∙Slavin,2007)    

 Αναλυτικότερα η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση περιλαμβάνει τρεις κυκλικά 
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επαναλαμβανόμενες φάσεις: το προγραμματισμό, την εφαρμογή και τον αυτό-αναλογισμό 

(Zimmermann, 1998∙Pintrich,1999∙Schuntz,2010).     

 Η φάση του προγραμματισμού περιλαμβάνει την στοχοθεσία, για τον προσδιορισμό 

αποτελεσμάτων  αλλά και την επιλογή στρατηγικών. Στη φάση του προγραμματισμού 

επιλέγονται οι γνωστικές στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων και παρεμβαίνουν οι 

αντιλήψεις του εαυτού ως δράστη (Zimmermann & Schunk, 2001). Πιο συγκεκριμένα, στη 

φάση αυτή, οι μαθητές ορίζουν τους στόχους τους και επιλέγουν να ενεργοποιήσουν τα 

εσωτερικά τους κίνητρα. Σημαντικοί επίσης παράγοντες στη φάση αυτή είναι και οι 

προσωπικές πεποιθήσεις του ατόμου καθώς και οι προσδοκίες του καθώς και τα εσωτερικά 

του ενδιαφέροντα.          

 Η φάση της εφαρμογής περιλαμβάνει καταρχάς  την επικέντρωση των μαθητών στο 

έργο και ακολουθεί η εφαρμογή των γνωστικών στρατηγικών, η παρακολούθηση και ο 

έλεγχός τους. Στη φάση της παρακολούθησης και του ελέγχου των γνωστικών στρατηγικών 

που εφαρμόζονται συμμετέχουν μεταγνωστικές στρατηγικές, όπως είναι ο σχεδιασμός (δες 

τι έχεις να κάνεις, διατύπωσε το στόχο, φτιάξε το σχέδιο), η στρατηγική της 

παρακολούθησης (εφάρμοσε το σχέδιο) και η φάση της ρύθμισης (τι είναι αυτό που δεν 

καταλαβαίνεις) (Zimmermann& Schunk 2001·Σαλβαράς, 2019). Στη φάση αυτή 

παρατηρείται εστίαση και διατήρηση της προσοχής, ενεργοποιούνται και διατηρούνται τα 

εσωτερικά κίνητρα, ενώ αξιοποιείται αν χρειαστεί εξωτερική βοήθεια.   

 Τέλος κατά τη  φάση του αυτό-αναλογισμού οι μαθητές αναστοχάζονται: τι ξέραμε, 

τι νέο μάθαμε, πώς το μάθαμε, πόσο καλά το μάθαμε, τι λάθη κάναμε και πώς τα 

διορθώσαμε, αυτό που μάθαμε πού θα μας χρησιμεύσει. Γίνονται συγκρίσεις των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν με τις προδιαγραφές που τέθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, στη 

φάση αυτή ενεργοποιούνται οι ενσυνείδητες σκέψεις και στοχασμούς που κάνει ο μαθητής 

σχετικά με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ενεργειών του και σε σχέση με την 

επίτευξη των στόχων που έχει θέσει κατά τη φάση της στοχοθεσίας.   

 Κατά τη μάθηση με αυτοσχεδιασμό, ο εκπαιδευτικός εισάγει μόνο το θέμα 

διδασκαλίας ενώ οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας και να το 

θέσουν σε εφαρμογή. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, είναι απαραίτητο οι μαθητές 

να έχουν ήδη εξασκηθεί στη μάθηση με αυτορρύθμιση και αυτοέλεγχο, ενώ είναι επίσης 

απαραίτητο να έχουν εξασκηθεί στη λήψη αποφάσεων κατά τη διδασκαλία και να έχουν 

όλες τις προαπαιτούμενες γνώσεις ανάλογα με το θέμα διδασκαλίας που έχει επιλέξει ο 

εκπαιδευτικός (Σαλβαράς,2011).       

 Αναλυτικότερα, κατά τη μάθηση με αυτοσχεδιασμό ο εκπαιδευτικός γνωστοποιεί 

στους μαθητές ότι θα αναλάβουν οι ίδιοι τη διδασκαλία τους και κατανέμει τους ρόλους. Ο 
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ίδιος επιλέγει το αντικείμενο διδασκαλίας και οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν το σχέδιό 

τους, να το εφαρμόσουν αλλά και να αξιολογήσουν τον εαυτό τους.  

 Κατά τη φάση της διαμόρφωσης του σχεδίου ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους 

μαθητές να δουν τι θα κάνουν και να φτιάξουν το σχέδιό τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές 

με παρότρυνση του εκπαιδευτικού καλούνται να απευθύνουν ερωτήματα στον εαυτό τους 

και να προσδιορίσουν το στόχο, να καθορίσουν τον τρόπο εργασίας (ατομικά και αμοιβαία) 

αλλά και να δουν αν έχουν καταλάβει τις απαιτήσεις του έργου ή χρειάζονται διευκρινίσεις. 

Αν δεν καταλαβαίνουν κάτι τότε λένε ποιο είναι αυτό και σκέφτονται τις προηγούμενες 

γνώσεις τους (Σαλβαράς, 2019).       

 Κατά τη φάση της εφαρμογής του σχεδίου οι μαθητές καλούνται να εργαστούν 

πρώτα ατομικά και έπειτα αμοιβαία. Κατά τη φάση της ατομικής εργασίας, οι μαθητές 

προετοιμάζονται να παίξουν το ρόλο του δασκάλου υποβάλλοντας ερωτήματα 

αυτορρύθμισης στον εαυτό τους. Ακολούθως, κατά τη φάση της αμοιβαίας εργασίας, οι 

μαθητές εργάζονται σε ζεύγη και κατανέμουν τους ρόλους του μαθητή- δασκάλου που 

ρωτάει και ανατροφοδοτεί και του μαθητή- εκτελεστή που απαντά και συμφωνούν την 

εναλλαγή μεταξύ τους (Σαλβαράς, 2019).       

 Κατά τη φάση του μεταγνωστικού ελέγχου οι μαθητές ελέγχουν το σχέδιό τους 

εργαζόμενοι μεταγνωστικά. Αναλυτικότερα, ελέγχουν «τι έκαναν», «πώς το έκαναν», «τι 

λάθη έκαναν και πώς τα διόρθωσαν», «πόσο καλά το έκαναν» αλλά και αυτό που έκαναν 

που θα τους χρησιμεύσει. Επιπλέον, προχωρούν σε συσχετίσεις και συγκρίσεις ανάμεσα στο 

σχέδιο τους και σε αυτό που τους παρουσιάζει ο δάσκαλός τους ως αποτέλεσμα γνωστικής 

υπέρβασης (Σαλβαράς, 2013).       

 Η μάθηση με αυτοσχεδιασμό αναπτύσσει τις ικανότητες αυτορρύθμισης των 

μαθητών. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις διαδικασίες παρακολούθησης, καθοδήγησης και 

ελέγχου και αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους ενώ μαθαίνουν να εργάζονται με 

αυτοέλεγχο υποβάλλοντας συνεχώς ερωτήματα στον εαυτό τους. Στο πλαίσιο αυτό 

παρατηρείται συνδυασμός μεταγνωστικής ενημερότητας των μαθητών και 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη ενεργητικών 

προσεγγίσεων μάθησης. Βέβαια, απαιτείται οι μαθητές να έχουν συγκροτήσει το ενέργημα 

δράσης (τι θα κάνουμε, πώς, γιατί, κάθε πότε) ώστε να μπορούν να εργαστούν με 

αυτοέλεγχο (Ευκλείδη, 2007∙Brandsford, 2006).      

 Στο πλαίσιο της διερεύνησης της αυτορρύθμισης έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα, 

δηλαδή θεωρητικές νοητικές κατασκευές, που προσπαθούν να εντοπίσουν τους ποικίλους 

παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν την αυτορρύθμιση της μάθησης και τις σχέσεις αυτών των 

παραγόντων με τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Τα σπουδαιότερα μοντέλα που 
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αναπτύχθηκαν είναι αυτά των Pintrich (2000) και το μοντέλο των Zimmerman και Schunk 

(2001). To θεωρητικό μοντέλο του Pintrich   στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην κοινωνικο-

γνωστική θεωρία αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση των προσωπικών παραγόντων με 

τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και την έκδηλη συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

βέβαια πέραν από την κοινωνικογνωστική θεωρία ενσωματώνει και στοιχεία από το μοντέλο 

επεξεργασίας πληροφοριών θέσεις του οποίου αξιοποιούμε και στη δική μας έρευνα. 

Κατ΄ανάλογο τρόπο και το μοντέλο του Zimmeraman με το κυκλικό μοντέλο εδράζεται 

κατά βάση στην κοινωνικο-γννωστική θεωρία αν και αξιοποιεί και διάφορες άλλες 

θεωρητικές προσεγγίσεις. Και τα δύο μοντέλα κρίνονται πολύ σημαντικά για τη μελέτη της 

αυτορρύθμισης καθώς αναγνωρίζουν τον ενεργό ρόλο των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία και την ικανότητα των μαθητών να μπορούν να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τη 

μάθησή τους. Επίσης, αναγνωρίζουν την ικανότητα των μαθητών να αξιολογούν 

αποτελέσματα στη βάση προκαθορισμένων στόχων. Ωστόσο, αν και στη δική μας έρευνα 

αξιοποιούμε θέσεις και από τα δύο αυτά μοντέλα, η δική μας έρευνα μετατοπίζεται από την 

κοινωνικο-γνωστική θεωρία στον κονστρουκτιβισμό (εξωγενή, ενδογενή και διαλεκτικό).   

 

2.3.4  Μάθηση με γνωστική μαθητεία 

Αν και  η διδασκαλία και η μάθηση αποτελούν δύο διαφορετικά είδη φαινομένων τα 

οποία δεν έχουν παράλληλες δομές αλλά μόνο οντολογική εξάρτηση φαίνεται η σχέση τους 

να παρερμηνεύεται και να εκλαμβάνεται από πολλούς ως αιτιακή. Η έννοια της μαθητείας, 

ως διαδικασίας της μάθησης, και όχι ως αποτελέσματος φαίνεται να αποτελεί διαδικασία 

που είναι παράλληλη με τη διδασκαλία και που εμπεριέχει δραστηριότητες οι οποίες 

φαίνεται να αντιστοιχούν στη διδακτική εργασία ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και γέφυρα 

που οδηγεί στη μάθηση (Φρυδάκη, 2009).  Έργο του εκπαιδευτικού είναι όχι να μάθει το 

μαθητή το γνωστικό αντικείμενο αλλά να υποστηρίξει την επιθυμία του να μαθητεύσει 

υποστηρίζοντάς τον και βελτιώνοντας την ικανότητά του (Vygotsky,1997). 

 Στόχος του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας είναι να γίνουν οι μαθητές, μέσω της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης με πιο έμπειρα άτομα, μέτοχοι των εσωτερικών νοητικών 

διεργασιών της σκέψης γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση εσωτερικών 

γνωστικών προτύπων που θα αποτελέσουν τη βάση μιας αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς 

(Σπαντιδάκης& Βαρσαμίδου, 2015).   Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα 

ο εκπαιδευτικός λειτουργεί μεσολαβητικά ανάμεσα στον μαθητή και στο διδακτικό 

αντικείμενο. Αφενός το μετασχηματίζει για να είναι προσπελάσιμο στο μαθητή και 

αφετέρου προγραμματίζει και υλοποιεί δραστηριότητες μαθητείας που διευκολύνουν αυτή 
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την προσπέλαση (Brown κ.α,1989∙Collins,1991).     

 Το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας εδράζεται θεωρητικά τόσο στην κοινωνικό-

γνωστική θεωρία και πιο συγκεκριμένα στη θεωρία του Bandura (1986) για τη μάθηση μέσα 

από παρατήρηση και μίμηση προτύπου ενώ παράλληλα αξιοποιεί θέσεις από τη θεωρία του 

διαλεκτικού εποικοδομισμού στο πλαίσιο της οποίας υποστηρίζεται ότι η μάθηση πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μια μορφή μαθητείας. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιεί θέσεις από τη 

θεωρία  του Vygotsky ότι η γνωστική ανάπτυξη προκύπτει όταν η μάθηση κινείται  στη 

ζώνη επικείμενης ανάπτυξης μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης με τη βοήθεια 

«σκαλωσιάς»  από τον εκπαιδευτικό ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να διέλθουν από το 

διαψυχολογικό επίπεδο και την εργασία με τους άλλους να μεταβούν στο ενδοψυχολογικό 

επίπεδο και την εργασία με τον εαυτό αξιοποιώντας τις λειτουργίες του λόγου 

(Ματσαγγούρας, 2002∙Νικολουδάκης,2008·Σαλβαράς,2011).    

 Η φθίνουσα καθοδήγηση (κάνε ό,τι κάνω/ έλα να κάνουμε μαζί/κάντο μόνος σου) 

είναι διαδεδομένη στα μοντέλα γνωστικής μαθητείας που προσφέρονται για τη διδασκαλία 

της διαδικαστικής γνώσης. Στόχος είναι η εσωτερίκευση ενός μοντέλου εργασίας που 

προτυποποιεί ο εκπαιδευτικός με τη χρήση του φωνακτού και του σιωπηρού λόγου και 

εξάσκηση με το συγκροτημένο ενέργημα (τί θα κάνω, πώς κάθε πότε) με αμοιβαία εργασία 

ή με αυτοέλεγχο.  Ο μαθητής επιβάλλεται να διέλθει απο τη δια-ψυχολογική διαδικασία (τη 

διάδραση δηλαδή με τους άλλους) στην ενδο-ψυχολογική διαδικασία (διάδραση με τον 

εαυτό).             

 Σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού στο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας κυριαρχεί 

η συγκρότηση του ενεργήματος δράσης, η εσωτερίκευση του οποίου διαμορφώνεται μέσα 

από συγκεκριμένες γνωστικές ενέργειες: Καταρχάς, μέσα από τον προσανατολισμό της 

σκέψης των μαθητών για το έργο καθώς και την κατανομή των ρόλων εκπαιδευτικού και 

μαθητών. Ουσιαστικά καθιερώνεται μαθησιακό συμβόλαιο μεταξύ εκπαιδευτικού και 

μαθητών στο πλαίσιο του οποίου συμφωνείται το έργο, η διαδικασία αλλά και οι ρόλοι. Πιο 

συγκεκριμένα, στη φάση του προσανατολισμού των μαθητών ο εκπαιδευτικός γνωστοποιεί 

στους μαθητές το έργο (τί θα μάθουμε) καθώς και τη διαδικασία (πώς θα το μάθουμε) και 

γίνεται η επεξήγηση των ρόλων τόσο του εκπαιδευτικού αλλά και των μαθητών 

(Σαλβαράς,2013)          

 Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός προτυποποιεί το ενέργημα δράσης παρουσιάζοντας και 

εξηγώντας τον τρόπο σκέψης του σαν να είναι δικό του πρόβλημα (κάνει ρητορικές 

ερωτήσεις) για παρατήρηση και μίμηση από τους μαθητές. Η προτυποποίηση του 

ενεργήματος δράσης αντιστοιχεί  στο σχέδιο κατανομής των αποφάσεων που έχει ήδη 

συμφωνηθεί μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Με την προτυποποίηση του ενεργήματος 
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δράσης αξιοποιούνται θέσεις για την εσωτερίκευση της συμπεριφοράς του προτύπου 

παρατήρησης και μίμησης (Σαλβαράς,2013). Η επίδειξη/μοντελοποίηση ανήκει στα 

διδακτικά μέσα τα οποία επιδιώκουν τη μάθηση μέσω παρατήρησης και μίμησης. Η επίδειξη 

βέβαια από πλευράς του εκπαιδευτικού για να θεωρηθεί επιτυχής απαιτεί σχετική πρόβα 

ενώ το πρότυπο εφαρμογής θα πρέπει να παρουσιαστεί αρχικά ολικά, στη συνέχεια 

τμηματικά και τέλος συνθετικά (Collins,Brown &Newman,1987∙Κουλουμπαρίτση, 2002).

 Στη συνέχεια, στη φάση της επικύρωσης οι μαθητές εκτελούν το ίδιο έργο με 

πρακτική εργασία και με  την  καθοδήγηση και τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού (εξωτερική 

καθοδήγηση). Η εκμάθηση του έργου με πρακτική εργασία περιλαμβάνει πραξιακούς 

χειρισμούς αλλά και σχηματοποιήσεις. Έπειτα οι μαθητές καλούνται να επαναλάβουν το 

έργο αξιοποιώντας το φωνακτό λόγο (λεκτική αυτό-καθοδήγηση). Με τη λεκτική αυτό-

καθοδήγηση ο λόγος και η πράξη φαίνεται ότι υποστηρίζονται αμοιβαία για την 

εσωτερίκευση του τρόπου σκέψης και τη μετατροπή του σε νοερό. Ακολούθως, οι μαθητές 

εκτελούν το ίδιο έργο δίνοντας οδηγίες στον εαυτό τους «τι να προσέξουν» (σιωπηρή αυτό-

καθοδήγηση). Μ’ αυτό τον τρόπο μεταβιβάζεται ο τρόπος σκέψης και οι μαθητές 

συγκροτούν το ενέργημα δράσης «τι θα κάνω»,  «πώς», «γιατί», κάθε πότε  για να 

καταστούν ικανοί να λειτουργούν μεταγνωστικά και να αυτορυθμίζουν τη συμπεριφορά 

τους.           

 Στη φάση της εξάσκησης οι μαθητές ασκούνται εφαρμόζοντας το ενέργημα με 

σκοπό τη γενίκευση, τη σύντμηση, την αύξηση του επιπέδου κατοχής αλλά και του επιπέδου 

αφομοίωσης. Η εξάσκηση μπορεί να γίνει αμοιβαία, με επιλογή επιπέδου δυσκολίας ή με 

αυτοέλεγχο.  Στην εξάσκηση με αμοιβαία εργασία οι μαθητές κατανέμουν τους ρόλους του 

εκτελεστή και του παρατηρητή. Είναι αναγκαίο οι μαθητές να διαδράσουν πρώτα με τους 

άλλους (δια- ψυχολογική διαδικασία) για να μπορέσουν έπειτα να διαδράσουν με τον εαυτό 

( ενδοψυχολογική διαδικασία). Η συρρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών θα οδηγήσει 

στην αυτορρύθμισή τους (Collins,1991∙Σαλβαράς, 2011·Ματσαγγούρας,2006).  

 Στην επικύρωση του ενεργήματος δράσης απαιτείται ο μαθητές να μπορούν να 

εργαστούν με αυτο-έλεγχο ενώ στην πιστοποίηση του ενεργήματος δράσης αποδίδεται στη 

συγκρότηση του ενεργήματος δράσης το χαρακτηριστικό της καθιερωμένης γνώσης. Ως 

απόδειξη αυτού οι μαθητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με αυτοέλεγχο 

στην εφαρμογή του ενεργήματος δράσης, να μπορούν συνειδητά να επιλέγουν επίπεδο 

δυσκολίας, να μπορούν να εργάζονται αμοιβαία κτλ.     

 Το διδακτικό συμβόλαιο της φθίνουσας καθοδήγησης οδηγεί τους μαθητές στη 

χειραφέτηση. Η διαδικασία της συν-γνώσης  οργανώνεται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 

των μαθητών και στηρίζεται στη διαδικασία της μίμησης. Ο εκπαιδευτικός στήνει μια 
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σκαλωσιά μάθησης ανάμεσα στο τρέχον και στο εν δυνάμει επίπεδο μάθησης των μαθητών. 

Η διαδικασία της συν-γνώσης επέρχεται όταν η διαπροσωπική επικοινωνία μετατραπεί σε 

ενδο-προσωπική (Σαλβαράς,2013∙Kalantzis&Cope,2013). 

 

2.3.5 Μετασχηματίζουσα μάθηση    

  Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow,1991), αποτελεί θεωρία που 

αντλεί σε μεγάλο βαθμό από τη θεωρία της ανθρώπινης ανάπτυξης (Piaget,1964). Σύμφωνα 

με τις βασικές θέσεις της θεωρίας της γνωστικής ανάπτυξης, τα άτομα αναπτύσσονται 

νοητικά όταν έρχονται αντιμέτωπα με ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν και 

να ερμηνεύσουν με βάση τα υπάρχοντα νοητικά σχήματα αναφοράς. Η γνωστική ανάπτυξη 

επέρχεται όταν αναθεωρούνται και αναδομούνται τα υπάρχοντα σχήματα αναφοράς (Piaget, 

1964·Μαμούρα & Φρυδάκη,2011· Σαλβαράς, 2013). Στη διαμόρφωση του πλαισίου 

αναφοράς της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης φαίνεται ότι συνέβαλαν τόσο η 

έννοια του παραδείγματος του Kuhn (1962) καθώς και τα πεδία γνώσης του Hebermas 

(1971).            

 Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση των θέσεων του Habermas και συγκεκριμένα των 

πεδίων γνώσης που εισήγαγε, βοήθησε τον θεωρητικό της μετασχηματίζουσας μάθησης να 

διαμορφώσει τις έννοιες των διαδικασιών μάθησης, των νοητικών σχημάτων και της 

προοπτικής μετασχηματισμού, η οποία αποτελεί μια χειραφετική διαδικασία καθώς μας 

επιτρέπει να αποκαταστήσουμε μια γνωστική δομή, η οποία μας περιορίζει ως προς τον 

τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, επιτρέποντάς μας μια πιο περιεκτική ενσωμάτωση 

της νέας μας εμπειρίας (Mezirow,1978· Μαμούρα& Φρυδάκη).   

 Βάσει του  μοντέλου του ενδογενούς εποικοδομισμού η γνώση κατασκευάζεται. 

Αυτό καθιστά τους  μηχανισμούς οικοδόμησης της γνώσης παράγοντα καθοριστικής 

σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, η επιστημολογία του εποικοδομισμού διέπεται από την αρχή 

ότι η γνωστική ανάπτυξη αποτελεί  προϊόν αναδόμησης και  μετασχηματισμού νοητικών 

συστημάτων. Γι’ αυτό η γνωστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται επιδιώκει καταρχάς 

την ενεργοποίηση των μηχανισμών οικοδόμησης των γνωστικών δομών, γεγονός που θα 

επιτρέψει στους μαθητές να προσεγγίσουν το αντικείμενο διδασκαλίας ως πρόβλημα, ενώ 

παράλληλα επιδιώκεται η αναδόμηση των γνωστικών δομών και των μηχανισμών τους ώστε 

να καταστεί δυνατή η επίλυση του προβλήματος.  Η αναδιοργάνωση  των γνωστικών δομών 

μέσω μετασχηματισμών και αναδομήσεων θα συμβάλει στη μετάβαση από την κατώτερη 

γνωστική δομή στην ανώτερη. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για μετασχηματίζουσα 
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μάθηση (Mezirow,2007).        

 Σε αντίθεση με τη σχηματίζουσα μάθηση, η οποία αποσκοπεί στο να αυξήσει το 

απόθεμα των γνώσεων , κινούμενη εντός ενός υπάρχοντος σχήματος, και εμπεριέχει ένα 

είδος συμπλήρωσης του σχήματος, η μετασχηματίζουσα μάθηση διακυβεύει το ίδιο το 

σχήμα στο ενδεχόμενο της αλλαγής. Στόχος επομένως της μετασχηματίζουσας μάθησης 

είναι η διαδικασία μετασχηματισμού δεδομένων πλαισίων αναφοράς ώστε αυτά να γίνουν 

πιο περιεκτικά και διευρυμένα. Πιο συγκεκριμένα, η μετασχηματίζουσα μάθηση αξιοποιεί 

τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και εδράζεται στις θεωρίες αναδιοργάνωσης των 

γνώσεων. Αναλυτικότερα, οι θεωρίες αυτές προτείνουν την αναδιοργάνωση των γνώσεων 

μέσω επαύξησης, δηλαδή του εμπλουτισμού των προηγούμενων γνώσεων με νέες γνώσεις, 

της αναδόμησης με τη χρήση αντιστροφών αλλά και της αναδόμηση με τη χρήση 

εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης (Mezirow,1997·Siegler,2006∙Schunk,2010). 

 Η προηγούμενη γνώση των μαθητών, η οποία έχει λάβει τη μορφή αναπαράστασης, 

και μας δίνει τα μορφολογικά στοιχεία της γνώσης, αποτελεί βασικό στοιχείο της γνώσης. 

Η προηγούμενη γνώση ωστόσο έχει διττό ρόλο. Οι προϋπάρχουσες γνωστικές δομές 

λειτουργούν αφενός ως δομές αποκωδικοποίησης, συμβάλλοντας στη νοηματοδότηση μιας 

κατάστασης-προβλήματος, αλλά και ως δομές υποδοχής των νέων δεδομένων. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η προϋπάρχουσα γνώση δεν ενεργεί ως μηχανισμός ξέχωρα από τις διαδικασίες 

αλλαγής. Αντίθετα, η προϋπάρχουσα γνώση μαζί με την εισερχόμενη πληροφορία παρέχουν 

στοιχεία πάνω στα οποία επενεργούν οι διαδικασίες αλλαγής  .Αυτό που αξίζει να σημειωθεί 

είναι ότι στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης επιδιώκεται να γεφυρωθούν μέσα σε 

ένα πλαίσιο συνεχών διαπραγματεύσεων η ταυτόχρονη ύπαρξη αμοιβαία αποκλειόμενων 

εσωτερικών αλλά και εξωτερικών πραγματικοτήτων (Piaget,1978∙Illeris,2016). 

 Βέβαια, η γνώση  εμπεριέχει άλλο ένα βασικό στοιχείο, πέραν των μορφολογικών, 

που είναι οι νοητικές ενέργειες και οι μετασχηματισμοί τους,  που αποτελούν τα ενεργητικά 

στοιχεία της γνώσης (Piaget, 1968). Επειδή όμως η γνώση δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα 

απλών αφαιρέσεων είναι απαραίτητο να υποταχθούν τα μορφολογικά στοιχεία της γνώσης 

στα ενεργητικά ώστε οι μαθητές να μεταβούν σε μια άλλη νοητική κατάσταση που θα 

προκύψει ως προϊόν αναδόμησης και μετασχηματισμού της προηγούμενης κατάστασης . 

 H μετασχηματίζουσα μάθηση εδράζεται σε εκείνη την εμπειρία, η οποία οδηγεί σε 

αμφισβήτηση τις υπάρχουσες γνωστικές δομές και τα πλαίσια αναφοράς, και που απαιτεί 

μετασχηματισμό και αναθεώρηση των γνωστικών δομών (Mezirow, 2007). Στο πλαίσιο 

αυτό  η γνωστική διαδικασία περιλαμβάνει την εισαγωγή μετασχηματισμών όπως 

αντιστροφών και άλλων τρόπων που προκαλούν διατάραξη της γνωστικής ισορροπίας αλλά 

και αποκατάστασή της σε υψηλότερο επίπεδο. Η διατάραξη της γνωστικής ισορροπίας 
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προκύπτει από την ανεπάρκεια των προηγούμενων γνώσεων .  Η διασύνδεση της 

μετασχηματίζουσας μάθησης με την αυτορρύθμιση είναι μεγάλη καθώς φαίνεται να 

αποτελεί ενέργημα διδακτικής δράσης που συμβάλλει στην αυτορρύθμιση των μαθητών 

(Kalantzis&Cope,2013).        

 Αυτά που μαθαίνουν οι μαθητές εμπερικλείονται σ’ αυτά που ήδη γνωρίζουν ή 

προκύπτουν μέσω μιας διαδικασίας τροποποίησης των υπαρχόντων σχημάτων. Η πρώτη 

περίπτωση παραπέμπει στη λειτουργία της αφομοίωσης ενώ η δεύτερη περίπτωση 

αναφέρεται στη συμμόρφωση βάσει της Πιαζετικής επιστημολογίας. Αυτό που επιβάλλεται 

είναι να κατανοηθεί το νόημα των εμπειριών αλλά και  να ταξινομηθούν οι εμπειρίες σ’ 

αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει μια στατική παγιωμένη αλήθεια η 

ανθρώπινη φύση (μάθηση) μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια διαδικασία διαπραγμάτευσης 

αμφισβητούμενων νοημάτων, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται αξιοποίηση προηγούμενων 

ερμηνευτικών σχημάτων ώστε δομηθεί ένα νέο ερμηνευτικό σχήμα του νοήματος της νέας 

εμπειρίας. Αυτό που απαιτείται σε επίπεδο διδακτικής πράξης είναι να εφαρμοστούν εκείνες 

οι διδακτικές στρατηγικές οι οποίες θα συμβάλουν στην επαναφορά της προηγούμενης 

γνώσης με σκοπό την αναδιοργάνωσή της. 

Διάρθρωση της μετασχηματίζουσας μάθησης  

Στο μοντέλο του ενδογενούς εποικοδομισμού, η μετατροπή του διδακτικού 

αντικειμένου σε πρόβλημα αποτελεί μηχανισμό συντονισμού οικοδόμησης γνωστικών 

δομών (Σαλβαράς, 1993). Κατά τη διδασκαλία, η μετατροπή του γνωστικού αντικειμένου 

σε κατάσταση πρόβλημα παίρνει τη μορφή διερευνητικού ερωτήματος. Είναι απαραίτητο 

επομένως οι μαθητές να ενεργοποιηθούν και να εισαχθούν σε καταστάσεις προβληματισμού 

προσδιορίζοντας το διερευνητικό ερώτημα και προβαίνοντας σε υποθέσεις, προβλέψεις ή 

στην επιλογή εκδοχών. Να κάνουν δηλαδή χρήση του διαισθητικού τρόπου σκέψης . 

 Οι μαθητές ακολούθως, καλούνται να  συγκεντρώνουν την προσοχή τους στις 

καταφάσεις δηλαδή  σε ό,τι φαίνεται και δηλώνεται καθώς και στα ευθέα ενεργήματα (τι θα 

κάνουμε, πώς γιατί, για ποιο σκοπό) αφού καταφύγουν στις πηγές μάθησης. Μέσω των 

καταφάσεων απομονώνονται σημαντικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες αλλά εντοπίζονται 

και σχέσεις οι οποίες συνδέονται με το προηγούμενο γνωσιολογικό υπόβαθρο των μαθητών. 

Ενώ μέσω των ευθέων ενεργημάτων προσδιορίζεται η πρόθεση, διαμορφώνεται το σχέδιο 

και γίνεται πρόβλεψη του αποτελέσματος για την επίτευξη του στόχου (Piaget, 1978). 

 Η επικέντρωση στις καταφάσεις αλλά και στα ευθέα ενεργήματα συνδέεται με την 

εμπειρική αφαίρεση κατά την οποία αφαιρούνται- αντλούνται πληροφορίες γνωρίσματα  

από ότι φαίνεται και δηλώνεται . Κατά την απλή αφαίρεση βέβαια εφαρμόζεται μια 
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μονοδιάσταστη λογική. Οι πράξεις σε επίπεδο απλής αφαίρεσης κινούνται σε ένα μόνο 

επίπεδο και συντονίζονται με ένα τρόπο. Υπάρχει επικέντρωση στο συντονισμό των 

πράξεων μόνο από λειτουργικής και όχι από αναπτυξιακής άποψη. Αυτό σημαίνει ότι 

κινούμαστε πάντα στο ίδιο επίπεδο οργάνωσης (Siegler,2006).     

 Κατά την εφαρμογή ευθέων ενεργημάτων η σκέψη κινείται γραμμικά και 

προσθετικά αξιοποιώντας την ιδιότητα της συμπλεκτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι εντάσσει 

και συμπλέκει τις σχέσεις των πληροφοριών σε ομάδες αφού επισημανθούν οι σχέσεις 

μεταξύ τους. Έτσι εμφανίζεται το πρώτο χαρακτηριστικό της δομής των γνώσεων που είναι 

η ολότητα που προκύπτει ως προϊόν της οργάνωσης των πληροφοριών του κειμένου. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικέντρωση απλά στις πληροφορίες αλλά στη δομή η οποία 

σχετίζεται με το νόμο της σύνδεσης. Μέσω του ευθέος ενεργήματος γίνεται ανάλυση μέσα 

στη σύνθεση με σκοπό την εξασφάλιση της κατανόησης (Σαλβαράς,2011). 

 Μέσω της κατανόησης οι μαθητές εργάζονται πάνω στα  μορφολογικά στοιχεία της 

γνώσης δομώντας βάσει μιας ήδη κεκτημένης γνώσης. Σε αρκετές περιπτώσεις η αρχική 

γνώση που οικοδομούν  οι μαθητές είναι απλά μια επαναφορά της προηγούμενης γνώσης, η 

οποία ωστόσο θα μας δώσει τα μορφολογικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα καθώς θα 

πρέπει να υποταχτούν στη συνέχεια στα ενεργητικά στοιχεία της σκέψης για να μπορέσει 

αυτή να αναδιοργανωθεί . Η αναγνώριση καταφάσεων και η κατανόηση ευθέων 

ενεργημάτων με βάση μια ήδη κατακτημένη γνωστική δομή εντάσσεται στη λειτουργία της 

αφομοίωσης (Illeris,2016).        

 Οι καταφάσεις δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν χωρίς τις αρνήσεις και τα ευθέα 

ενεργήματα χωρίς τα αντίστροφα αλλά ούτε και η κατανόηση χωρίς την επινόηση. Η 

επινόηση αποτελεί διαδικασία που συνδέεται με τα νοητικά ενεργήματα και τους 

μετασχηματισμούς τους και  συνδέεται με το ενεργητικό στοιχείο της γνώσης που δρα πάνω 

στα μορφολογικά στοιχεία της . Η επινόηση αποτελεί προϋπόθεση για κατανόηση. Η σχέση 

που αναπτύσσεται μεταξύ κατανόησης και επινόησης είναι μια σχέση συλλειτουργίας 

(Σαλβαράς, 2013·Εγγλέζου,2015).         

 Ενώ η αρχική συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών επικεντρώνεται στις 

καταφάσεις και στα ευθέα ενεργήματα η εισαγωγή μετασχηματισμών και η εμφάνιση 

αντιστροφών και αρνήσεων (τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη) συμβάλλει στη 

δημιουργία κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης η οποία διαταράσσει την ισορροπία των 

μαθητών καθώς η προηγούμενη γνώση καθίσταται ατελής και ανεπαρκής. Η 

κοινωνικογνωστική σύγκρουση αναδύεται από τις αντιφάσεις μεταξύ των ενεργημάτων. Η 

αντίφαση ορίζεται ως έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στα ευθέα και τα αντίστροφα 

ενεργήματα, αλλά και ανάμεσα στα συνδυαστικά ενεργήματα καθώς και μεταξύ των 
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καταφάσεων και των αρνήσεων. Η έλλειψη ισορροπίας προκύπτει από το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει σύγκριση ή συσχέτιση με βάση την αντιστοιχία ένα προς ένα ανάμεσα σε 

καταφάσεις και σε αρνήσεις. Η σκέψη των μαθητών επιδιώκει την ισορροπία και βιώνει την 

αντίφαση ως πηγή ανισορροπίας. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το ασυμβίβαστο ανάμεσα 

στις προηγούμενες γνώσεις τους και στα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με τον Edelstein (1992) η 

γνωστική σύγκρουση φωλιάζει συνήθως, αν όχι πάντα στην αλληλεπιδρασιακή σύγκρουση και 

η κοινωνική σύγκρουση δημιουργεί τη γνωστική σύγκρουση- το σήμα και τη λειτουργία της 

συνεργασίας. Πολλά είδη συνεργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν από τη σκοπιά της 

κονστρουκτιβιστικής προοπτικής ως εκδηλώσεις μιας συνεργατικής διαδικασίας που σκοπό 

έχει τη γέννηση της ενδο-ατομικής σύγκρουσης και αποκέντρωσης.    

 Η δυναμική που ασκεί η κοινωνικογνωστική σύγκρουση είναι μεγάλη καθώς 

αποτελεί πηγή ενεργοποίησης.  Το γεγονός ότι μέσω των γνωστικών συγκρούσεων 

διαταράσσεται η γνωστική ομοιόσταση του οργανισμού συμβάλλει στην ενεργοποίηση των 

μηχανισμών μάθησης για την επάνοδο της ισορροπίας. Οι εναντιώσεις και οι αντιφάσεις 

απαιτούν τη διαμεσολάβηση του δασκάλου καθώς οι μαθητές προκειμένου να εξέλθουν από 

τη σύγκρουση παραιτούνται από τη διαδικασία αναδόμησης που απαιτείται 

(Doise&Mugny,1986).        

 Η αναδόμηση των προηγούμενων γνώσεων επέρχεται με τη σκαλωσιά μάθησης από 

τον εκπαιδευτικό και την αντιστοίχιση ένα προς ένα με σκοπό να διαφανούν  οι αναστροφές 

και οι άλλοι τρόποι. Η αντιστοίχιση ένα προς ένα θα συμβάλει ώστε η μάθηση να γίνει 

συνειδητή και ελεγχόμενη. Σ αυτή την περίπτωση  εφαρμόζονται αντίστροφα ενεργήματα 

αλλά και συνδυαστικά σε μια προσπάθεια γνωστικής υπέρβασης και αποκατάστασης της 

γνωστικής ισορροπίας σε ανώτερο επίπεδο (Σαλβαράς, 2011).     

 Κατά την εφαρμογή αντιστρόφων και συνδυαστικών ενεργημάτων αξιοποιείται η 

αντιστρεψιμότητα και η συνδυαστικότητα, που αποτελούν βασικές ιδιότητες της σκέψης, 

και ανήκουν στην επιλογιστική διαδικασία της μάθησης καθώς οι μαθητές προχωρούν σε 

μετασχηματισμούς που αποτελούν την πηγή της μάθησης. Αναλυτικότερα, με το 

αντίστροφο ενέργημα η σκέψη κινείται κατά αντίστροφη φορά και μετασχηματίζεται το 

ευθύ ενέργημα σε αντίστροφο και εναρμονίζονται μεταξύ τους. Εφαρμόζεται επομένως η 

αντιστρεψιμότητα της σκέψης. Κύριο επίτευγμα αυτής της διαδικασίας είναι το 

αντεπιχείρημα. Έτσι σταθεροποιείται η γνωστική δομή και μέσω της αναστροφής προκύπτει 

το δεύτερο χαρακτηριστικό της σκέψης που είναι ο μετασχηματισμός. Με το συνδυαστικό 

ενέργημα η σκέψη κινείται συνδυαστικά. Κύριο επίτευγμα είναι το επιχείρημα της 

συνδιαλλαγής και η αλληλοσυσχέτιση ευθέος και αντιστρόφου ενεργήματος. Αναζητούνται 

εναλλακτικές προσεγγίσεις.  Η σκέψη των μαθητών κινείται συνθετικά. Με την 
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αλληλοσυσχέτιση των ενεργειών δίνεται το τρίτο χαρακτηριστικό της γνωστικής δομής που 

είναι η αυτορρύθμιση και αυτό γιατί παρά τους μετασχηματισμούς η σκέψη των μαθητών 

δεν ξεπερνά τα όρια της δομής της καθώς η δομή αυτορρυθμίζεται μέσα στα όριά της 

(Σαλβαράς,2009).         

 Η επικέντρωση της διδασκαλίας στην ανάστροφη σύνθεση καθώς και στην 

αλληλοσυσχετιση κινείται σε επίπεδο σκεπτόμενης αφαίρεσης . Ο συντονισμός των 

πληροφοριών που επιτυγχάνεται μέσω αντιστροφών και αλληλοσυσχετίσεων είναι 

αναπτυξιακός παρέχοντας τη δυνατότητα να προσεγγιστούν όλες οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των δεδομένων. Σε αντίθεση λοιπόν με την εμπειρική αφαίρεση η 

οποία επικεντρώνεται σε μια μονοδιάστατη λογική προσεγγίζοντας από μια μόνο οπτική τα 

πράγματα, η σκεπτόμενη αφαίρεση ακολουθεί μια πολυδιάσταστη λογική 

(Piaget,1978∙Schunk,2010).           

 Με τη πραγματοποίηση μετασχηματισμών επέρχεται αποκατάσταση της ισορροπίας 

και η γνωστική υπέρβαση. Η γνωστική υπέρβαση αποτελεί προϊόν  της εναρμόνισης του 

ευθέος ενεργήματος με το αντίστροφο και το συνδυαστικό. Ο βαθμός της γνωστικής 

υπέρβασης ελέγχεται με τα ενεργήματα της αναλογίας (που αλλού είδαμε κάτι όμοιο ή 

παρόμοιο) και της πρόβλεψης (τι πρόκειται να ακολουθήσει). Στο πλαίσιο αυτό 

αξιοποιούνται η ταυτοσημία και η ταυτολογία.        

 Η γνωστική υπέρβαση   δηλώνει την μετάβαση από ένα πλαίσιο συνεπεξεργασίας 

των μετασχηματισμών και των αναδομήσεων με τους άλλους, στη συνεπεξεργασία με τον 

εαυτό άρα στον αυτοέλεγχο και στην αυτονομία. Η γνωστική υπέρβαση αποτελεί διαδικασία 

η οποία διαμεσολαβείται από τις διαδικασίες της μεταγνώσης (Ευκλείδη,2007). 

 Συμπερασματικά, το μετασχηματιστικό εγχείρημα στη διδακτική πράξη υλοποιείται 

με την επαναφορά των προηγούμενων γνώσεων, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί η 

διαθεσιμότητά τους αλλά και την εισαγωγή  μετασχηματισμών όπως αντιστροφών και 

άλλων τρόπων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα  τη διατάραξη  κοινωνικο-γνωστικής 

ισορροπίας των μαθητών καθώς οι προηγούμενες γνώσεις καθίστανται ατελείς και 

ανήμπορες να εξηγήσουν τα εισιόντα της μαθησιακής διαδικασίας. Η πραγματοποίηση 

μετασχηματισμών συμβάλλει στην αναδιοργάνωση της  προηγούμενης γνώσης. Η σύγκριση 

παλιάς και νέας γνώσης, πού μοιάζουν και που διαφέρουν είναι απαραίτητα για να 

επιτευχθεί η γνωστική υπέρβαση και η αποκατάσταση της γνωστικής ισορροπίας σε 

ανώτερο επίπεδο. (εξισορρόπηση) που οδηγεί στην αυτορρύθμιση.   

 Το μετασχηματιστικό εγχείρημα συμβάλλει στην παραγωγή τόσο γενετικής γνώσης 

η οποία εξασφαλίζεται με απάντηση στα ερωτήματα τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη, 

πώς αλλιώς, πού αλλού, πότε άλλοτε. Αποτελεί προϊόν των στόχων δεξιοτήτων «του είναι», 
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«του γίγνεσθαι» και του «προσαρμόζειν». Παράλληλα, μέσω της μετασχηματίζουσας 

μάθησης προάγεται η υποθετική γνώση η οποία μεταβιβάζει τη γνώση με βάση την 

ομοιότητα και την αναλογία (Minder,2007∙Slavin,2007).     

 Σε επίπεδο διδακτικής πράξης, η δημιουργία ενός πλαισίου μετασχηματίζουσας 

μάθησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παιδαγωγική σχέση η οποία αναπτύσσεται 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση αλλά και από τα 

διδακτικά μέσα τα οποία αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία.  Πιο συγκεκριμένα, η 

παιδαγωγική σχέση εξαρτάται από την κατεύθυνση της λεκτικής επικοινωνίας, τα είδη του 

λόγου και τους τύπους των επιχειρημάτων, τα είδη των ερωτήσεων, την ποιότητα των 

λεκτικών παρεμβάσεων κ.τλ. Τα διδακτικά μέσα προκρίνουν επιλογές με τη μορφή 

διλημμάτων . Σύμφωνα με τον Σαλβαρά (2013), τα διδακτικά μέσα που προωθούν τη 

μετάδοση μηνυμάτων από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές βασίζονται στην 

«περισσότητα». Η περισσότητα λειτουργεί ως μια δύναμη συντηρητική η οποία κρατά τη 

γνώση σε ακινησία. Τα διδακτικά μέσα τα οποία δεν επιδιώκουν απλά τη μετάδοση 

μηνυμάτων αλλά την ανταλλαγή και την παραγωγή μηνυμάτων βασίζονται στην «εντροπία» 

η οποία σε αντίθεση με την περισσότητα λειτουργεί ως μια δύναμη διεγερτική που επιδιώκει  

το μετασχηματισμό της γνώσης.  

2.3.6  Επεξεργαστική μάθηση  

Η επεξεργαστική μάθηση εδράζεται/ εντάσσεται στον εξωγενή εποικοδομισμό που 

στοχεύει στην καλή συσκευασία της γνώσης. Στο μοντέλο αυτό γίνεται αποδεκτή η θέση ότι 

η γνώση συλλαμβάνεται με το νου ο οποίος επιβάλλει στην εμπειρία τις δικές του δομές 

σκέψης. Στο πλαίσιο αυτό η μάθηση προσεγγίζεται  ως επεξεργασία πληροφοριών με σκοπό 

την συγκρότηση εννοιών αλλά και τη διαμόρφωση γνωστικών δομών(Woolfolk,2007).

 Αναλυτικότερα, η επεξεργαστική μάθηση ανήκει στις γνωστικές θεωρίες μάθησης 

οι οποίες τονίζουν το ρόλο του νου ο οποίος επιτρέπει στο άτομο  να επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες που προσλαμβάνει μέσω των αισθήσεών του από το περιβάλλον και να τις 

μετατρέπει σε γνώσεις. Οι θεωρίες γνωστικής επεξεργασίας πληροφοριών επικεντρώνονται 

στη διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι δίνοντας προσοχή σε ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος, κωδικοποιούν πληροφορίες, κάνουν συνδέσεις των πληροφοριών με τις 

γνώσεις που ήδη διαθέτουν και βρίσκονται στη μνήμη, αποθηκεύουν τις νέες πληροφορίες 

στη μνήμη και τις ανασύρουν όταν απαιτείται.  Ο ανθρώπινος νους βέβαια δεν αποτελεί ένα 

σειραικό επεξεργαστή πληροφοριών καθώς τα ευρήματα της σύγχρονης ψυχολογίας 

δείχνουν ότι οι γνωσιακές πράξεις επηρεάζονται τόσο από τη φύση των αντιληπτικών 

ερεθισμάτων, από τις προσδοκίες του ατόμου καθώς και από τις περασμένες εμπειρίες του.
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 Ο ανθρώπινος νους αποτελεί ένα συμβολικό σύστημα που έχει τη δυνατότητα να 

μετατρέπει τα εισιόντα του περιβάλλοντος  σε δομές συμβόλων, να τα διαφυλάσσει αλλά 

και να τα ανασύρει όταν απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό, το εξωτερικό περιβάλλον του ατόμου 

αποτελεί πηγή εισροής και συμβάλλει στη διαμόρφωση εσωτερικών δομών. Υπό αυτό το 

πρίσμα, αρκετά μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών απηχούν απόψεις του εξωγενούς 

κονστρουκτιβισμού εφόσον υποστηρίζεται ότι οι εσωτερικές δομές συμμορφώνονται με τις 

εξωτερικές δομές (Φλουρής,2002).       

 Η μετατροπή βέβαια  των πληροφοριών που παίρνει το άτομο από το περιβάλλον σε 

γνώσεις διαμεσολαβείται όχι μόνο από τις αισθήσεις αλλά και από μια σειρά γνωστικών 

διεργασιών. Έτσι οι ερευνητές της επεξεργασίας πληροφοριών υποθέτουν ότι η επεξεργασία 

πληροφοριών υπεισέρχεται σε όλες τις γνωστικές δραστηριότητες: την αντίληψη, την 

ανακύκλωση, την σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη μνήμη, τη λήθη, και το σχηματισμό 

νοητικών εικόνων (Farnham- Diggory, 1992). Συνεπώς η πληροφορία διανύει μια πορεία 

από τη στιγμή της πρόσληψής της από τις αισθήσεις μέχρις ότου, μέσω κάποιων ενδιάμεσων 

γνωστικών λειτουργιών, να μπορέσει να μετατραπεί σε γνώση η οποία θα κατευθύνει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά.          

 Η επεξεργαστική μάθηση στοχεύει στον σχηματισμό γνώσεων- δομών  μέσω μιας 

διαδικασίας κωδικοποίησης (αισθητηριακής, λεκτικής, εικονιστικής, συμβολικής αλλά και 

σημασιολογικής). Η συγκρότηση δομών στη σκέψη του ατόμου είναι σημαντική καθώς 

χρησιμεύουν ως οδηγός στη μάθησή του υποβοηθώντας το να συλλάβει το επικοινωνιακό 

πλαίσιο λειτουργίας της.  Ο σχηματισμός τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση την 

ομοιότητα ή βάσει των προηγούμενων γνώσεων του ατόμου.  Αυτό το είδος μάθησης βέβαια 

επικεντρώνεται στη συσσώρευση και όχι στο μετασχηματισμό των γνώσεων- δομών. Η 

μεταβολή των δομών περιορίζεται στην επαύξηση τους και όχι στον μετασχηματισμό ή στην 

αναδόμησή τους.         

 Σημαντικές διεργασίες του μοντέλου επεξεργασίας πληροφοριών είναι η 

κωδικοποίηση, η συγκράτηση αλλά και η ανάσυρση της γνώσης με κύριο στόχο αφενός να 

καταστεί δυνατή η σημασιοδότηση των πληροφοριών αλλά και να μειωθεί ο βαθμός 

εντροπίας και αβεβαιότητας κατά τη μάθηση (Φερεντίνος, 1979). Η μάθηση με επεξεργασία 

πληροφοριών εντάσσεται στις ανοδικές στρατηγικές διδασκαλίας οι οποίες κινούνται 

επαγωγικά. Δηλαδή από τα μέρη στο όλο. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αποδεκτό ότι οι μαθητές 

κατασκευάζουν τον κόσμο από διάφορα ξεχωριστά στοιχεία τα οποία και επεξεργάζονται 

συγκροτώντας ένα ενιαίο σύνολο. Συνεπώς κατά την επεξεργαστική μάθηση αυτό που 

ενδιαφέρει είναι η φόρμα την οποία θα πάρει η γνώση και όχι τόσο το νόημά της. 

 Σε επίπεδο διδακτικής πράξης βασική προϋπόθεση για την οργάνωση ενός πλαισίου 
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επεξεργαστικής μάθησης αποτελεί καταρχάς η ενεργοποίηση αλλά και η εξασφάλιση της 

προσοχής των μαθητών. Επειδή η προσοχή αλλά και η αντίληψη των μαθητών δρουν 

επιλεκτικά είναι απαραίτητο να εστιαστούν. Είναι σημαντικό λοιπόν οι μαθητές να 

μπορέσουν να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε ερεθίσματα που θα επεξεργαστούν γιατί 

αυτό θα διευκολύνει τη σύγκριση με αυτά που υπάρχουν στην μακρόχρονη μνήμη  τους  ενώ 

παράλληλα θα δημιουργήσουν προσδοκίες γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί ( Φλουρής και 

Cagne 1990). Βέβαια, η απλή ενεργοποίηση της προσοχής και η αντίληψη των ερεθισμάτων 

δεν εξασφαλίζουν την περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών.   

 Η ενεργοποίηση της αντίληψης και της προσοχής των μαθητών αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μάθηση. Η ενεργοποίηση της προσοχής των μαθητών 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός προκαταβολικού οργανωτή ο  οποίος τους  επιτρέπει  να 

αποκτήσουν μια αρχική ιδέα για το τι θα μάθουν αλλά και με ποια σειρά. Επίσης οι μαθητές 

ενεργοποιούνται όταν εισάγονται σε καταστάσεις προβληματισμού και καλούνται να 

προσδιορίσουν το διερευνητικό ερώτημα (γιατί; για ποιο σκοπό; Πώς;) και να διατυπώσουν 

υποθέσεις, να κάνουν προβλέψεις ή και να επιλέξουν εκδοχές αναπτύσσοντας το 

διαισθητικό τρόπο σκέψης τους.  Βέβαια, ακόμα και στην περίπτωση που γίνεται 

προϊδεασμός των μαθητών μέσω ενός προκαταβολικού οργανωτή είναι απαραίτητο η 

αντίληψη των μαθητών και η προσοχή τους να ενεργοποιηθούν μέσω ενός διερευνητικού 

ερωτήματος (Σαλβαράς,2013).        

  Η κατάσταση προβληματισμού την οποία εισηγείται ο εκπαιδευτικός δημιουργείται 

όταν ο ίδιος, κάνοντας ανασκόπηση του προηγούμενου μαθήματος, ανακοινώνει στους 

μαθητές πληροφορίες που ζητούν εξήγηση και οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν το 

διερευνητικό ερώτημα. Μέσω της ενεργοποίησης της προσοχής τους οι μαθητές ερμηνεύουν 

την κατάσταση προβληματισμού που εισηγείται ο εκπαιδευτικός και γίνονται έτοιμοι να 

επικεντρωθούν και να απομονώσουν πληροφορίες που απαντούν στο διερευνητικό ερώτημα 

που έχουν θέσει.         

 Μετά την ενεργοποίηση της αντίληψης και της προσοχής  είναι απαραίτητο οι 

μαθητές να κάνουν πρόσληψη των πληροφοριών μέσω αισθητηριακής καταγραφής ώστε να 

απαντήσουν στο διερευνητικό ερώτημα που έχουν θέσει. Η πρόσληψη των πληροφοριών 

εξυπηρετείται καλύτερα μέσω της πολύ-αισθητηριακής προσέγγισης. Επομένως, από 

λογική αναγκαιότητα οι μαθητές καταφεύγουν στις πηγές μάθησης.   

 Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καταφεύγουν στις πηγές μάθησης όπως είναι το 

κείμενο, οι εικόνες και διαβάζουν και υπογραμμίζουν φράσεις πραγματοποιώντας οπτική 

κωδικοποίηση των πληροφοριών. Επίσης, προσλαμβάνουν πληροφορίες μέσω ακρόασης 

του εκπαιδευτικού όταν παρουσιάζει. Επομένως, κάνουν και ακουστική πρόσληψη των 
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πληροφοριών. Ενώ μπορούν να προσλάβουν πληροφορίες και μέσα από τον χειρισμό 

υλικών αλλά και την εκτέλεση πειραμάτων. Σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται κιναισθητική 

κωδικοποίηση των πληροφοριών. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση βέβαια για να 

εξυπηρετεί αποτελεσματικά την πρόσληψη των πληροφοριών θα πρέπει τα ερεθίσματα που 

προσλαμβάνονται να συγκριθούν με αυτά που είναι ήδη αποθηκευμένα στην μακρόχρονη 

μνήμη (Βοσνιάδου, 2000∙Στασινός,2013).       

 Ακολούθως, οι μαθητές καλούνται να συγκρατήσουν τις πληροφορίες. Μέσα από 

την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού επαναλαμβάνουν και ανακυκλώνουν τις πληροφορίες 

εντοπίζοντας στο κείμενο πού το λέει και πώς το λέει. Αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η 

βραχύχρονη μνήμη, η οποία είναι μικρής διάρκειας αλλά και μικρής χωρητικότητας και 

χρησιμοποιείται για την προσωρινή πρόσκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών. Η 

ικανότητα βέβαια συγκράτησης των πληροφοριών και αποθήκευσής τους εξαρτάται και από 

τον βαθμό αξιοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης και τη συσχέτιση που υπάρχει.

 Η συγκρότηση βέβαια των γνώσεων θα γίνει στη μακρόχρονη μνήμη με τη χρήση 

των γνωστικών διαδικασιών. Η μακρόχρονη μνήμη έχει μεγάλη χωρητικότητα και το 

περιεχόμενο της παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κυρίαρχος κώδικας που 

υπάρχει στη μακρόχρονη μνήμη είναι σημασιολογικός. Αναλυτικότερα, η σημασιολογική 

μνήμη οργανώνεται στο νου υπό μορφή δικτύων, συνδεδεμένων ιδεών ή και σχέσεων που 

ονομάζονται σχήματα (Slavin,2007).        

 Στόχος της μακρόχρονης μνήμης είναι η μετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις. 

Έννοιες, κρίσεις, συλλογισμούς, κώδικες, γνωστικές δομές αλλά και στρατηγικές μάθησης 

αλλά και μελέτης και ενεργήματα δράσης. Στο πλαίσιο αυτό παράγεται τόσο δηλωτική 

γνώση αλλά και διαδικαστική γνώση.        

 Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες οργανώνονται σε έννοιες που δηλώνονται με λέξεις. 

Σύμφωνα με τη Βοσνιάδου (2005) οι έννοιες είναι οργανωμένες στη μνήμη μακράς 

διαρκείας υπό τη μορφή ιεραρχικών δομών, όπου κάποιες έννοιες είναι υπερκείμενες ενώ 

κάποιες άλλες υποκείμενες. Επίσης οι πληροφορίες μπορούν να οργανωθούν με τη μορφή 

κρίσεων οι οποίες συσχετίζουν έννοιες και εκφράζονται με προτάσεις. Επιπλέον, οι 

πληροφορίες μπορεί να οργανωθούν με τη μορφή συλλογισμών που προκύπτουν από το 

συσχετισμό δύο ή περισσοτέρων κρίσεων. Τέλος, οι πληροφορίες οργανώνονται ως 

γνωστικές δομές με τις οποίες οι μαθητές διοργανώνουν τη γνώση.    

 Η συγκρότηση βέβαια γνώσεων και η μετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις 

μπορεί να γίνει μέσω συγκεκριμένων γνωστικών διαδικασιών. Αναλυτικότερα, οι μαθητές 

θα πρέπει να επιστρατεύσουν καταρχάς τη γνωστική διαδικασία της διάκρισης 

αναγνωρίζοντας στις φράσεις που υπογράμμισαν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 
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Ακολούθως, μέσω της διαδικασίας της ομαδοποίησης καλούνται να εντάξουν τις φράσεις 

που απομόνωσαν σε ομάδες σχηματίζοντας έννοιες. Στη συνέχεια, καλούνται να 

προσδιορίσουν λεκτικά τις έννοιες τις οποίες σχημάτισαν. Μέσω των γνωστικών 

διαδικασιών της διάκρισης, της ομαδοποίησης αλλά και του λεκτικού προσδιορισμού οι 

μαθητές μπορούν να μετατρέψουν τις πληροφορίες σε έννοιες και να αναφέρουν 

παραδείγματα ως απόδειξη της συγκρότησης εννοιών (Σαλβαράς, 2011).  

 Η διοργάνωση σχέσεων πραγματοποιείται μέσα από τη σύνταξη ενός πίνακα διπλής 

εισόδου, στον οποίο επισημαίνονται σχέσεις, διατυπώνονται προτάσεις και αποδεικνύεται η 

συγκρότηση της εννοιολογικής δομής του μαθήματος. Η εννοιολογική δομή του μαθήματος 

μπορεί να αναπαρασταθεί με την κατασκευή εννοιολογικού χάρτη για να φανεί η οργάνωση 

των εννοιών στη σκέψη των μαθητών (Novak,1998∙Βασιλοπούλου,2001∙Παντελιάδου και 

Αντωνίου,2008).        

 Συμπερασματικά το μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών περιλαμβάνει τη 

συλλογή των πληροφοριών, την αναπαράστασή τους, την κωδικοποίηση, την αποθήκευση 

αλλά και την ανάσυρσή τους. Η αποθήκευση περιλαμβάνει την αισθητηριακή καταγραφή, 

την βραχύχρονη αλλά και τη μακρόχρονη μνήμη, ενώ η ανάσυρση των πληροφοριών 

αποτελεί ανακατασκευή και αναφέρεται στο τι έκαναν οι μαθητές για να απαντήσουν στο 

διερευνητικό ερώτημα.  

2.4 Βέλτιστες στρατηγικές μάθησης  

Οι βέλτιστες στρατηγικές μάθησης είναι ενεργήματα σκέψης και δράσης (τι θα 

κάνω, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό) Προκύπτουν από τη διδακτική έρευνα και συμβάλλουν 

στη μετατόπιση της θεωρίας και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας. Συνδυάζουν τη 

διδασκαλική διαμεσολάβηση με τη μαθητική αυτορρύθμιση. Κινούνται στο πλαίσιο της 

ανάδυσης ενός νέου διδακτικού παραδείγματος βυγκοτσκιανής επιρροής 

(Kalantzis&Cope,2013∙ Ματσαγγούρας,2006). Ως βέλτιστες στρατηγικές μάθησης στην 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου ξεχωρίζουμε: 

  

Εκμάθηση πρότυπων ενεργημάτων σκέψης και δράσης     

Είναι ανάγκη οι μαθητές, με τη χρήση της γνωστικής μαθητείας, να μάθουν τα 

πρότυπα του αναγνώστη (πώς να διαβάζουν λογικά και εκφραστικά), του επεξεργαστή 

κειμένου (πώς να μελετούν), του γραφέα (πώς να γράφουν), του χαρτογραφητή εννοιών 

(πώς να «συσκευάζουν» καλά τις πληροφορίες και να τις μετατρέπουν σε γνώσεις). Τα 
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πρότυπα ενεργήματα σκέψης και δράσης συγκροτούν τις στρατηγικές μάθησης. Η 

εκμάθησή τους με τη χρήση της γνωστικής μαθητείας συμβάλλει στην απόκτηση 

μεταγνώσης, ως παρακολούθηση, έλεγχος και έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών και 

συντελεί στην εργασία με αυτοέλεγχο. Οι μαθητές με την εκμάθησή τους αυξάνουν το 

μαθησιακό τους δυναμικό , γιατί μαθαίνουν τη χρήση των «εργαλείων» της μάθησης 

(Σαλβαράς,2013).         

 Περίοπτη θέση στο διδακτικό γίγνεσθαι έχουν η εκμάθηση στρατηγικών μάθησης, 

μελέτης, συγγραφής κειμένου και χαρτογράφησης εννοιών 

2.4.1  Στρατηγικές μάθησης, γνωστικές και μεταγνωστικές 

Ορισμός στρατηγικών 

Η εφαρμογή/ χρήση  στρατηγικών κατά την ενασχόληση ή στο πλαίσιο ενός 

μαθησιακού έργου θεωρείται από τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης καθώς παρέχουν στους αναγνώστες  τη δυνατότητα να 

ελέγχουν, να ρυθμίζουν και να παρακολουθούν τη μάθησή τους (Κωσταρίδου -

Ευκλείδη,2011).         

 Οι στρατηγικές ορίζονται ως  διεργασίες αλλά και δράσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται με συντονισμένο τρόπο για την επίτευξη ενός στόχου 

(Sinatra,Brown&Reynolds,2002). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Trabasco and 

Bouchard (2002), οι στρατηγικές αποτελούν διαδικασίες που βρίσκονται στη γνωστική 

βάση του ατόμου και ευνοούν και προάγουν την ενεργητική και εμπρόθετη 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Αποτελούν ενέργειες που προκρίνονται έναντι άλλων για την 

επίτευξη ενός στόχου και έχουν εμπρόθετο χαρακτήρα . Προκειμένου για τη μάθηση, οι 

στρατηγικές αποτελούν όλες τις συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην 

κωδικοποίηση του υπό εκμάθηση υλικού ενώ παράλληλα μπορούν να υποβοηθήσουν την 

ολοκλήρωση της γνώσης ή στην ανάκλησή της (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1997).   

  Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για την έννοια στρατηγική. Οι στρατηγικές 

ορίζονται ως μαθημένοι, στοχο-κατευθυνόμενοι , προθεσιακοί και ελεγχόμενοι τρόποι 

δράσης (Vauras&Efklides, 2011). Αποτελούν παράλληλα οργανωμένα σχέδια που 

περιλαμβάνουν τακτικές σε σειρά. Η θέση αυτή εμπλέκει όχι μόνο γνωστική αλλά και 

μεταγνωστική πτυχή παρακολούθησης και εφαρμογής της στρατηγικής.  

 Η στρατηγική αποτελεί σχέδιο το οποίο αναπαριστά δράση με στόχο την επίτευξη 

ενός στόχου. Ο πιο πάνω ορισμός συμπυκνώνει τα δομικά χαρακτηριστικά του όρου 

στρατηγική. Περιλαμβάνει στόχο, σχέδιο για την επίτευξη του στόχου και δράση (εκτέλεση 
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του σχεδίου). Αναφέρεται σε εσωτερικές νοητικές διεργασίες και σχετίζονται με την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της δράσης .      

 Ο όρος στρατηγική περιλαμβάνει κάποιες πολύ βασικές πτυχές: Πιο συγκεκριμένα, 

οι στρατηγικές αποτελούν ένα σύστημα από διαδοχικές συστηματικές ενέργειες που 

επιτρέπουν την διεκπεραίωση ενός γνωστικού έργου. Παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία με 

στόχο τη βελτίωση της μάθησης και συνδέονται πάντοτε με την εξυπηρέτηση ενός στόχου. 

Συγχρόνως, αποτελούν εμπρόθετες ενέργειες οι οποίες αναφέρονται σε εσωτερικές νοητικές 

διεργασίες που εμπερικλείουν τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

(Zimmermann, Martinez&Pons, 1988).      

 Tο μοντέλο του ικανού χρήστη στρατηγικών που διατύπωσαν οι Schneider& 

Pressley (1997), περιγράφει επιτυχώς το προφίλ ενός αυτορρυθμιζόμενου ατόμου το οποίο 

διαθέτει τόσο δηλωτική, διαδικαστική αλλά και πλαισιοθετημένη γνώση αλλά και 

ανεπτυγμένες μεταγνωστικές δεξιότητες. Αναλυτικότερα, το άτομο αυτό διαθέτει μια ευρεία 

γκάμα στρατηγικών από τις οποίες επιλέγει τις καταλληλότερες, διαθέτει ενημερότητα 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που χρησιμοποιεί και είναι σε 

θέση να κρίνει αν η εφαρμογή των στρατηγικών είναι η καταλληλότερη ώστε να προβαίνει 

σε διορθωτικές κινήσεις . 

Γνωστικές και Μεταγνωστικές στρατηγικές  

Οι στρατηγικές αποτελούν εμπρόθετες, προσωπικές διαδικασίες και ενέργειες που 

στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων ή και δεξιοτήτων (Zimmermann& Cleary, 2006). Ως 

ενέργειες, έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα και μπορεί να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για 

τον μανθάνοντα, βοηθώντας τον να βελτιώσει την κατανόηση και τη μάθησή του καθώς και 

την επίδοσή του. Στρατηγικές βέβαια αξιοποιούνται ή και διδάσκονται από τους 

εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους με στόχο να διευκολύνουν τη μάθηση των 

μαθητών τους. Τέτοιες είναι και οι στρατηγικές που προάγουν την αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση.             

 Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται αρκετοί διαφορετικοί τύποι ταξινόμησης των 

στρατηγικών και αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι δεν υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό 

σχήμα ταξινόμησης των στρατηγικών (Παπαντωνίου, Ευκλείδη & Κισέογλου, 

2004·Χατζησταματίου, 2015). Οι στρατηγικές βέβαια οι οποίες φαίνεται να είναι αυτές που 

αξιοποιούνται περισσότερο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι οι γνωστικές στρατηγικές, οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές, καθώς και οι στρατηγικές διαχείρισης πόρων (Pintrich, 

1999·Zimmermann, 1999·Ευκλείδη, 1997·Δερμιτζάκη, 2005).    
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 Οι γνωστικές στρατηγικές αποτελούν διαδικασίες επεξεργασίας πληροφοριών και 

συνδέονται με τους τρόπους που αξιοποιεί η σκέψη για την επίλυση προβλημάτων και για 

την επίτευξη στόχων μάθησης (Flavel, 1987·Ευκλείδη, 1997·2005). Αναλυτικότερα, στο 

πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης αυτό το είδος στρατηγικών βοηθά το άτομο να 

αλληλεπιδράσει με ένα κείμενο και να ολοκληρώσει ένα γνωστικό στόχο ο οποίος έχει τεθεί 

(Flavel 1987, Μπότσας 2007). Παραδείγματα γνωστικών στρατηγικών είναι η επανάληψη, 

ο εντοπισμός εννοιών, η επαναδιατύπωση του προβλήματος. Σύμφωνα με την Ευκλείδη 

(2011), οι γνωστικές στρατηγικές αποτελούν άμεση συνάρτηση τόσο του γνωστικού πεδίου 

καθώς και των απαιτήσεων μιας εξέτασης και αυτό το είδος στρατηγικών μπορεί να 

εφαρμοστεί μη συνειδητά ενώ οι γνωστικές στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν και σε 

συνειδητό επίπεδο και να είναι μεταγνωστικές. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που ο 

αναγνώστης χρειαστεί να παρέμβει συνειδητά με στόχο να επαναλάβει κάποια στοιχεία τα 

οποία υπάρχουν στο κείμενο. Συγκεκριμένες γνωστικές στρατηγικές διατρέχουν όλη τη 

διαδικασία ανάγνωσης και μπορούν   να εφαρμοστούν πριν από την ανάγνωση, κατά τη 

διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας αλλά και μετά το τέλος της ανάγνωσης.   

 Οι γνωστικές στρατηγικές οι οποίες αναφέρονται ουσιαστικά σε γενικούς τρόπους 

επεξεργασίας πληροφοριών  διακρίνονται σε τρία βασικά είδη: στις στρατηγικές αφήγησης- 

απομνημόνευσης , οργάνωσης αλλά και στις στρατηγικές επεξεργασίας  (Weinstein & 

Mayer 1986). Αναλυτικότερα/ ειδικότερα:       

 Οι στρατηγικές αφήγησης ή απομνημόνευσης (rehearsal)  σχετίζονται με την 

επιφανειακή προσέγγιση και επεξεργασία ενός κειμένου και περιορίζονται  κυρίως στην 

επανάληψη πληροφοριών του κειμένου  με παρόμοιο τρόπο όπως παρουσιάζονται μέσα σ’ 

αυτό (·Ράλλη, 2011 ). Μέσω των στρατηγικών αφήγησης- απομνημόνευσης οι μαθητές 

επιλέγουν μεν σημαντικές πληροφορίες μέσα από κείμενα χωρίς ωστόσο να  συσχετίζουν 

τις νέες πληροφορίες με τις προϋπάρχουσες γνώσεις που διαθέτουν. (Κωσταρίδου- 

Ευκλείδη, 2011).         

 Παράλληλα, διακρίνονται οι στρατηγικές οργάνωσης που επιτρέπουν την 

ανακατανομή των  πληροφοριών που υπάρχουν στο κείμενο. Πρόκειται για στρατηγικές 

βαθιάς επεξεργασίας καθώς μέσω αυτών ο αναγνώστης εμπλέκεται σε μια προσπάθεια 

κατανόησης, εστιάζοντας στις ιδέες και τις σχέσεις τους μέσα στο κείμενο. (Μπότσας, 

2007). Μέσω αυτών των στρατηγικών το άτομο μπορεί να επιλέξει τις σημαντικότερες 

πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο  να τις αποθηκεύσει στη μακρόχρονη μνήμη του 

και να αντιληφθεί τις μεταξύ τους σχέσεις (Ράλλη,2011). Οι στρατηγικές αυτές συμβάλλουν 

στη βαθύτερη επεξεργασία του κειμένου. Σ’ αυτές τις στρατηγικές εντάσσονται η εύρεση 

της κύριας ιδέας του κειμένου καθώς και η δημιουργία περιγράμματος του κειμένου. 
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Τέλος, οι στρατηγικές επεξεργασίας αποσκοπούν στην απόδοση των πληροφοριών 

σε μια πιο απλή και κατανοητή μορφή, με σκοπό την οικοδόμηση νοήματος (McCrindle& 

Christensen 1995). Αυτό το είδος των στρατηγικών, σε αντίθεση με τις στρατηγικές 

απομνημόνευσης, επιτρέπει την σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προγενέστερες 

γνώσεις αφού οι μαθητές αποθηκεύουν πληροφορίες στη μακρόχρονη μνήμη. Οι 

στρατηγικές αυτές αφορούν στη χρήση διαφόρων μέσων, τόσο συμβολικών, λεκτικών αλλά 

και εικονικών ώστε να γίνει ξεκάθαρο το μήνυμα του κειμένου. Στην κατηγορία αυτών των 

στρατηγικών περιλαμβάνεται η παράφραση του κειμένου (Mποτσας,2007). Οι στρατηγικές 

αυτές προϋποθέτουν την ενεργό παρέμβαση του αναγνώστη (Δεμερτζή και Λεουτσάκος, 

2017).           

 Πέραν βέβαια  των γνωστικών στρατηγικών, απαραίτητη κατά την εκτέλεση 

γνωστικών έργων είναι και η εκτέλεση μεταγνωστικών στρατηγικών. Οι μεταγνωστικές 

στρατηγικές αποτελούν είδος στρατηγικών το οποίο διευκολύνει τη μάθηση γι’ αυτό και 

συγκαταλέγονται στις στρατηγικές μάθησης. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές αποτελούν 

διαδικασίες που εφαρμόζονται με στόχο τη ρύθμιση των γνωστικών διεργασιών και έχουν 

εμπρόθετο χαρακτήρα. (Ευκλείδη, 2011∙Μπότσας, 2007∙ Zimmerman, Martinez-

Pons,1988). Ουσιαστικά, οι μεταγνωστικές στρατηγικές επιτρέπουν στο άτομο να 

παρακολουθεί, να ελέγχει και να ρυθμίζει τη μάθησή του.       

 Οι μεταγνωστικές στρατηγικές συνδέονται με το σχεδιασμό, την παρακολούθηση 

αλλά και τη ρύθμιση της κατανόησης αλλά και με την αξιολόγηση της μάθησης κατά το 

τέλος της διαδικασίας. Αποτελούν έκφανση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και σχετίζονται 

με τους τρόπους παρακολούθησης και ελέγχου των γνωστικών διαδικασιών. Οι στρατηγικές 

αυτές συνδέονται με τη διαδικαστική γνώση και αποτελούν στρατηγικές που καθοδηγούν 

τη σκέψη του ατόμου και μέσω αυτών το άτομο μπορεί να σχεδιάζει, να παρακολουθεί αλλά 

και να ρυθμίζει την πορεία της μάθησής του. Συνεπώς, οι μεταγνωστικές στρατηγικές 

περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη ρύθμιση των γνωστικών 

διεργασιών (Zimmermann, 1988·Ευκλέιδη, 2005).     

 Μέσα απο τις μεταγνωστικές στρατηγικές προωθείται η αυτο-παρακολούθηση αλλά 

και η αυτορρύθμιση της γνωστικής επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το άτομο ρωτάει τον 

εαυτό του: τί ζητάει το πρόβλημα; Είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει το κείμενο; Οι πράξεις 

μου εξυπηρετούν τους σκοπούς που έχω θέσει; Το αποτέλεσμα που βρήκα είναι ορθό; Πώς 

θα το ελέγξω;            

 Οι μεταγνωστικές στρατηγικές αναφέρονται σε διαδικαστική γνώση 

παρακολούθησης αλλά και ελέγχου των γνωστικών διαδικασιών και περιλαμβάνουν 

στρατηγικές , σχεδιασμού, ρύθμισης αλλά και αξιολόγησης ενός έργου (Ζimmermann, 
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Martinez-Pons,1988). Αφορούν ουσιαστικά τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές 

επιλέγουν, παρακολουθούν και εφαρμόζουν στρατηγικές (Αντωνίου, Πολυχρόνη & 

Κοτρώνη, 2011).          

 H διαδικασία του σχεδιασμού, εντάσσεται στο πεδίο της ρύθμισης των γνωστικών 

διαδικασιών και εμπλέκει διαδικασίες ώστε το άτομο να μπορέσει να προσανατολιστεί σε 

σχέση με την εμπλοκή του στο γνωστικό έργο. Αναλυτικότερα, οι στρατηγικές σχεδιασμού 

περιλαμβάνουν τη στοχοθεσία, την ανάλυση των αναγκών ενός έργου καθώς και την 

ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης. Δεξιότητες σχεδιασμού στο πεδίο της 

αναγνωστικής κατανόησης θεωρούνται οι προβλέψεις σε σχέση με το θέμα και τις ιδέες του 

κειμένου αλλά και ο καθορισμός προτεραιοτήτων (λογικής σειράς που θα εφαρμοστούν οι 

στρατηγικές βάσει της προηγούμενης εμπειρίας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τη 

στοχοθεσία (π.χ ξεφύλλισμα κειμένου πριν από την ανάγνωση, διατύπωση ερωτήσεων πριν 

από την ανάγνωση) (Ευκλείδη,2005).        

 Η εφαρμογή  των στρατηγικών σχεδιασμού, κατά την ενασχόληση με ένα μαθησιακό 

έργο, είναι καθοριστικής σημασίας καθώς βοηθούν αφενός τους μαθητές να μπορέσουν να 

σχεδιάσουν το ρεπερτόριο των γνωστικών  στρατηγικών που θα εφαρμόσουν κατά την 

εκτέλεση ενός έργου αλλά και την ακολουθία αυτών των ενεργειών. Τέλος, συμβάλλουν 

στην ενεργοποίηση γνώσεων που κατέχουν ήδη οι μαθητές (προυπάρχουσα γνώση) γεγονός 

που καθιστά τόσο την κατανόηση αλλά και την οργάνωση του υλικού ευκολότερη 

(Pintrich,1999).         

 Η διαδικασία της παρακολούθησης συνδέεται με την ενημερότητα του ατόμου για 

τις διαδικασίες που ακολουθεί και μέσω της παρακολούθησης το άτομο μπορεί να 

ενεργοποιείται με στόχο τη ρύθμιση των προσπαθειών του. Για να μπορέσει να υπάρξει 

αυτορρύθμιση θα πρέπει να υπάρχει κάποιος στόχος προς επίτευξη η κάποια κριτήρια με 

βάση τα οποία να κρίνεται η συμπεριφορά. Αυτά τα κριτήρια καθοδηγούν τη διεργασία της 

αυτό-παρακολούθησης. Η  ρύθμιση τέλος, αφορά την επαναφορά της συμπεριφοράς του 

ατόμου στον επιθυμητό δρόμο όταν υπάρχει απόκλιση από το στόχο που έχει τεθεί. Η 

ρύθμιση περιλαμβάνει στρατηγικές όπως είναι η επανάληψη όταν υπάρχει κενό 

κατανόησης, η πιο αργή ανάγνωση ενός δύσκολου κειμένου ή τμήματος ενός κειμένου 

(Ευκλείδη, 2011)·          

 Οι γνωστικές στρατηγικές διαφοροποιούνται από τις μεταγνωστικές στρατηγικές 

αναφορικά με το στόχο που έχει τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταγνωστικές στρατηγικές 

συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους και συμβάλλουν στην επίτευξή τους. Οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου 

μέσα από τον έλεγχο αλλά και την παρακολούθηση της διαδικασίας (Corkill,1996). 
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H εφαρμογή στρατηγικών κατά τη μαθησιακή διαδικασία θεωρείται ένα πολύ 

βασικό στοιχείο για την αυτορρύθμιζόμενη μάθηση γιατί οι μαθητές μπορούν με τη χρήση 

τόσο γνωστικών, μεταγνωστικών αλλά και βουλητικών στρατηγικών να ελέγξουν τη 

μάθησή τους. Οι έμπειροι στρατηγικοί αναγνώστες γνωρίζουν ένα μεγάλο ρεπερτόριο 

στρατηγικών και κατανοούν πού και πότε είναι σημαντικές αυτές οι στρατηγικές.  

Κριτική και δημιουργική σκέψη  

Η σκέψη αποτελεί νοητική διαδικασία η οποία επιτρέπει στο άτομο να μπορεί να 

δομεί έννοιες, να εξάγει συμπεράσματα αλλά και να μπορεί να μπορεί να βρίσκει λύσεις σε 

αδιέξοδα. Η σκέψη μπορεί να διακριθεί σε :( i) κριτική- συγκλίνουσα σκέψη, η οποία 

εκφράζεται μέσω της εκφοράς κρίσεων και (ii) δημιουργική -αποκλίνουσα σκέψη η οποία 

αναδεικνύεται μέσω της φαντασίας και της δημιουργικότητας (Guilford, 1986).  

 Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα  στην ανάπτυξη της 

ικανότητας για ανάλυση, κατανόηση ισχυρισμών, της σύλληψης και έκφρασης λογικών 

επιχειρημάτων καθώς και της επιλογής ορθών κρίσεων (κριτική-συγκλίνουσα σκέψη) 

(Siegel, 1990). Η κριτική σκέψη αποτελεί είδος σκέψης που είναι πειθαρχημένη και 

λειτουργεί στη βάση κανόνων και πλαισίου βάσει της φύσης διαφόρων προβλημάτων (Paul 

et al., 2008). Σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (1998), η κριτική σκέψη αποτελεί μια νοητική 

και συναισθηματική λειτουργία η οποία ενεργοποιεί επιλεκτικά αλλά και συνδυαστικά 

συλλογισμούς, γνωστικές αλλά και μεταγνωστικές δεξιότητες αλλά και στάσεις, για να 

μπορέσει να επεξεργαστεί με λογικό τρόπο πλήθος πληροφοριακών στοιχείων με στόχο την 

εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων και επιλογών. Ενώ σύμφωνα με τους Paul& Elder 

(2008), η κριτική σκέψη αποτελεί είδος σκέψης μέσω της οποίας το άτομο βελτιώνει την 

ποιότητα της σκέψης του μέσω ανάλυσης, αξιολόγησης αλλά και ανακατασκευής της. 

 Αναλυτικότερα, η κριτική σκέψη νοείται ως ένα σύνολο συλλογισμών, γνωστικών 

και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων οι οποίες ενεργοποιούνται συνδυαστικά. Τα 

δομικά στοιχεία της κριτικής σκέψης είναι : (i) οι λογικοί συλλογισμοί (επαγωγικοί 

παραγωγικοί, αναλογικοί), (ii) γνωστικές δεξιότητες (οργάνωση, ανάλυση, αναγνώριση, 

διάκριση, σύγκριση, κατηγοριοποίηση κ.α), οι οποίες επιτρέπουν στο άτομο να εντοπίζει 

χαρακτηριστικά, να κάνει συγκρίσεις, να διακρίνει χαρακτηριστικά και να κάνει 

κατηγοριοποιήσεις αλλά και να διακρίνει  λογικές και αιτιακές σχέσεις, (iii) Μεταγνωστικές 

ικανότητες (δεξιότητες, στάσεις), (iv) Μοντέλα επίλυσης προβλημάτων και λήψης 

αποφάσεων (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). 
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Σύμφωνα με τους Watson & Glasser (2002), υπάρχουν τέσσερις βασικές δεξιότητες 

που σχετίζονται με την κριτική σκέψη: (i) Η δυνατότητα αναγνώρισης και καθορισμού 

προβλημάτων, (ii) Η δυνατότητα επιλογής σχετικών πληροφοριών για την επίλυση 

προβλημάτων, (iii) H δυνατότητα ανάπτυξης και επιλογής μεταξύ των σχετικών υποθέσεων, 

(iv) Η δυνατότητα αξιολόγησης του τρόπου σκέψης και των συμπερασμάτων. Ενώ όσον 

αφορά τις γνωστικές δεξιότητες και υπο-δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη 

αυτές αφορούν την ικανότητα ανάλυσης, ερμηνείας, αξιολόγησης, εξαγωγής 

συμπερασμάτων, εξήγησης αλλά και αυτορρύθμισης ( Facione, 2011)  Η ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης είναι πολύ σημαντική. Για να μπορέσει ωστόσο ένα άτομο να αποκτήσει δεξιότητες 

κριτικής σκέψης θα πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αλλά και να 

είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την γνώση του σε νέο πλαίσιο ( Sullaiman, 2011). 

 Πέραν της κριτικής σκέψης ιδιαίτερης σημασίας είναι και ο ρόλος της δημιουργικής 

σκέψης. Αυτός ο τύπος σκέψης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση πολλών 

συλλογιστικών δυνατοτήτων, στο μετασχηματισμό ιδεών αλλά και στη σύνθεση και στην 

αναδιάρθρωση στοιχείων γεγονός που συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνωστικών 

προιόντων (Τριλιανός, 1997). Κατά τη δημιουργική σκέψη η πορεία του μυαλού κινείται 

προς την δημιουργία νέων δομών μέσω της ανασύνθεσης υπαρχόντων γνωστικών 

σχημάτων.  Οι επικρατέστερες τυπολογίες στρατηγικών μάθησης, οι οποίες συνδέονται με 

την ανάπτυξη της κριτικής – δημιουργικής σκέψης είναι: (i) οι μεταγνωστικές στρατηγικές 

οι οποίες επιτρέπουν στο άτομο να παρακολουθήσει και να ελέγξει την πορεία της μάθησής 

του, (ii) οι γνωστικές στρατηγικές οι οποίες σχετίζονται με γενικούς τρόπους επεξεργασίας 

πληροφοριών, (iii) οι κοινωνικές- συναισθηματικές στρατηγικές οι οποίες αναφέρονται 

στους τρόπους με τους οποίους το άτομο αλληλεπιδρά με άλλα άτομα ή με τον εκπαιδευτικό 

ώστε να υποστηριχθεί στη μάθησή του. 

Γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές στη αναγνωστική κατανόηση 

Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί διαδικασία η οποία απαιτεί την ενεργοποίηση 

τόσο γνωστικών καθώς και μεταγνωστικών στρατηγικών. Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα, 

τόσο οι γνωστικές αλλά και οι μεταγνωστικές στρατηγικές αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές για τη μάθηση μέσω κειμένων.    

 Αναλυτικότερα, στρατηγικές εφαρμόζονται τόσο κατά την προετοιμασία της 

ανάγνωσης, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης καθώς και μετά από την ανάγνωση 

(Pressley,2000). Στην πραγμάτωση βέβαια της αναγνωστικής κατανόησης, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει και η έννοια της αυτορρύθμισης η οποία συνδέεται με την τροποποίηση της 

συμπεριφοράς του ατόμου για την επίτευξη ενός στόχου και επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης 
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μεταγνωστικών στρατηγικών (Κωσταρίδου-Ευκλείδη,2005). Οι έμπειροι αναγνώστες 

διαθέτουν μεταγνωστική ενημερότητα που τους δίνει την δυνατότητα να εφαρμόζουν 

στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης. Η μεταγνωστική γνώση αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να παρακολουθήσει αλλά και να ρυθμίσει την 

διαδικασία κατανόησης, μέσω της χρήσης των κατάλληλων στρατηγικών, εκδηλώνοντας 

αυτορρυθμιζόμενη συμπεριφορά κατά την διαδικασία ανάγνωσης.   

 Οι ενέργειες των έμπειρων και στρατηγικών αναγνωστών δεν περιορίζονται μόνο 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, αντίθετα οι έμπειροι αναγνώστες αναλαμβάνουν δράσεις 

πριν κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος της αναγνωστικής διαδικασίας. Πιο 

συγκεκριμένα:  

Πριν από την ανάγνωση:  

Οριοθετείται ο σκοπός και οι στόχοι της αναγνωστικής διαδικασίας. Οι έμπειροι 

αναγνώστες προσεγγίζουν στρατηγικά το κείμενο διευκρινίζοντας από την αρχή το σκοπό ο 

οποίος επιθυμούν να επιτευχθεί (Pressley, 2002). Επιπλέον, πριν από την έναρξη της 

ανάγνωσης, ο αναγνώστης προβαίνει σε μια προεπισκόπηση του κειμένου. Πιο 

συγκεκριμένα, επικεντρώνει την προσοχή του τόσο στον τίτλο, στους υποτίτλους καθώς και 

σε άλλα χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως συνοδεύουν ένα κείμενο όπως είναι οι 

εικόνες. Η προεπισκόπηση του κειμένου είναι πολύ σημαντική καθώς δίνει μια γενική 

αντίληψη στον αναγνώστη αναφορικά με το κείμενο ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλει 

στη σύνδεση με την προγενέστερη γνώση του αναγνώστη (Kendeou, κ.α 2007). Τέλος,  

μέσω της προεπισκόπησης του κειμένου ο αναγνώστης μπορεί να διαμορφώσει υποθέσεις 

για το περιεχόμενο του και μπορεί να προβεί σε ανάλογες προβλέψεις.   

 Επιπλέον, πριν από την ανάγνωση ο αναγνώστης ενεργοποιεί την προ υπάρχουσα 

γνώση την οποία διαθέτει. Μέσω της διαδικασίας αυτής ο αναγνώστης καλείται να 

ανακαλέσει τις γνώσεις τις οποίες διαθέτει και οι οποίες σχετίζονται με το υπό  μελέτη 

κείμενο και να προβεί στις ανάλογες συνδέσεις. Έτσι το γνωστικό κεκτημένο που διαθέτει 

ο αναγνώστης θα του επιτρέψει να δημιουργήσει τις ανάλογες προσδοκίες αναφορικά με το 

κείμενο το οποίο καλείται να επεξεργαστεί. Συγχρόνως, εμπλέκεται σε μια διαδικασία κατά 

την οποία θα χρειαστεί να τροποποιήσει τα υπάρχοντα νοητικά του σχήματα σε μια 

προσπάθεια οικοδόμησης νοήματος (Rice, 2006∙ Ράλλη,2011).  
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Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης: 

Ο αναγνώστης αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση την οποία διαθέτει κάνοντας 

συσχετισμούς μεταξύ των ερεθισμάτων τα οποία λαμβάνει από το κείμενο και των 

υπαρχόντων νοητικών σχημάτων που κατέχει ή και ανάμεσα σε δομικά στοιχεία που έχει 

συναντήσει σε προηγούμενα κείμενα που έχει διαβάσει παρόμοιου τύπου. Ο αναγνώστης 

εξακολουθεί κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης να διατυπώνει υποθέσεις, βάσει της 

προϋπάρχουσας γνώσης που διαθέτει για να μπορέσει να προβλέψει τη συνέχεια του 

κειμένου. Η στρατηγική της πρόβλεψης είναι πολύ σημαντική γιατί ενεργοποιεί τους 

αναγνώστες να κάνουν προβλέψεις για το περιεχόμενο του κειμένου αλλά ταυτόχρονα να 

προβαίνουν και σε ελέγχους για επαλήθευση ή και για διάψευση των αρχικών τους 

τοποθετήσεων (Neufeld, 2005).       

 Ακόμα, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης οι έμπειροι αναγνώστες προβαίνουν στην 

εξαγωγή συμπερασμών καθώς αντιλαμβάνονται τυχόν νοηματικά κενά που υπάρχουν στο 

κείμενο και προσπαθούν να τα καλύψουν εξάγοντας συμπερασμούς (Βάμβουκα, 2012· 

Kendeou, 2007). Επίσης, κατά την αναγνωστική διαδικασία οι έμπειροι αναγνώστες  

διατυπώνουν ερωτήσεις γεγονός που τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με το κείμενο, ενώ η 

διατύπωση ερωτήσεων επιτρέπει στον αναγνώστη να αναζητεί στοχευμένα πληροφορίες στο 

κείμενο βάσει των ερωτημάτων που έχει θέσει. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης  

Οι αναγνώστες καλούνται καταρχάς να  εντοπίσουν τόσο τα δομικά στοιχεία αλλά 

και τις κεντρικές ιδέες του κειμένου. Η γνώση που διαθέτουν οι έμπειροι αναγνώστες για 

την κειμενική δομή είναι πολύ σημαντική καθώς τους επιτρέπει να διαχωρίσουν τις 

ουσιώδεις από τις επουσιώδεις πληροφορίες του κειμένου. Μέσω του εντοπισμού των 

σημαντικών πληροφοριών του κειμένου επιτρέπεται η κατανόηση του κειμένου. Τέλος, οι 

αναγνώστες προβαίνουν στη σύνθεση αναπαραστάσεων με τη μορφή χαρτών που θα τους 

επιτρέψει να αντιληφθούν τις σχέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων της ιστορίας. Ενώ 

συνοψίζουν τα σημαντικά μέρη και τα επαναδιατυπώνουν κάνοντας παραφράσεις (Taboada 

&Guthrie, 2004 ∙Ράλλη, 2011).        

 Σαφώς και η  κατανόηση του κειμένου εξαρτάται από την επεξεργασία των 

πληροφοριών, διαδικασία ωστόσο που συνδέεται άμεσα με τον τύπο των στρατηγικών που 

αξιοποιεί ο αναγνώστης. Συνεπώς ο τύπος των στρατηγικών που αξιοποιούνται είναι πολύ 

σημαντικός. Ειδικότερα, οι γνωστικές στρατηγικές κατά την αναγνωστική κατανόηση 

συμβάλλουν στη σύνδεση της νέας γνώσης με την προγενέστερη ενώ οι μεταγνωστικές 
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στρατηγικές συμβάλλουν στην προσαρμογή στις απαιτήσεις του γνωστικού έργου και στη 

ρύθμιση και στον έλεγχο της συμπεριφοράς κατά την αναγνωστική διαδικασία (Ευκλείδη, 

2005·Αντωνίου,Πολυχρόνη& Κοτρώνη, 2012). Αυτό βέβαια που αποδεικνύεται ερευνητικά 

είναι η έμμεση διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ των κινήτρων, της χρήσης στρατηγικών και 

της επίδοσης των μαθητών και η άμεση σχέση ακαδημαϊκής επίδοσης και χρήσης 

στρατηγικών ( Παπαντωνίου& Ευκλείδη, 2005).   

2.4.2 Στρατηγικές μελέτης  

Οι στρατηγικές μελέτης αποτελούν ενεργήματα δράσης και  είναι πολύ σημαντικές 

καθώς επιτρέπουν στους μαθητές να επεξεργάζονται και να οργανώνουν τις πληροφορίες 

που αντλούν μέσα από κείμενα αξιοποιώντας τεχνικές όπως είναι η υπογράμμιση, η 

περίληψη, η μετατροπή των πληροφοριών σε εικόνες, η τήρηση σημειώσεων αλλά και η 

κατηγοριοποίηση εννοιών. Αποτελούν οριζόντιο στόχο όλων των μαθημάτων (Σαλβαράς, 

2011). Οι στρατηγικές μελέτης  βοηθούν τους μαθητές να μπορούν να εργάζονται με 

επίγνωση με αποτέλεσμα οι γνώσεις να μπορούν να συγκροτηθούν καλύτερα και να είναι 

διαθέσιμες σε εφαρμογές. Η στρατηγική μελέτης αποτελεί ένα υψηλής στάθμης 

διαμεσολαβητικό εργαλείο που εξασφαλίζει μεταγνώση ως παρακολούθηση της μάθησης, 

έλεγχό της καθώς και έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών που οδηγεί στην αυτορρύθμιση.   

Εκμάθηση στρατηγικών μελέτης (Στρατηγική Μελέτης Δ.Ε.Κ.Α.Π.Α) 

Μια πολύ σημαντική στρατηγική μελέτης είναι η Δ.Ε.Κ.Α.Π.Α (Σαλβαράς, 2011) 

Οι μαθητές συμφωνούν να επεξεργαστούν ένα κείμενο παράγραφο-παράγραφο: 

Διαβάζω διερευνητικά:  Διαβάζουν την πρώτη παράγραφο του κειμένου και 

υπογραμμίζουν τη φράση που κρύβει το όνομα της παραγράφου.  

Ερωτώ και απαντώ: Ερωτούν τον εαυτό τους για το νόημα της παραγράφου και 

μετατρέπουν την υπογραμμισμένη φράση σε ερώτηση και δίνουν απάντηση. 

Κάνω περίληψη: Κάνουν περίληψη της παραγράφου. Αναζητούν τη δηλωτική 

πρόταση και την υπογραμμίζουν. 

Αποσαφηνίζω: Εντοπίζουν τις άγνωστες λέξεις και τις προσδιορίζουν λεκτικά με τη 

βοήθεια λεξικού, παραδειγμάτων αλλά και φράσεων χρήσης. 
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Προβλέπω: Προβλέπουν το θέμα της επόμενης παραγράφου με βάση τα 

χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου: πλαίσιο, αρχή, αντίδραση, προσπάθεια, 

αποτέλεσμα, συνέπειες. 

Αποδίδω το νόημα: Λένε το περιεχόμενο της παραγράφου με δικά τους λόγια και 

με δική τους σειρά.  

Ακολουθεί εργασία συγκεφαλαίωσης όπου οι μαθητές αναφέρονται στις ερωτήσεις 

και απαντήσεις των παραγράφων, στις θεματικές προτάσεις των παραγράφων, με τις οποίες 

συντάσσουν περίληψη του κειμένου, στις ερμηνείες λέξεων με έμφαση στις φράσεις χρήσης, 

στα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου αλλά και στο νόημα των παραγράφων 

αποδίδοντας το νόημα του κειμένου.       

 Οι στρατηγικές μελέτης διευκολύνουν την πρόσληψη, την κωδικοποίηση, τη 

διατήρηση αλλά και την ανάσυρση των πληροφοριών. Οι δυσκολίες που συναντούν οι 

μαθητές κατά την επεξεργασία κειμένου οφείλονται στην ελλιπή διδασκαλία στρατηγικών 

μελέτης.   

2.4.3  Στρατηγικές συγγραφής κειμένου  

Η παραγωγή κειμένου αποτελεί μια σύνθετη γνωστική διαδικασία η οποία 

αντιμετωπίζεται ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος . Βρίσκεται στα όρια της γνωστικής 

έκρηξης καθώς απαιτεί πέραν από καταχωρίσεις (τι θα γράψω, γιατί, πώς ), την κατασκευή 

νοήματος. Οι μαθητές για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην παραγωγή γραπτού λόγου  

θα πρέπει να έχουν συγκροτήσει ένα σύνολο από έννοιες, διαδικασίες αλλά και στάσεις 

(Σαλβαράς, 2013·Σπαντιδάκης, 2010).       

 Κατά την παραγωγή γραπτού λόγου οι μαθητές απαιτείται να πάρουν καταρχάς 

αποφάσεις σχετικά με το θέμα αλλά και την επικοινωνιακή περίσταση (τι θα γράψω). Αυτό 

βέβαια , προϋποθέτει οι μαθητές να έχουν σε ετοιμότητα κάποια πρότυπα που θα 

λειτουργήσουν καθοδηγητικά εξασφαλίζοντάς τους την ετοιμότητα που απαιτείται καθώς 

χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης ετοιμότητας θα είναι δύσκολο να προχωρήσουν 

στην παραγωγή γραπτού λόγου (Σαλβαράς, 2013).      

 Για να μπορέσουν οι μαθητές κατά τη διαδικασία συγγραφής να σκεφτούν «τι θα 

γράψουν» θα πρέπει να κάνουν χρήση ευρετικών τρόπων μάθησης. Αναλυτικότερα, μπορεί 

να γίνει χρήση της στρατηγικής της αναλογίας κατά την οποία οι μαθητές μπορούν να 

σκεφτούν ένα γνωστό σε αυτούς κείμενο, που είναι ανάλογο με αυτό που καλούνται να 

γράψουν, και να το αξιοποιήσουν ως βάση. Στη συνέχεια μπορεί να αξιοποιηθεί η 

στρατηγική του καταιγισμού ιδεών κατά την οποία παράγονται πολλές ιδέες σχετικά με το 
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ερώτημα (Σαλβαράς, 2000).         

 Πέραν βέβαια από το θέμα και την επικοινωνιακή κατάσταση κατά τη διαδικασία 

παραγωγής κειμένου-γραπτού λόγου οι μαθητές απαιτείται να συγκεκριμενοποιήσουν τους 

στόχους παραγωγής κειμένου. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί κάθε στόχος προϋποθέτει 

διαφορετικές στρατηγικές παραγωγής κειμένου. Ο στόχος παραγωγής κειμένου αφορά στο 

ερώτημα «Γιατί θα γράψω» και παραπέμπει στη λειτουργία του τύπου του κειμένου.

 Επιπλέον, κατά τη διαδικασία συγγραφής ο δημιουργός πρέπει να σκεφτεί «πώς θα 

γράψει» .Συνεπώς, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τύπος και η δομή του κειμένου καθώς  

ανάλογα με τη λειτουργία του κειμένου (πχ πληροφοριακό, επιχειρηματολογικό), 

διαφοροποιούνται και τα δομικά στοιχεία του τύπου του κειμένου. Αναλυτικότερα, 

διαφοροποιούνται το πρότυπο, το περιεχόμενο, η μορφή, αλλά και οι γραμματο-συντακτικές 

δομές (Σπαντιδάκης, 2010). Επιπλέον, πέραν από τον τύπο του κειμένου κατά τη διαδικασία 

συγγραφής πρέπει να ληφθεί υπόψη η δομή του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει οι 

μαθητές να είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι στην πρώτη παράγραφο θα πρέπει να 

περιγράψουν το πλαίσιο, στη δεύτερη παράγραφο θα περιγράψουν την αρχή (θα διηγηθούν 

ένα εντυπωσιακό γεγονός με στόχο να προκαλέσουν την προσοχή του αποδέκτη του 

κειμένου), στην τρίτη παράγραφο θα περιγράψουν την αντίδραση του πρωταγωνιστή και θα 

επισημάνουν τους στόχους του κ.τ.λ. (Σαλβαράς, 2013).    

 Η παραγωγή γραπτού λόγου όταν αντιμετωπίζεται ως διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος τότε οι μαθητές μαθαίνουν να λαμβάνουν αποφάσεις κατά τη διάρκεια της 

συγγραφής ενεργοποιώντας τη διαδικασία του μεταγνωστικού ελέγχου. 

2.4.4  Στρατηγικές χαρτογράφησης εννοιών 

Βέλτιστη πρακτική στο μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών αποτελεί η 

χαρτογράφηση εννοιών η οποία επιδιώκει την καλή συσκευασία της γνώσης. 

Αναλυτικότερα, με τη χαρτογράφηση εννοιών εντοπίζονται έννοιες και ανευρίσκονται/ 

επισημαίνονται σχέσεις μεταξύ τους. Ουσιαστικά γίνονται σχηματικές αναπαραστάσεις 

σύνδεσης και διασύνδεσης εννοιών- κλειδιών με βάση τους κανόνες της κατηγοριοποίησης 

( Ausubel, 1976· Σαλβαράς, 2013). Η χαρτογράφηση εννοιών χρησιμοποιείται ως μέσο 

διδασκαλίας, ως σκοπός της διδασκαλίας αλλά και ως μέθοδος αξιολόγησης της 

διδασκαλίας . Ελέγχεται μέσω της χαρτογράφησης αν η διδασκαλία μετέτρεψε τις έννοιες 

σε γνωστικές δομές.  Η  χαρτογράφηση εννοιών περιλαμβάνει την κατασκευή γνωστικών, 

νοηματικών χαρτών καθώς και χαρτών κριτικής σκέψης.  
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Η κατασκευή ενός γνωστικού χάρτη απαιτεί οι μαθητές, αφού διαβάσουν ένα 

κείμενο, να αναζητήσουν απαντήσεις στα ερωτήματα: που, πότε, ποιοι, τι έκαναν, ποια τα 

αποτελέσματα, για ποιο σκοπό, γιατί και να κατασκευάσουν ένα γνωστικό χάρτη ή χάρτη 

ιστορίας. Η παραγωγή γραπτού λόγου διευκολύνεται επίσης από την κατασκευή ενός χάρτη 

ιστορίας ο οποίος αποτυπώνει τα βασικά σημεία ενός αφηγηματικού κειμένου. 

Περιλαμβάνει το πλαίσιο της ιστορίας (τόπος), το χρόνο, τα κύρια πρόσωπα.  

 Η χαρτογράφηση εννοιών πέραν της κατασκευής γνωστικού χάρτη περιλαμβάνει και 

την κατασκευή νοηματικών χαρτών. Κατά την κατασκευή νοηματικών χαρτών γίνεται 

κατηγοριοποίηση εννοιών και η διαδικασία αυτή διέρχεται μέσα από διάφορες διαδοχικές 

φάσεις:  

(i). Ορισμός του θέματος και προσδιορισμός του διερευνητικού ερωτήματος 

(ii) Εντοπισμός εννοιών με καταφυγή στις πηγές μάθησης 

(iii) Ιεράρχηση εννοιών από τη γενικότερη προς τις μερικότερες. 

(iv) Σύνδεση των εννοιών με τη χρήση σύντομων συνδετικών λέξεων 

(v) Διασύνδεση των εννοιών που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα με βάση τις 

σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος, ακολουθίας αλλά και αλληλεπίδρασης. 

 Κατά την κατασκευή νοηματικών χαρτών είναι αναγκαίο να γίνει ορισμός ενός 

θέματος και να προσδιοριστεί ένα διερευνητικό ερώτημα. Ακολούθως, πρέπει να γίνει 

εντοπισμός των εννοιών μέσα από την καταφυγή στις πηγές μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό οι 

μαθητές διαβάζουν και υπογραμμίζουν φράσεις που λένε πού το λέει και πώς το λέει και 

διακρίνουν στις φράσεις γνωρίσματα, τις ομαδοποιούν και τις προσδιορίζουν λεκτικά. Έτσι 

συγκροτούν έννοιες.         

 Η ιεράρχηση των εννοιών γίνεται μέσω της διάταξης τους από τη γενικότερη προς 

τις μερικότερες ενώ η σύνδεσή τους γίνεται μέσα από σύντομες συνδετικές λέξεις οι οποίες 

να καταδεικνύουν αφενός πώς οι έννοιες αυτές εντάσσονται σε ομάδες αλλά και πώς αυτές 

διαφοροποιούνται. Η διασύνδεση των διαφόρων εννοιών μεταξύ τους θα γίνει μέσα από τον 

εντοπισμό σχέσεων αιτίας και αποτελέσματος, ακολουθίας αλλά και αλληλεπίδρασης.

 Η κατασκευή νοηματικών χαρτών στόχο έχει να ανακαλύψουν οι μαθητές τη 

γνωστική δομή και εδράζεται στην αρχή της προοδευτικής διαφοροποίησης (Ausubel,1968). 

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινά από τις γενικές συμπεριληπτικές έννοιες ως προϊόν ένταξης, 

προχωρεί στις συμπεριληπτικές έννοιες ως προϊόν διαφοροποίησης και φθάνει στις απλές 

έννοιες ως προϊόν επιπρόσθετης διαφοροποίησης (Σαλβαράς, 2013). Οι μαθητές έχουν 
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ανάγκη να συγκροτήσουν το πρότυπο του κατασκευαστή νοηματικών χαρτών γι’ αυτό και 

κρίνεται απαραίτητο οι μαθητές να ασκηθούν στην κατασκευή νοηματικών χαρτών μέσω 

της προτυποποίησης γιατί η κατασκευή νοηματικού χάρτη κινείται στη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης.           

 Πέραν της κατασκευής γνωστικών και νοηματικών χαρτών η χαρτογράφηση 

εννοιών περιλαμβάνει και την κατασκευή χαρτών κριτικής σκέψης. Μέσω της κατασκευής 

χαρτών κριτικής σκέψης επιδιώκεται η αυτό-κατευθυνόμενη ορθολογική σκέψη και η 

δημιουργία διαλεκτικών σχέσεων. Κατά την κατασκευή χαρτών κριτικής σκέψης 

αξιοποιούνται οι ιδιότητες της σκέψης: 

Η συμπλεκτικότητα ( η σκέψη των μαθητών αναζητεί απάντηση στο ερώτημα 

γιατί) και διατυπώνονται επιχειρήματα.  

Η αντιστρεψιμότητα  όπου η σκέψη των μαθητών αναζητεί απάντηση στο ερώτημα 

: «Τι θα έλεγε κάποιος με αντίθετη γνώμη», διατυπώνοντας αντεπιχειρήματα. 

Η συνδυαστικότητα όπου η σκέψη των μαθητών αναζητεί απάντηση στο ερώτημα 

«Πώς αλλιώς», διατυπώνοντας επιχειρήματα από την άλλη σκοπιά. 

   Ο χάρτης κριτικής σκέψης βοηθά τους μαθητές να επεξεργαστούν κριτικά την 

παραγωγή γραπτού λόγου.  Αναλυτικότερα, οι μαθητές καλούνται πρώτα να αναφερθούν 

στα πρόσωπα (ποιοι;), τις ενέργειες (τι έκαναν;), τα αποτελέσματα (ως εκ τούτου), τον τρόπο 

(πώς) και ύστερα να διατυπώσουν επιχειρήματα (γιατί;), αντεπιχειρήματα ( τι θα έλεγε 

κάποιος με αντίθετη γνώμη) και κατόπιν να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές και με τη 

βοήθεια συγκρίσεων να καταλήξουν σε συμπεράσματα (Σαλβαράς, 2011).  

 Η χαρτογράφηση εννοιών συμβάλλει στη δημιουργία ενός διεγερτικού 

περιβάλλοντος για τους μαθητές καθώς δυσκολεύονται τόσο στον εντοπισμό των εννοιών, 

στην ιεράρχηση τους αλλά και την διασύνδεσή τους. Ωστόσο, η χαρτογράφηση των εννοιών 

ως διδακτικό μέσο ωφελεί σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές γιατί βοηθά τους μαθητές να 

μπορούν να οργανώνουν τις γνώσεις τους με τη μορφή νοητικών σχημάτων και να 

μπορέσουν να ανακαλύψουν τη γνωστική δομή (Novak& Cowin, 1983). 

2.4.5 Στρατηγικές συγκρότησης κειμενικής δομής  

Η κειμενική δομή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το κείμενο 

και συγκεκριμένα στους συσχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία του 

κειμένου. Μέσω της κειμενικής δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να αντιληφθεί 

καλύτερα το θέμα του κειμένου, να το κατανοήσει αλλά και να μπορέσει να το 
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αναδιοργανώσει (Williams, 2003).       

 H σημασία της κειμενικής δομής είναι μεγάλη καθώς δίνει τη δυνατότητα στον 

αναγνώστη να αντιληφθεί την οργάνωση και την ακολουθία του κειμένου αλλά και να 

δομήσει μια νοητική αναπαράσταση την οποία μπορεί να αποθηκεύσει ως ένα νοητικό 

σχήμα το οποίο μπορεί να ανακαλέσει όταν απαιτείται. Οι μαθητές όταν έχουν αποκτήσει 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενημερότητα αναφορικά με τη δομή του κειμένου είναι σε 

θέση αφενός να  διατυπώνουν υποθέσεις αλλά και να διαμορφώνουν προσδοκίες αναφορικά 

με αυτό που πρόκειται να διαβάσουν.       

 Τα χαρακτηριστικά της κειμενικής δομής είναι διαφορετικά στους διάφορους τύπους 

κειμένου. Τα αφηγηματικά κείμενα περιλαμβάνουν το πλαίσιο (τον τόπο, το χρόνο και τους 

ανθρώπους), την αρχή (το εντυπωσιακό γεγονός που θα προκαλέσει την προσοχή του 

αναγνώστη), την αντίδραση του πρωταγωνιστή και τους στόχους του, την προσπάθεια του 

πρωταγωνιστή, τα αποτελέσματα και τις συνέπειες (Lovit, 1997∙Σαλβαράς, 2000 

∙2013∙Ματσαγγούρας,2007).        

 Τα επιχειρηματολογικά κείμενα περιλαμβάνουν την παρουσίαση του προβλήματος, 

την προτεινόμενη θέση του συγγραφέα για την επίλυση του προβλήματος, την παρουσίαση 

των επιχειρημάτων, την παρουσίαση της αντίθετης άποψης για τη λύση του προβλήματος, 

την ανασκευή των προτεινόμενων αντεπιχειρημάτων και την εξαγωγή του συμπεράσματος 

ύστερα από τη διαδικασία ενσωμάτωσης επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων 

(Nussbaum& Schraw,2007∙Εγγλέζου, 2015).      

 Έρευνες έχουν καταδείξει ότι υπάρχει θετική επίδραση στην αναγνωστική 

κατανόηση από τη διδασκαλία της κειμενικής δομής (Δεμερτζή και Λεουτσάκος, 2017). 

 Κατά τη διδασκαλία αν ο εκπαιδευτικός θέλει να διδάξει τα χαρακτηριστικά της 

δομής ενός κειμένου θα πρέπει να αξιοποιήσει στην αρχή κείμενα τα οποία να έχουν μια 

απαρτισμένη δομή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιέχουν αν είναι αφηγηματικά και τα 

έξι χαρακτηριστικά: το πλαίσιο κατά το οποίο προσδιορίζεται ο τόπος αλλά και τα πρόσωπα, 

την αρχή κατά την οποία συμβαίνει κάποιο εντυπωσιακό γεγονός, την αντίδραση, κατά την 

οποία περιγράφεται η αντίδραση του πρωταγωνιστή και καθορίζεται ο στόχος των 

μελλοντικών του ενεργειών, η προσπάθεια, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται οι 

ενέργειες του πρωταγωνιστή οι οποίες είναι συμβατές με το στόχο, τα αποτελέσματα, που 

περιγράφουν το αποτέλεσμα της προσπάθειας για την πραγματοποίηση του στόχου που έχει 

τεθεί. Τέλος, παρουσιάζονται οι συνέπειες της δράσης των πρωταγωνιστών 

(Ματσαγγούρας, 2001∙Σαλβαράς, 2011) . 
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Η πιο πάνω διάρθρωση κρίνεται κατάλληλη κατά τη διδασκαλία της αναγνωστικής 

κατανόησης. Όταν οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να διαβάσουν ένα κείμενο με δομή, 

δηλαδή με μια σταθερή και προβλέψιμη διάρθρωση καταλαβαίνουν ό, τι διαβάζουν. Βέβαια, 

για να συγκροτήσουν οι μαθητές το εννοιολογικό σχήμα της δομής θα πρέπει να διαβάσουν 

αρχικά όλο το κείμενο και ακολούθως με τη σειρά κάθε παράγραφο ξεχωριστά ώστε να 

μπορέσουν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου και την ακολουθία 

τους. Η συγκρότηση βέβαια του σχήματος των νοητικών ενεργειών της δομής θα γίνει αν οι 

μαθητές υπογραμμίζουν στο κείμενο φράσεις κλειδιά στην κάθε παράγραφο και γράφουν 

δίπλα το χαρακτηριστικό της δομής (Smith,2006∙Εγγλέζου,2017).  

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός η κειμενική δομή διαφοροποιείται από το κειμενικό 

είδος καθώς το κειμενικό είδος σχετίζεται με τη λειτουργία του κειμένου δηλαδή «γιατί θα 

γράψω». Αντίθετα, η κειμενική δομή παραπέμπει στο πώς θα γράψω και αφορά στον τρόπο 

που ο συγγραφέας οργανώνει τις ιδέες του κειμένου και λειτουργεί ώς ένα σημαντικό 

σύστημα που επικοινωνεί τις λογικές συνδέσεις ενός κειμένου (Σαλβαράς, 

2013·Ματσαγγούρας, 2007).  

2.4.6 Διδασκαλία με γνωστική μαθητεία 

Η εκμάθηση στρατηγικών μάθησης, μελέτης, συγγραφής, χαρτογράφησης εννοιών 

κειμενικής δομής γίνεται με τη στρατηγική διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας που 

στηρίζεται στη νέο-βυγκοτσκιανή θεωρία και χαρακτηρίζεται ως αναγκαία 

(Berstein,1986∙Lazare,1992∙ Ματσαγγούρας,2006∙Σαλβαράς,2013). 

 Μαθησιακό συμβόλαιο: Με την καθιέρωση μαθησιακού συμβολαίου ο εκπαιδευτικός 

συμφωνεί με τους μαθητές το έργο: Τι θα μάθουμε, τη διαδικασία (πώς θα μάθουμε) και 

τους ρόλοι (τι θα κάνει ο εκπαιδευτικός και τι οι μαθητές). Το μαθησιακό συμβόλαιο 

δραστηριοποιεί τις λειτουργίες της μεταγνώσης. Μέσω του μαθησιακού συμβολαίου οι 

μαθητές μπορούν να παρακολουθούν τη μαθησιακή διαδικασία, να την ελέγχουν και στο 

τέλος να μπορούν να εκφραστούν μεταγνωστικά. Το μαθησιακό συμβόλαιο αποτελεί 

διαμεσολαβητικό εργαλείο συμμετοχής των μαθητών στη λήψη αποφάσεων κατά τη 

διδασκαλία. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο 

σκεφτόμαστε όταν έχουμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε (Baron,1994·Ευκλείδη, 1997). Η 

μελέτη της λήψης αποφάσεων είναι σημαντική τόσο για την κατανόηση των γνωστικών 

μηχανισμών που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή όσο και για την πρόβλεψη της απόφασης 

που πρέπει ή μπορεί να ληφθεί σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Όταν γνωρίζουμε με ποιους 

τρόπους παίρνονται οι αποφάσεις μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητά τους να 
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διορθώσουμε πιθανά λάθη και να βελτιώσουμε την ποιότητα των αποφάσεων 

(Carroll&Johnson, 1990& Ευκλείδη, 1997). Το μαθησιακό συμβόλαιο και η συμμετοχή των 

μαθητών στη λήψη αποφάσεων αποτρέπει την αλλοτρίωση των μαθητών κατά τη 

διδασκαλία και συμβάλλει στη χειραφέτησή τους (Ευκλείδη 2005·  Σαλβαράς, 2012).   

Προτυποποίηση: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την επίδειξη με επεξήγηση ως να είναι δικό 

του πρόβλημα διατυπώνει ρητορικά ερωτήματα για να προκαλέσει την προσοχή των 

μαθητών. Οι μαθητές παρατηρούν και μιμούνται. Η μίμηση είναι καλός αγωγός της γνώσης 

(Kalantzis &Cope,2013). 

Φθίνουσα καθοδήγηση: Οι μαθητές αναπαράγουν με την εξωτερική καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού, κάνουν και λένε (λεκτική αυτοκαθοδήγηση), δίνουν οδηγίες στον εαυτό «τι 

να προσέξει» (σιωπηρή αυτοκαθοδήγηση) και συγκροτούν τη στρατηγική μάθησης. 

Αξιοποιείται η θέση του Vygotsky (1997) ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με τις λειτουργίες του 

λόγου, την εργασία στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, τη διάδραση πρώτα με τους άλλους 

και μετά με τον εαυτό με τη μορφή της αμοιβαίας εργασίας και επιλογής του επιπέδου 

δυσκολίας, τους εναλλακτικούς τρόπους και τη μεταγνωστικότητα. 

Φωνακτός λόγος: Με το φωνακτό ή εγωκεντρικό λόγο οι μαθητές μιλούν με τον εαυτό τους 

φωνακτά για το τι κάνουν και πώς το κάνουν ώστε ο λόγος και η πράξη να ενισχύονται 

αμοιβαία. Μέσω της λεκτικής αυτό-καθοδήγησης οι μαθητές μπορούν να ρυθμίσουν τη 

διάδραση με τον εαυτό τους και να εσωτερικεύσουν αυτό που κάνουν.  

 Ο φωνακτός λόγος αποτελεί μια πολύ σημαντική τεχνική η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο από τον εκπαιδευτικό κατά τη μοντελοποίηση στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης, όσο και από τους μαθητές στο πλαίσιο καθοδηγούμενης και 

ανεξάρτητης εξάσκησης από τους μαθητές. Μέσω της τεχνικής αυτής προωθείται η 

αυτορρύθμιση του ατόμου και το άτομο μπορεί να ελέγχει τη διαδικασία της αναγνωστικής 

κατανόησης (Duke & Pearson, 2008· Lapp κ.α, 2008).    

 Η τεχνική του φωνακτού λόγου έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο της τάξης με θετικά 

αποτελέσματα. Αποτελεί την πιο αποτελεσματική πρακτική για ενημερότητα του ατόμου 

σχετικά με την αναγνωστική διαδικασία. Ο φωνακτός λόγος ως πρακτική μπορεί να αφορά 

τόσο τη δημιουργία υποθέσεων για το κείμενο, τη δημιουργία νοητικών εικόνων από τις 

πληροφορίες που διαβάζει ο μαθητής στο κείμενο, συμβάλλει στη διασύνδεση της 

προϋπάρχουσας γνώσης με τις νέες πληροφορίες και την εξεύρεση αναλογιών. Η τεχνική 

του φωνακτού λόγου η οποία εμπλέκει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές  

μπορεί να συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης και στην 



109 
 

αυτόνομη χρήση στρατηγικών. Η πρακτική αυτή έχει εφαρμοστεί επιτυχώς και περιλάμβανε 

τόσο την τεχνική του φωνακτού λόγου στην ολομέλεια της τάξης μέσω συζήτησης, την 

εφαρμογή της τεχνικής αυτής αμοιβαία αλλά και αυτόνομα (Oster, 2001). Σύμφωνα με τoυς 

Οzek Civelek (2006) η τεχνική του φωνακτού λόγου είναι πολύ σημαντική καθώς μπορεί 

να αποτελέσει ένα διαγνωστικό εργαλείο το οποίο βοηθά στην ανάλυση των δυνατοτήτων 

και των αδυναμιών που παρουσιάζουν οι μαθητές αφού μας παρέχει πληροφόρηση για τις 

νοητικές διεργασίες των μαθητών τις οποίες δεν μπορούμε να δούμε.    

 Ο φωνακτός λόγος αποτελεί πάγια τακτική καθώς ό,τι σκεφτόμαστε ή κάνουμε 

πιάνουμε τον εαυτό μας να το εκφράζει. Στην Ιταλία και Ρωσία εφαρμόζουν τον «ψιθυριστό 

λόγο». Εφαρμόζεται ακόμα και στην εκπαίδευση ενηλίκων και αποτελεί ανώτερη επιτελική 

λειτουργία.  

Σιωπηρός λόγος : Με το σιωπηρό λόγο οι μαθητές μιλούν με τον εαυτό τους ψιθυριστά  για 

το τι κάνουν και πώς το κάνουν γεγονός που δίνει «ροή ρεύματος συνείδησης» στη σκέψη 

και στην συμπεριφορά. Ο σιωπηρός λόγος εμπεριέχεται σε όλες τις ανώτερες νοητικές 

διαδικασίες και συμβάλλει στο να γίνουν οι μαθητές ικανοί να δίνουν οδηγίες στον εαυτό 

τους για το τι να προσέξει. Ακόμα βοηθά στη συγκρότηση του ενεργήματος δράσης: τι θα 

κάνω, πώς και κάθε πότε ώστε να μπορούν να εργάζονται με αυτοέλεγχο και να βρίσκουν 

εναλλακτικές λύσεις επεκτείνοντας αυτό που έμαθαν (Σαλβαράς, 2011). 

Αμοιβαία εργασία: Στο πλαίσιο της αμοιβαίας εργασίας κατανέμονται ρόλοι μεταξύ των 

μαθητών. Ο ένας αναλαμβάνει το ρόλο του εκτελεστή, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις 

αναφορικά με τη σειρά των ενεργειών που θα γίνουν και τις επαναλήψεις, ενώ ο άλλος 

αναλαμβάνει το ρόλο του παρατηρητή ο οποίος που συγκρίνει και αντιπαραβάλλει την 

εκτέλεση με το ενέργημα και παρέχει ανατροφοδότηση. Έπειτα, γίνεται εναλλαγή των 

ρόλων ύστερα από μια δύο εφαρμογές και επαναλήψεις του ενεργήματος.  

 Η αμοιβαία εργασία φαίνεται ότι προωθεί σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ανάπτυξη 

των μαθητών γιατί τους μαθαίνει να δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση και έτσι 

διευρύνονται οι σχέσεις τους. Ακόμη συμβάλλει στην συναισθηματική ανάπτυξη των 

μαθητών γιατί προωθεί τη συναισθηματική κατανόησημεταξύ των μαθητών, ενώ συμβάλλει 

και σε μεγάλο βαθμό στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών γιατί οι μαθητές συγκρίνουν τις 

ανατροφοδοτήσεις που παίρνουν με το ενέργημα με σκοπό να εξομοιωθούν με το πρότυπο 

παρατήρησης. 

Επιλογή επιπέδου δυσκολίας: Με την επιλογή επιπέδου δυσκολίας εντάσσονται όλοι οι 

μαθητές στο έργο και μεταφέρονται αποφάσεις από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές: από 
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ποιο επίπεδο θα ξεκινήσουν, αν θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο. Η επιλογή επιπέδου 

δυσκολίας συμβάλλει στο μη αποκλεισμό των μαθητών από τη μάθηση. Έτσι ο κάθε 

μαθητής εργάζεται σύμφωνα με τις ικανότητές του σε εργασίες που είναι διαμορφωμένες 

στο ίδιο έργο ώστε να διαμορφώνουν κεκλιμένο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 

υποβοηθούνται ώστε να αντιληφθούν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις φιλοδοξίες που 

έχουν και στο επίπεδο των πραγματικών δυνατοτήτων τους.    

 Η επιλογή επιπέδου δυσκολίας συμβάλλει σημαντικά στη συναισθηματική ανάπτυξη 

των μαθητών γιατί τους δημιουργεί αίσθημα αυτοπεποίθησης, ενώ προωθεί σημαντικά τη 

γνωστική ανάπτυξη  γιατί οι μαθητές συγκρίνουν συνεχώς τις εκτελέσεις τους με το 

ενέργημα με σκοπό να εξοικειωθούν με το πρότυπο επίδειξης και εξήγησης. 

Εναλλακτικοί τρόποι σκέψης και δράσης: Οι εναλλακτικοί τρόποι σκέψης και δράσης 

προκαλούν γνωστικές συγκρούσεις και οδηγούν σε αναδομήσεις. Η εργασία με αυτοέλεγχο 

προκύπτει μέσα από μια γνωστική σύγκρουση (Καλαντζή, Αζίζι, 2002·Σαλβαράς, 2013). Οι 

μαθητές καλούνται να υποστηρίξουν επιχειρήματα από διαφορετικές σκοπιές, να 

μετατρέψουν κείμενα από το ένα είδος στο άλλο κτλ. Οι εναλλακτικοί  τρόποι σκέψης και 

δράσης έχουν χαρακτηριστεί ως «επανάσταση στη γνώση» (Kalantzis&Cope,2013). 

 

2.4.7 Μεταγνωστικότητα  

Μεταγνωστικότητα υπάρχει όταν οι μαθητές έχουν αποκτήσει ενημερότητα του 

ενεργήματος δράσης τους ενώ παράλληλα κατέχουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να 

παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τη δράση τους (Flavel, 1976). Η μεταγνωστικότητα 

βρίσκεται σε διάδραση με το μαθησιακό στόχο και ενημερώνει τους μαθητές για την 

παραγόμενη λύση, ενώ ενεργοποιεί διαδικασίες που θέτουν σε νέα ρύθμιση το ενέργημα 

δράσης μέσα από τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Τέλος, η μεταγνωστικότητα μπορεί να 

λειτουργήσει ως κίνητρο για ένταση της προσπάθειας που καταβάλλεται (De Vecchi, 

2003∙Ευκλείδη, 2011). 

2.5  Κίνητρα των μαθητών  

Τα κίνητρα αποτελούν καθοριστική συνιστώσα της μάθησης. Ικανοποιούν ανάγκες 

και επιθυμίες και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Με άλλα λόγια τα κίνητρα κάνουν 

τους μαθητές να «παίρνουν μπροστά» και τους «κρατούν σε κίνηση». Πιο συγκεκριμένα, τα 

κίνητρα λειτουργούν ως δυνάμεις οι οποίες υποκινούν το άτομο να επιδιώξει την επίτευξη 
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κάποιου στόχου ενώ ο όρος αυτός συνδέεται παράλληλα με την προσπάθεια αλλά και με 

την επιμονή που επιδεικνύει κάποιος κατά την ενασχόλησή του με κάποιο έργο (Wolters & 

Rosenthal 2000). Επομένως, σε επίπεδο συμπεριφοράς και δράσης τα κίνητρα αποτελούν τα 

αίτια που προκαλούν αλλά και διαφοροποιούν την κατεύθυνση και την ένταση της 

προσπάθειας που καταβάλλει ένα άτομο (Geen, 1995). Συνεπώς, καθοδηγούν αλλά και 

συντηρούν τη συμπεριφορά του ατόμου με την πάροδο του χρόνου (Pintrich 2000). 

 Τα κίνητρα βέβαια, αν και ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την εκδήλωση 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς, εντούτοις δεν επαρκούν  ώστε να ερμηνευτούν όλοι οι 

μηχανισμοί οι οποίοι ευθύνονται για την διαμόρφωση αλλά και την εκδήλωση μιας 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Αναλυτικότερα, τα κίνητρα σχετίζονται με το «γιατί» 

εκδηλώνεται μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από το άτομο ενώ το πώς διαμορφώνονται και 

εκδηλώνονται κάποιες συμπεριφορές από το άτομο σχετίζεται με τις ιδέες, τις ικανότητες 

αλλά και τις δεξιότητες του (Illeris,2016). Συνεπώς, η μάθηση και η σκέψη του ατόμου 

αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς που ερμηνεύουν τη διαμόρφωση των αντιδράσεων, 

ενώ τα κίνητρα αποτελούν τους παράγοντες που προσφέρουν την ενέργεια που είναι 

απαραίτητη για την κινητοποίηση, την έναρξη αλλά και τον τερματισμό μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς.         

 Η δυναμική των κινήτρων συνδέεται στενά τόσο με την οργάνωση γνωστικών 

δεξιοτήτων ανωτέρου επιπέδου όπως είναι η κατανόηση αλλά και η επίλυση γνωστικών 

προβλημάτων όσο και με την οργάνωση μεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως είναι η 

παρακολούθηση αλλά και η ρύθμιση της γνωστικής δραστηριότητας του ατόμου 

(Γεωργογιάννης κ.α 2012).        

 Η σύγχρονη έρευνα σε θέματα εκπαίδευσης αλλά και ψυχολογίας στρέφεται προς 

την κατεύθυνση της εξέτασης της συμβολής των κινήτρων στην αυτορρύθμιση των 

ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι οι παράγοντες των κινήτρων προωθούν 

και στηρίζουν την αυτορρύθμιση της μάθησης, ενώ έχουν αναπτυχθεί μοντέλα τα οποία 

επισημαίνουν τη σημασία των κινήτρων σε όλες τις φάσεις της αυτορρύθμισης (Pintrich, 

2000).  Ενώ παράλληλα, η δυναμική των κινήτρων είναι εμφανής και στο πεδίο της 

αναγνωστικής κατανόησης και της χρήσης στρατηγικών. Αναλυτικότερα, τα εσωτερικά 

κίνητρα του μαθητή μπορεί να επηρεάσουν την αναγνωστική κατανόηση. Σύμφωνα με τους 

Memis & Bozkurt (2013), τα κίνητρα των μαθητών αποτελούν βασικό δείκτη της 

αναγνωστικής κατανόησης.  
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2.5.1  Αυτό-αποτελεσματικότητα  

Η αυτό-αποτελεσματικότητα αποτελεί πολύ σημαντική έννοια της κοινωνικό-

γνωστικής  θεωρίας και αναφέρεται στις εκτιμήσεις ενός ατόμου αναφορικά με τη 

δυνατότητά του να μπορεί να ολοκληρώνει έργα και να επιτυγχάνει στόχους που θέτει μέσα 

από συγκεκριμένες ενέργειες (Bandura 1993∙ Pintrich, Roeser & De Groot, 1994). Η αυτό-

αποτελεσματικότητα αναφέρεται στις αναπαραστάσεις των μαθητών αναφορικά με την 

ικανότητα που έχουν να εκτελούν έργα και  αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει 

καθοριστικά  στη ρύθμιση του έργου, στην επιμονή αλλά και στις προβλέψεις των μαθητών 

για επιτυχία ενώ επηρεάζει σημαντικά και τον προσανατολισμό της παρακίνησης των 

μαθητών (Schunk,2010·Σαλβαρας,2011). Επομένως, η αυτό-αποτελεσματικότητα αποτελεί 

παράγοντα που επηρεάζει όχι μόνο την απόφαση του ατόμου να ασχοληθεί με κάποιο έργο 

αλλά συμβάλλει καθοριστικά και στο μέγεθος της προσπάθειας την οποία καταβάλλει το 

άτομο. Οι πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας αλλά και αυτά που πιστεύει το άτομο για 

τον εαυτό του (αυτοαντίληψη) αποτελούν πτυχές της έννοιας του εαυτού. Ο εαυτός 

λειτουργεί ο ίδιος ως κίνητρο για το άτομο (Dermitzaki& Efklides, 2000).    

 Οι πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας, αν και δεν ανταποκρίνονται πάντοτε 

στο πραγματικό γνωστικό επίπεδο των μαθητών, φαίνεται να συνδέονται και να επηρεάζουν 

σημαντικά την εκτέλεση  γνωστικών έργων ενώ μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στην 

ερμηνεία της σχολικής επίδοσης (Slavin, 2007∙ Zimmerman και Bandura 1994).  

Αναλυτικότερα,  οι εκτιμήσεις και οι ερμηνείες που έχουν τα άτομα για την επίδοση και την 

αποτελεσματικότητα τους επηρεάζουν καθοριστικά την επιλογή των στόχων που θέτουν, το 

μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλουν αλλά και την επιμονή που επιδεικνύουν για την 

εκτέλεση ενός έργου. Επομένως, ως έννοια η αυτό-αποτελεσματικότητα φαίνεται να 

συνδέεται θετικά με την εμπλοκή των μαθητών σε γνωστικά έργα και με υψηλότερα επίπεδα 

προσπάθειας και επιμονής (Pajares, 1996∙Schuk,2010).       

 Η αυτό-αποτελεσματικότητα των μαθητών ή αξιοσύνη επηρεάζει την παρακίνηση 

των μαθητών (Slavin,2007∙ Schunk,2010). Η θετική εκτίμηση του  ατόμου προς τον εαυτό 

του συμβάλλει σημαντικά στην επίδειξη ανάλογης προσπάθειας για την επίτευξη στόχων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οι οποίοι διαθέτουν χαμηλά επίπεδα αυτό- 

αποτελεσματικότητας θα αποφεύγουν την ενασχόληση με έργα στα οποία βάσει των 

προσωπικών τους εκτιμήσεων δεν μπορούν να ανταποκριθούν (Μπότσας, 2007). Αντίθετα, 

τα άτομα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αυτό/ αποτελεσματικότητας πιθανό να 

εξακολουθήσουν να καταβάλλουν προσπάθεια ακόμα και αν αντιμετωπίσουν δυσκολίες 

στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας.       
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 Βέβαια, η αυτό/αποτελεσματικότητα φαίνεται να συσχετίζεται όχι μόνο με την 

ένταση της προσπάθειας που καταβάλλει ένα άτομο αλλά και με την ποιότητα της 

προσπάθειάς του ατόμου από άποψη χρήσης στρατηγικών. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που 

διαπιστώνεται ερευνητικά είναι ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα αυτό/ αποτελεσματικότητας 

είναι πιθανό να αναφέρουν τη χρήση διαφόρων γνωστικών αλλά και αυτό/ρυθμιστικών 

στρατηγικών (Schunk, 2008). Αναλυτικότερα, αυτό που προκύπτει ερευνητικά είναι ότι οι 

μαθητές που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας τείνουν να 

χρησιμοποιούν εκτεταμένα γνωστικές στρατηγικές τόσο αφήγησης, επεξεργασίας αλλά και 

οργανωτικές (Pintrich και Schrauben, 1992). Ενώ σε αρκετές έρευνες φαίνεται να προκύπτει 

θετική σχέση ανάμεσα στις πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας των μαθητών και στη 

χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών κατά την εκτέλεση γνωστικών έργων. (Zimmerman και 

Martinez- Pons, 1990).        

 Οι πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας φαίνεται να διαμορφώνονται από 

ποικίλους παράγοντες τόσο κοινωνικούς αλλά και περιβαλλοντικούς. (Schunk,2010). 

Αναλυτικότερα, στη διαμόρφωσή τους συμβάλλουν σημαντικά   τα βιώματα επιτυχίας ή 

αποτυχίας των μαθητών κατά την εκτέλεση μαθησιακών έργων αλλά και  η  παρατήρηση 

των πράξεων των συμμαθητών αν έχουν θετική ή αρνητική έκβαση. Παράλληλα, ο 

καθορισμός μαθησιακού   συμβολαίου (τι θα μάθουμε, πώς θα το μάθουμε, τι θα κάνει ο 

καθένας κ.τ.λ) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας 

των μαθητών (Bandura&Schunk,1981∙ Μπομπας,2008). Πιο συγκεκριμένα,  όταν οι 

μαθητές αισθάνονται ότι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, τόσο κατά το σχεδιασμό αλλά 

και κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, αυτό τους εγκλωβίζει στη μάθηση και τους οδηγεί 

στην καταβολή περισσότερης προσπάθειας. Τέλος, η ποικιλία των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση ενός έργου  αλλά και η συνειδητοποίηση της σημασίας 

του (που θα μας χρησιμέψει) μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις πεποιθήσεις των 

μαθητών ότι η συμπεριφορά τους μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός γνωστικού 

έργου (Slavin,2007∙Σαλβαράς,2013).       

 Ένας επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη διαμόρφωση της 

αυτό-αποτελεσματικότητας των μαθητών είναι και η αντίληψη αυτό-αποδοχής. Αυτό 

σημαίνει ότι όσο περισσότερο αποδέχονται οι μαθητές τον εαυτό τους ανεξάρτητα από την 

επίδοσή τους τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλουν. Σαφώς, ο βαθμός παρακίνησης 

των μαθητών αυξάνει όταν η υψηλή αντίληψη που έχουν για τις ικανότητές τους 

συνοδεύεται και από ανάλογα αποτελέσματα.  
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Η έννοια της αυτό-αποτελεσματικότητας συνδέεται  άρρηκτα με τη προσδοκία 

αποτελέσματος αν και αυτό που προκύπτει ερευνητικά είναι ότι οι δύο αυτές έννοιες δεν 

βρίσκονται πάντοτε σε ένα συνεχές. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οι οποίοι έχουν υψηλή 

πεποίθηση αυτό- αποτελεσματικότητας και προσδοκούν σε υψηλές επιδόσεις  στο έργο στο 

οποίο εμπλέκονται παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα προσπάθειας, και εμπλοκής για την 

ολοκλήρωση του έργου. Το γεγονός αυτό μπορεί να τους βοηθήσει στο να αναπτύξουν και 

υψηλότερα επίπεδα αυτό- αποτελεσματικότητας. Επίσης τα άτομα που έχουν ισχυρή 

αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας θέτουν υψηλότερους στόχους και επιλέγουν πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές (Zimmerman & Bandura, 1994). Βέβαια, υπάρχουν και 

μαθητές οι οποίοι αν και τα επίπεδα πεποιθήσεων αυτό- αποτελεσματικότητας που έχουν 

είναι υψηλά εντούτοις παρουσιάζουν χαμηλή προσδοκία σε επίπεδο επίδοσης. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις τα άτομα αυτά  παραιτούνται από ένα έργο εξαιτίας του ότι αντιλαμβάνονται 

ότι υπάρχει διάσταση ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά έχουν μάθει και στο αποτέλεσμα 

της προσπάθειάς τους (Schunk,2010).     

 Υπάρχουν βέβαια και άτομα τα οποία ενώ έχουν χαμηλά επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας έχουν υψηλές προσδοκίες για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. 

Τα άτομα αυτά όταν δεν τα καταφέρουν τείνουν να μέμφονται τον εαυτό τους για το 

αποτέλεσμα σε αντίθεση με τους μαθητές οι οποίοι διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτο-

αποτελεσματικότητας αλλά χαμηλές προσδοκίες αποτελέσματος και τείνουν να 

ενοχοποιούν παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον για την αποτυχία τους ( 

Μπότσας, 2007).         

 Τέλος, οι μαθητές με χαμηλά επίπεδα τόσο αποτελεσματικότητας αλλά και 

προσδοκίας αποτελέσματος τείνουν να παρουσιάζουν απροθυμία ως προς την εμπλοκή τους 

σε γνωστικά έργα και δεν εντείνουν την προσπάθειά τους για την ολοκλήρωση ενός 

γνωστικού έργου. Συγχρόνως, οι μαθητές με χαμηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας 

έχουν συνήθως περισσότερο άγχος και αποφεύγουν ευκαιρίες για μάθηση. Ενώ οι άπειροι 

στην αυτορρύθμιση μαθητές τείνουν να αποδίδουν την έλλειψη ενδιαφέροντος που συνήθως 

επιδεικνύουν είτε στους δασκάλους τους είτε σε παράγοντες που σχετίζονται με το ίδιο το 

έργο.            

 Τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών για την αυτό-αποτελεσματικότητα έδειξαν ότι 

δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της επίδοσης όταν σε μοντέλα ανάλυσης 

εισάγονταν ως μεταβλητές η χρήση τόσο γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών στρατηγικών. 

Βάσει αυτού, οι πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας μπορεί να επηρεάσουν έμμεσα την 

επίδοση μέσω της χρήσης στρατηγικών και της αυτορρύθμισης και δεν μπορούν από μονές 

τους χωρίς δεξιότητες και γνώσεις να οδηγήσουν σε υψηλές επιδόσεις ( Μπότσας, 2007∙ 
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Schunk και Miller, 2002).         

 Ο εκπαιδευτικός βέβαια μπορεί να ενισχύσει την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

μαθητών με τη διδασκαλία στρατηγικών που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την 

επίδοσή τους και να βιώσουν ακαδημαϊκές επιτυχίες. Επίσης, μέσω της ανατροφοδότησης, 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενισχύσει τα κίνητρα των μαθητών όταν εστιάζει στη διαδικασία 

που ακολούθησαν και αποδίδει το αποτέλεσμα σε παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν με 

ενέργειες των ίδιων των μαθητών, όταν δηλαδή αναφέρεται στις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν για να πετύχουν ένα μαθησιακό αποτέλεσμα (Pintrich & Schunk, 1996). 

 H έρευνα έχει συνδέσει την αίσθηση/προσδοκίες αυτό-αποτελεσματικότητας με την 

αυτορρύθμιση. Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι οι προσδοκίες αυτό-αποτελεσματικότητας 

παρεμβαίνουν κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης ενώ 

φαίνεται ότι οι μαθητές που διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας κάνουν 

περισσότερη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών και στρατηγικών 

αυτορρύθμισης (Schunk, 2005). Συνεπώς, φαίνεται να υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ 

της αυτό-αποτελεσματικότητάς των μαθητών και της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς στις 

παραδοσιακές τάξεις (Zimmermann&Bandura 1994).    

2.5.2  Αιτιολογικοί προσδιορισμοί επιτυχίας και αποτυχίας  

Οι μαθητές συχνά επιστρατεύουν δικαιολογίες σχετικά με τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών τους κατά την εκτέλεση γνωστικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι 

ψάχνουν ένα ικανοποιητικό λόγο για να ερμηνεύσουν κάθε εκδήλωση της εμπειρίας αλλά 

και της συμπεριφοράς είτε αυτή είναι μια πράξη και τα αποτελέσματά της είτε είναι ένα 

συναίσθημα που βιώνει κάποιος . Οι δικαιολογίες και οι εξηγήσεις που επιστρατεύουν οι 

μαθητές γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν μέσω της θεωρίας των αιτιακών αποδόσεων ( 

Weiner, 1994˙ Graham, 1991).        

 Οι αιτιακές αποδόσεις αφορούν τα αντιλαμβανόμενα αίτια των αποτελεσμάτων μιας 

προσπάθειας. Πιο συγκεκριμένα, η ανίχνευση των αιτιών για μια κατάσταση, αποτελεί 

διαδικασία συμπερασματική η οποία διέρχεται σταδιακά από τις παρατηρήσεις στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων για εσωτερικές ψυχολογικές καταστάσεις και ιδιότητες του 

ατόμου οι οποίες να συνδέονται με τη δράση του αλλά και τα αποτελέσματά της (Ευκλείδη, 

2005).           

 Βάσει των αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας – αποτυχίας η επιτυχία ή 

αποτυχία των μαθητών σε κάποιο έργο αποδίδονται σε πέντε βασικούς παράγοντες οι οποίοι 

ταξινομούνται σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς: στην ικανότητα, στην προσπάθεια, 

στην τύχη, στη δυσκολία του έργου αλλά και στην καθοδήγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού 
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( Weiner, 1979∙ Σαλβαράς, 2011∙ Schunk, 2010). Πιο συγκεκριμένα, στους εσωτερικούς 

παράγοντες εντάσσεται η ικανότητα των μαθητών σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο και η 

προσπάθεια που καταβάλλουν και είναι προσανατολισμένες στο άτομο, ενώ στους 

εξωτερικούς  η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, η  δυσκολία του έργου αλλά και η τύχη η 

οποία φαίνεται να συγκεντρώνει τη λιγότερη δυναμική (Schunk 2010). Βέβαια, σε αρκετές 

έρευνες προσδιορίζονται και άλλες αιτιακές αποδόσεις όπως είναι η διάθεση, η κόπωση, η 

ασθένεια αλλά και η προσωπικότητα.         

 Βάσει της θεωρίας των αιτιακών αποδόσεων  οι άνθρωποι τείνουν να αποδίδουν την 

επιτυχία τους σε κάποια δραστηριότητα στις προσωπικές τους ικανότητες και στην 

προσπάθεια που καταβάλλουν (εσωτερική σταθερή απόδοση)  ενώ όταν τα πάνε άσχημα σε 

μια δραστηριότητα αποδίδουν την αποτυχία αυτή σε εξωτερικούς παράγοντες τους οποίους 

δεν μπορούσαν να ελέγξουν όπως είναι η δυσκολία του έργου ή η τύχη (Vispoel & Austin, 

1995). Αναλυτικότερα, για να μπορέσει κάποιος να πετύχει σε ένα δύσκολο έργο πρέπει να 

έχει την ικανότητα. Σε αυτή την περίπτωση μια προσωπική δύναμη μπορεί να υπερνικήσει 

μια ισχυρή περιβαλλοντική δύναμη όπως είναι η δυσκολία του έργου. Σε αντίθετη 

περίπτωση βέβαια που το άτομο αποτυγχάνει σε ένα δύσκολο έργο το αποτέλεσμα 

αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην δυσκολία του έργου (Ευκλείδη, 2005).   

 Όταν τα άτομα διαμορφώνουν αιτιακές αποδόσεις αξιοποιούν αποτελέσματα 

καταστάσεων που βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες τους ενώ  ταυτόχρονα οι αιτιακές 

αποδόσεις μπορεί να επηρεάσουν τις προσδοκίες των μαθητών για επακόλουθες επιτυχίες 

(Weiner, 1979). Πιο συγκεκριμένα, αιτιακές αποδόσεις ικανότητας προκύπτουν από την 

εύκολη και γρήγορη επιτυχία κατά την πορεία εκμάθησης, καθώς και οι πολλές επιτυχίες 

στο παρελθόν. Ενώ οι αποδόσεις επιτυχίας σε σταθερά αίτια όπως είναι η υψηλή ικανότητα 

ή χαμηλή δυσκολία του έργου μπορεί να αποφέρουν υψηλότερες προσδοκίες μελλοντικής 

επιτυχίας σε σχέση με τις αποδόσεις σε ασταθή αίτια όπως είναι η προσπάθεια ή η τύχη. 

 Σε διάφορες θεωρίες κινήτρων αλλά και σε θεωρίες αιτιολογικού προσδιορισμού της 

επιτυχίας ή αποτυχίας έχει αναφερθεί ότι ο εαυτός διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο 

επηρεάζοντας το βαθμό δέσμευσης απέναντι σε ένα έργο ή σε ένα στόχο που έχουμε θέσει 

ενώ επηρεάζει καθοριστικά και την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η σκέψη μας για να 

δικαιολογήσει αυτά που μας αφορούν και γενικότερα τη συμπεριφορά μας (Συγκολλίτου, 

2005).           

 Ο εαυτός φαίνεται να αποτελεί πηγή κινήτρου καθώς λειτουργεί διαμεσολαβητικά 

ανάμεσα στο έργο και στην απόφαση του ατόμου να ασχοληθεί με αυτό ενώ σύμφωνα με 

το μοντέλο αυτορρύθμισης της Ευκλείδη η έννοια του εαυτού αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για ρύθμιση της δράσης σε συνδυασμό βέβαια με τις προδιαθέσεις του ατόμου τις 
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μεταγνωστικές διεργασίες αλλά και τη χρήση στρατηγικών. Η έννοια του εαυτού φαίνεται 

να αλληλεπιδρά και με τις αιτιακές αποδόσεις που διαμορφώνει το άτομο κατά την 

ενασχόλησή του με κάποιο έργο.        

 Οι αιτιακές αποδόσεις βέβαια, όπως καταδεικνύουν κάποιες έρευνες, διαφέρουν 

ανάλογα με το φύλο των μαθητών. Ένα κοινό εύρημα, αν και φαίνεται ότι υπάρχουν και 

εξαιρέσεις, είναι ότι τα κορίτσια τείνουν να έχουν χαμηλότερες προσδοκίες αποτελέσματος 

σε σχέση με τα αγόρια ( Meece, 2002). Βέβαια, δεν είναι σαφές αν η διαφορά αυτή οφείλεται 

στον ενδιάμεσο ρόλο κάποιων διαφορετικών αιτιακών αποδόσεων. Κάποιες μελέτες 

καταδεικνύουν ότι τα κορίτσια είναι πιθανότερο να αποδίδουν την επιτυχία τους σε 

εξωτερικά ή ασταθή αίτια όπως είναι η προσπάθεια και να αποδίδουν την αποτυχία τους σε 

εσωτερικά αίτια όπως είναι η χαμηλή ικανότητα (Becker και Fennema, 1980).   

 Βέβαια, οι αιτιακές αυτές αποδόσεις συμβάλλουν με τη σειρά τους και στην αίσθηση 

ικανότητας του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια του ατόμου να αναλύσει 

συναισθήματα και εμπειρίες πριν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη δράση του μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά και την ενημερότητα που έχει για τον εαυτό του ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις  που παρατηρούνται εσωτερικές συγκρούσεις ή απόκλιση του αποτελέσματος 

σε σχέση με αυτό που προσδοκούμε. 

2.5.3 Προσανατολισμός στόχων επίτευξης 

Οι στόχοι που θέτουν οι μαθητές μπορεί να οριστούν ως εσωτερικές αναπαραστάσεις 

κάποιων επιθυμητών καταστάσεων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με ένα γενικό σχέδιο 

συμπεριφοράς το οποίο συνδέεται με την επιτυχία ή την αποτυχία σε γνωστικά έργα 

(Μπότσας, 2007 ). Οι προσανατολισμοί στο στόχο διακρίνονται στον προσανατολισμό στη 

μάθηση (mastery orientation) αλλά και προσανατολισμό στην επίδοση (goal orientation). 

Αναλυτικότερα, οι στόχοι μάθησης οι οποίοι είναι εννοιολογικά παρεμφερείς με τους 

στόχους προσανατολισμού στο έργο αναφέρονται σε γνώση, δεξιότητες ή στρατηγικές που 

καλούνται οι μαθητές να αποκτήσουν ενώ οι στόχοι απόδοσης αφορούν στο είδος του  έργου 

που αναμένεται να εκτελέσουν οι μαθητές. (Nichols, 1984).    

 Η παρακίνηση των μαθητών έχει προθέσεις οι οποίες κατευθύνονται προς 

γενικευμένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί προσανατολίζονται προς το έργο δηλαδή προς τη 

μάθηση και την βαθιά γνώση ή προς το εγώ δηλαδή προς τη διάκριση και την επίδοση 

(Nickolls, 1994, Σαλβαράς, 2013 ). Αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι οι μαθητές στην ηλικία 

των 10 ετών έχουν ήδη διαμορφώσει  στόχους επίτευξής οι οποίοι είναι μεταβαλλόμενοι 

αλλά κινούνται γύρω από ένα σταθερό προσανατολισμό ο οποίος αφορά τη είτε τη μάθηση 

είτε την επίδοση. 
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Οι μαθητές οι οποίοι προσανατολίζονται προς τη μάθηση (προς το έργο) 

εκδηλώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές κατά την ενασχόληση τους με γνωστικά έργα. 

Καταρχάς ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους μέσα από συνεχή προσπάθεια 

θεωρώντας τη συνεχή προσπάθεια ως παράγοντα της επιτυχίας τους , ενώ επιμένουν και 

επιδιώκουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά στρατηγικές. Συγχρόνως, οι μαθητές με 

προσανατολισμό στο έργο δεν τρομοκρατούνται στην εμφάνιση λαθών καθώς θεωρούν ότι 

τα λάθη αποτελούν μέσα κάλυψης των κενών που υπάρχουν στη μάθησή τους. Ακόμα, 

αναζητούν την πρόκληση και διατηρούν την παρακίνησή τους σε υψηλό επίπεδο ενώ η 

συμμετοχή τους είναι ανεξάρτητη από την απόδοσή τους, το αποτέλεσμα της οποίας το 

αποδίδουν στην προσπάθεια που καταβάλλουν. Τέλος, επιδιώκουν τη συνεργασία με τους 

άλλους και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων κατά τη διδασκαλία (Schunk,2010).

 Σε επίπεδο διδακτικής πράξης, η κινητοποίηση από την ίδια τη δραστηριότητα 

προκύπτει/ δημιουργείται από τη μεταφορά της συμπεριφοράς από το εξωτερικό προς το 

εσωτερικό των μαθητών. Τα επίπεδα της μεταφοράς που συμβάλλουν στον προσανατολισμό 

προς το έργο είναι εκείνα που βασίζονται σε εσωτερικές ρυθμίσεις αίσθησης ελέγχου της 

δραστηριότητας αλλά και απόδοσης χρησιμότητας και αξίας για τους μαθητές ( Deci και 

Ryan, 1984 ∙Σαλβαράς, 2013). Επιπλέον,  ο προσανατολισμός παρακίνησης των ατόμων 

προς το έργο προωθείται και μέσω της μεταγνωστικής αξιολόγησης η οποία θέτει τα 

κριτήρια αυτό-αξιολόγησης της προόδου των μαθητών και ρυθμίζει τη διδασκαλία. 

 Στο πλαίσιο της τάξης οι μαθητές εκτιμούν θετικά τον προσανατολισμό 

παρακίνησής τους προς το έργο όταν βελτιώνονται ζητώντας βοήθεια από τους συμμαθητές 

τους, αποδίδουν στον εαυτό τους και στην καταβολή της προσπάθειας από μέρους τους την 

αποτυχία ή την χαμηλή απόδοση που επέδειξαν και φαίνεται να κινητοποιούνται 

ανεξάρτητα από την απόδοσή τους ενώ χρησιμοποιούν και τη μεταγνωστική αξιολόγηση.

 Αυτό που αποδεικνύεται ερευνητικά είναι ότι η στοχοθεσία καθώς και ο 

προσανατολισμός στόχου αποτελούν βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση καθώς οι μαθητές για να μπορέσουν οι ίδιοι να ρυθμίσουν τη 

συμπεριφορά τους θα πρέπει να έχουν καθορίσει ένα στόχο, το οποίο να λειτουργεί ως 

κριτήριο ή πρότυπο το οποίο θα τους επιτρέπει να συγκρίνουν τη συμπεριφορά τους. Επίσης, 

υποστηρίζεται ότι ο προσανατολισμός στόχων επίτευξης συνδέεται με την χρήση 

στρατηγικών, ενώ οι στρατηγικές συνδέονται με τις προσπάθειες του ατόμου για υιοθέτηση 

προσανατολισμού στόχων ( Pintrich, 2000·Elliot&McGregor, 2001).  
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2.6   Σχολικός εγγραμματισμός 

Ο εγγραμματισμός αφορά στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί 

(μετα)γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ευέλικτα και δημιουργικά με τρόπο που να 

είναι συμβατός με την περίσταση, για να πετύχει στόχους που αφορούν τόσο τις λεκτικές 

πράξεις του προφορικού λόγου αλλά και την κατανόηση και παραγωγή κειμένων απλής 

σημειωτικής και διαφορετικής κοινωνικής λειτουργίας (Ματσαγγούρας, 2007). Ο 

εγγραμματισμός ωστόσο, δεν εξαντλείται απλά στην ικανότητα της χρήσης γλωσσικών 

δομών και στην απλή διαχείριση των συμβάσεων του γραπτού λόγου αλλά ιδιαίτερα στην 

εποχή μας, πέραν από τη λειτουργική του διάσταση, πρέπει να έχει και κριτική διάσταση. 

Βάσει αυτού λοιπόν είναι αναγκαίο πέραν από τα γλωσσικά και μεταγλωσσικά στοιχεία που 

αφορούν τόσο τις ενδοκειμενικές, διακειμενικές και περικειμενικές διαστάσεις του 

κειμένου, ο εγγραμματισμός να περιλαμβάνει στοιχεία τόσο γνωστικά αλλά και 

μεταγνωστικά που αφορούν την κατανόηση των κειμένων.      

 Η προβληματική που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, αναφορικά με την 

έννοια του γραμματισμού δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο αρχών της ονομαζόμενης 

παιδαγωγικής του γραμματισμού (Χατζησαββίδης, 2003·Χατζηαθανασίου, 2017). Στο 

πλαίσιο αυτό προωθείται ένα νέο επικοινωνιακό μοντέλο που μαζί με την κειμενοκεντρική 

προσέγγιση αποτελούν κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία της 

γλώσσας μέσω της χρήσης κειμένων που συμβαδίζουν με την καθημερινότητα των 

εκπαιδευομένων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, δίνεται έμφαση πέραν της λειτουργικής 

διάστασης του γραμματισμού, στην κριτική του διάσταση,  η οποία προϋποθέτει τόσο 

γλωσσική αλλά και κοινωνική συνειδητότητα από πλευράς των ατόμων σχετικά με το 

γραμματισμό (Χατζησαββίδης,2007). Στο πλαίσιο αυτό, ο γραμματισμός αντιμετωπίζεται 

ως κοινωνική πρακτική.                 

 Η αυτορρύθμιση στη μάθηση των μαθητών, ως απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης 

τους, συνδέεται άμεσα με το σχολικό εγγραμματισμό. Εστιάζεται στην κειμενοκεντρική 

διδασκαλία και συνακόλουθα στις βέλτιστες πρακτικές αναγνωστικής κατανόησης και 

παραγωγής γραπτού λόγου (Ματσαγγούρας,2007∙Δεμερτζή και Λεουτσάκος, 2017). 
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2.6.1  Κειμενοκεντρική Διδασκαλία 

Η κειμενοκεντρική θεωρία ή αλλιώς θεωρία των κειμενικών ειδών αποτελεί μια 

κοινωνικά προσδιορισμένη θεωρία η οποία επιδιώκει να συσχετίσει με συστηματικό τρόπο 

την γλώσσα με το κοινωνικό συγκείμενο. Σε επίπεδο διδακτικής πράξης η κειμενοκεντρική 

θεωρία αναγνωρίζει το κειμενικό είδος ως βασική μονάδα γραμματισμού ( Ματσαγγούρας, 

2007).           

 Η κειμενοκεντρική προσέγγιση (genre- based literacy pedagogy) αναπτύχθηκε μέσα 

στο πλαίσιο της επικοινωνιακής γλωσσολογίας η οποία μελετά τις δυνατότητες 

προσαρμογής της γλώσσας στις ανάγκες της επικοινωνιακής περίστασης. Η παιδαγωγική 

αυτή προσέγγιση αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει μαθησιακά προβλήματα στο πεδίο της 

γλώσσας τα οποία αποδίδονταν στα μοντέλα της ολιστικής αλλά και διαδικαστικής 

προσέγγισης στη γλώσσα.        

 Το κειμενοκεντρικό μοντέλο εδράζεται τόσο σε επίπεδο θεωρητικών αρχών αλλά 

και πρακτικών σε τρείς διαφορετικές γλωσσολογικές σχολές. Πιο συγκεκριμένα, αντλεί 

αρκετά στοιχεία από τη συστημική λειτουργική σχολή του Halliday (1978), τη νέα ρητορική 

σχολή της Β. Αμερικής αλλά και από τη σχολή της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Και στις 

τρεις αυτές σχολές γίνεται αποδεκτό ότι τα κείμενα ανταποκρίνονται σε συμβάσεις οι οποίες 

είναι κοινωνικά αλλά και πολιτιστικά προσδιορισμένες. Συνεπώς, η επιτυχής συμμετοχή του 

μαθητή σε κοινότητες λόγου επιβάλλει την κατάκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

που αφορούν σε κειμενικές συμβάσεις τόσο σε επίπεδο δομής, μορφής αλλά και 

περιεχομένου.           

 Τη σημαντικότερη συμβολή βέβαια στη διαμόρφωση της κειμενοκεντρικής 

προσέγγισης έχει η συστημική λειτουργική σχολή του Μ.Α.Κ Halliday (1978) η οποία 

επικεντρώνεται στη συσχέτιση της γλώσσας με το κοινωνικό συγκείμενο καθώς και στους 

τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν το άτομο κατά τη χρήση της 

γλώσσας. Συνεπώς, γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης των κοινωνικών λειτουργιών με τις 

κειμενικές δομές. Υπό αυτό το πρίσμα, ο εγγραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα 

χρήσης της γλώσσας με σκοπό την οικοδόμηση νοήματος υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο 

διαμορφώνει το λόγο του ανάλογα με την περίσταση αναγνωρίζοντας τη σχέση 

επικοινωνιακής περίστασης και λόγου.       

 Μέσω της σχολής του Halliday (1993) παρατηρείται μετατόπιση του ενδιαφέροντος 

από την μεμονωμένη λέξη και την πρόταση στο κείμενο το οποίο μελετάται πλέον σε δύο 

διαφορετικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται τόσο σε επίπεδο συσχέτισης των 

κειμενικών του στοιχείων, δηλαδή σε επίπεδο αλληλοσυσχέτιση δομής και ύφους του 
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κειμένου καθώς και σε επίπεδο περικειμενικής συσχέτισης των κειμενικών στοιχείων με 

εξω-κειμενικά στοιχεία.         

 Στην κειμενοκεντρική προσέγγιση το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τη γλώσσα, ως 

συστηματικά δομημένο σύνολο λέξεων, στο κείμενο. Το κείμενο προσεγγίζεται ως μια 

ενότητα λόγου και όχι μια γραμμική ακολουθία προτάσεων, ως ένα σύστημα που 

χαρακτηρίζεται από συνοχή αλλά και νοηματική συνεκτικότητα και που έχει ένα 

συγκεκριμένο λειτουργικό ρόλο μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά συμφραζόμενα. Συνεπώς, 

ο λόγος γίνεται αντιληπτός ως μια διαδικασία κατά την οποία λεκτικοποιούνται νοήματα τα 

οποία είναι κοινωνικά προσδιορισμένα και αναπτύσσονται εντός ενός επικοινωνιακού 

πλαισίου. Υπό αυτό το πρίσμα, το κείμενο αντανακλά τη στενή διασύνδεση που υπάρχει 

μεταξύ λόγου και κοινωνικής λειτουργίας όταν ο λόγος αποκτά υλική υπόσταση. Έτσι βάσει 

της κειμενοκεντρικής προσέγγισης κρίνεται απαραίτητο να μπορούν τα παραγόμενα κείμενα 

να ενταχθούν εντός ενός επικοινωνιακού πλαισίου με τρόπο που να επιτυγχάνονται οι στόχοι 

που επιδιώκονται.           

 Σκοπός της κειμενοκεντρικής προσέγγισης είναι καταρχάς να μπορέσουν οι μαθητές 

να εξοικειωθούν  με τα διάφορα κειμενικά είδη, να αναπτύξουν κειμενική μεταγνώση, αλλά 

και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα κειμενικά είδη ως εργαλείο μάθησης. Βέβαια, για την 

πραγμάτωση του σκοπού αυτού θα πρέπει να αντιληφθεί ο μαθητής το συσχετισμό ανάμεσα 

στην δομή του κειμένου, στο ύφος, στο σκοπό αλλά και στο κοινωνικό πλαίσιο παραγωγής 

του κειμένου (Chapman, 1999 . Street, 1999). Ειδικότερα, σκοπός της κειμενοκεντρικής 

προσέγγισης είναι να μπορούν οι μαθητές να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων και 

την κοινωνική τους πρακτική, να μπορούν να εντάσσουν τα κείμενα στο κειμενικό είδος που 

ανήκουν και στο πλαίσιο που παράγονται αλλά και να μπορούν να αναλύουν κριτικά τις 

σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των γραμματικών δομών και των λειτουργιών των κειμενικών 

ειδών.           

 Σε επίπεδο διδασκαλίας η κειμενοκεντρική προσέγγιση προτείνει την ανάπτυξη 

στρατηγικών με στόχο την κατανόηση αλλά και την παραγωγή πλαισιωμένου λόγου. Όσον 

αφορά  το πλαίσιο αλλά και την πορεία διδασκαλίας η κειμενοκεντρική προσέγγιση 

εδράζεται κατά κύριο λόγο στον κοινωνικό εποικοδομισμό που υποστηρίζει ότι η μάθηση 

αλλά και η ανάπτυξη συντελούνται εντός ενός κοινωνικού πλαισίου με τη διαμεσολάβηση 

ατόμων που δρουν εντός του πλαισίου αυτού. Συνεπώς , η κειμενοκεντρική προσέγγιση 

υποστηρίζει την άμεση και συστηματική διδασκαλία στοιχείων που αφορούν τα κείμενα και 

προτείνεται η συνδυαστική χρήση τόσο της αναλυτικής μεθόδου  για την κατανόηση της 

δομής και των χαρακτηριστικών των κειμενικών τύπων αλλά και της συνθετικής μεθόδου 

για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου (Ματσαγγούρας, 2007).  
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 Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο διδασκαλίας η κειμενοκεντρική 

προσέγγιση υιοθετώντας το μοντέλο της φθίνουσας καθοδήγησης που είναι βυγκοτσιανής 

προέλευσης προτείνει τη διαμεσολαβητική παιδαγωγική η οποία υποστηρίζει ότι 

εμπειρότερα άτομα μπορούν να βοηθήσουν μέσω υποδείξεων και οδηγιών λιγότερο έμπειρα 

άτομα να οικειοποιηθούν κάποιες δεξιότητες σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν στη 

συνέχεια να τις αξιοποιήσουν αυτόνομα.        

 Η διαμεσολαβητική παιδαγωγική εδράζεται κυρίως στη θεωρία του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισμού του Vygotsky βάσει της οποίας η μάθηση και η ανάπτυξη αποτελούν 

κοινωνικά φαινόμενα καθώς το κοινωνικό στοιχείο συμβάλλει καθοριστικά και αιτιακά στη 

διαμόρφωση του γνωστικού. Βασικό εργαλείο της διαμεσολαβητικής παιδαγωγικής με 

στόχο την αυτορυθμιζόμενη μάθηση αποτελεί η στήριξη που παρέχεται στο μαθητή μέσα 

σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης μέχρι να μπορέσει να αυτονομηθεί στη διαδικασία 

της μάθησής του.           

 Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης οι αρχές και 

πρακτικές της διαμεσολαβητικής παιδαγωγικής μπορούν να εφαρμοσθούν στη μάθηση της 

γλώσσας. Επομένως, εφαρμόζοντας τις αρχές της διαμεσολαβητικής παιδαγωγικής στη 

διδακτική του εγγραμματισμού, ο εκπαιδευτικός διδάσκει στους μαθητές τα χαρακτηριστικά 

των κειμενικών ειδών αλλά και χαρακτηριστικά της μεταγλώσσας ώστε να μπορέσουν να 

εξοικειωθούν με εναλλακτικά σχήματα δόμησης του λόγου, τα οποία είναι απαραίτητα τόσο 

στην κατανόηση κειμένου αλλά και στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

 Αναλυτικότερα, η κειμενοκεντρική προσέγγιση αξιοποιεί ως πρότυπα προς 

δημιουργική μίμηση όχι μόνο τα κείμενα αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ο οποίος 

καλείται να αποτελέσει ο ίδιος πρότυπο μελετητή, γραφέα, χαρτογραφητή  κ.τ.λ για το 

μαθητή. Στο ρόλο του αυτό ο εκπαιδευτικός εμπλέκεται ενεργά σε όλες τις φάσεις της 

μελέτης κειμένου και της παραγωγής γραπτού λόγου μέσω της έκφωνης σκέψης 

κοινοποιώντας στους μαθητές τι κάνει, πώς και γιατί. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 

καλείται να αναλύσει με υποδειγματικό τρόπο κάποια αντιπροσωπευτικά κείμενα 

αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τόσο ο σκοπός αλλά και το πλαίσιο παραγωγής ενός 

κειμένου διαμορφώνουν με τη σειρά τους τόσο τη δομή, το περιεχόμενο του κειμένου το 

ύφος καθώς και τα γραμματικά του στοιχεία.      

 Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους μαθητές, πριν οι ίδιοι αναλάβουν τη διαδικασία 

σύνθεσης ενός κειμένου να προγραμματίζουν, να δοκιμάζουν, να διορθώνουν τα λάθη τους, 

να βελτιώνουν τις αρχικές τους επιλογές, να επαναπροσδιορίζουν τη δράση τους. 

 Σύμφωνα με τον Applebee (1986:108) ο οποίος αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα 

στο χώρο της διδακτικής του λόγου η διδακτική καθοδήγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση 
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για την επιτυχή εκμάθηση της γλώσσας.  Πιο συγκεκριμένα, η άμεση διδασκαλία και 

καθοδήγηση του μαθητή είναι απαραίτητη καθώς η παραγωγική χρήση της γλώσσας στην 

οποία υπάγεται και η γραφή μαθαίνεται μέσω απαγωγικών διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι 

ξεκινούμε από γενικεύσεις τις οποίες εκφράζουν οι κανόνες και τα σχήματα και 

μεταβαίνουμε σε πιο συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών. Συνεπώς ο 

εκπαιδευτικός καλείται να παρουσιάσει τη γενίκευση και να την εξηγήσει, να την 

προτυποποιήσει μέσω έκφωνης σκέψης στοιχεία που παραπέμπουν στη διδακτική 

προσέγγιση της γνωστικής μαθητείας.      

 Η κειμενοκεντρική προσέγγιση έχει δεχθεί αυστηρή κριτική καθώς πολλοί 

ισχυρίζονται ότι ο λόγος δεν μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε ταξινομίες. Επομένως, σε μια 

αυστηρή εκδοχή της η κειμενοκεντρική προσέγγιση θα μπορούσε να μετατρέψει τα 

κειμενικά είδη σε φορμαλιστικά πλαίσια.  

 2.6.1.1 Κειμενικά είδη 

Το κείμενο αποτελεί μια πολύ βασική έννοια στην επιστήμη του λόγου και αποτελεί 

τη μικρότερη οντότητα που μπορεί να ορισθεί. Στην ανάλυση λόγου το κείμενο αποτελεί 

τον άξονα των θεμελιωδών παραδοχών του πεδίου αυτού. Καταρχάς, το κείμενο αποτελεί 

τη βασική μονάδα ανάλυσης, είναι δομημένο και συστηματικά οργανωμένο. Τα κείμενα 

δηλαδή εμφανίζονται ως οργανωμένες δομές που διαθέτουν ενότητα. Επίσης, αποτελούν 

γλωσσικές μονάδες με νόημα αλλά και στοιχεία του ευρύτερου κοινωνικό-πολιτισμικού 

περιβάλλοντος.           

 Το κείμενο αν και μπορεί να θεωρηθεί ως μια υπερ-προτασιακή μονάδα λόγου στη 

βάση του δεν ορίζεται από την πρόταση. Βάσει της κειμενολογικής προσέγγισης το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται όχι στους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

συνδυαστούν οι προτάσεις μεταξύ τους αλλά στα νοηματικά σύνολα που σχηματίζουν 

(Ματσαγγούρας, 2007∙ Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999).     

 Στην ανάλυση λόγου το κείμενο αποτελεί οργανωμένη μονάδα της οποίας το νόημα 

συνδέεται με το άμεσο και ευρύτερο περικείμενο. Από κειμενική άποψη, το περικείμενο 

συνδέεται με τη γλωσσική έκφραση του κειμένου. Ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς 

μας εδράζεται στις συμβατικές σχέσεις ανάμεσα σε κείμενο και περικείμενο. Οι συσχετίσεις 

βέβαια μεταξύ κειμένου και περικειμένου αποτελούν από μια άποψη κάποια αφηρημένα 

γνωστικά σχήματα τα οποία έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και είναι διαθέσιμα ανά πάσα 

στιγμή για ανάκληση, αναθεώρηση και χρήση (Γεωργοκοπούλου και˙Γούτσος 1999 ∙ 

Schunk 1982).           

 Ως αποτέλεσμα των συμβατικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ κειμένου και 
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περικειμένου τα κείμενα οργανώνονται σε κειμενικά είδη. Τα κειμενικά είδη αποτελούν 

ουσιαστικά οργανωμένες δομές λόγου οι οποίες συμβάλλουν αποτελεσματικά τόσο στην 

κατανόηση αλλά και στην ερμηνεία του κοινωνικό-πολιτισμικού γίγνεσθαι. (Εγγλέζου, 

2015).  Η αντίληψη γύρω από το κειμενικό είδος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συστημικής 

λειτουργικής γλωσσολογίας και ορίζεται ως μια κοινωνική διαδικασία που διαθέτει 

κειμενική δομή είναι πολιτισμικά προσδιορισμένη και χρησιμοποιείται για διάφορους 

σκοπούς σε διάφορα πλαίσια. Μέσα στο κάθε κειμενικό είδος περιγράφεται η σχέση 

ανάμεσα στις κοινωνικές επιδιώξεις του κειμένου και στις δομές της γλώσσας. 

 Η παραδοσιακή αντίληψη για τα κειμενικά είδη είναι ότι αποτελούν ένα απλό 

εργαλείο ταξινόμησης. Αυστραλοί ωστόσο θεωρητικοί επέκτειναν την παραδοσιακή 

αντίληψη για τα κειμενικά είδη σε μια προσέγγιση στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα 

κείμενα, η δομή τους αλλά και η κοινωνική τους λειτουργία. Υπό αυτό το πρίσμα, τα 

κειμενικά είδη αποτελούν  συσχετίσεις τόσο εκφραστικών αλλά και οργανωτικών στοιχείων 

με λειτουργίες και στοιχεία περιεχομένου βάσει του ρόλου που καλούνται να 

διαδραματίσουν στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους ( Γεωργακοπούλου και 

Γούτσος 1999∙ Καραντζόλα και Φλιατούρας, 2004∙Αρχάκης, 2017).    

 Υπάρχουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από τα κειμενικά είδη και αυτό 

που διαπιστώνεται είναι ότι τόσο ο ορισμός αλλά και το περιεχόμενο των κειμενικών ειδών 

διαφοροποιείται ανάμεσα στις διάφορες προσεγγίσεις αλλά και ότι διαχρονικά 

μεταβάλλεται. Οι αρχικές προσεγγίσεις γύρω από τα κειμενικά είδη επικεντρώνονταν στην 

προσπάθεια ταξινόμησης τους ως σταθερών και τυποποιημένων προϊόντων ενώ στη 

συνέχεια προσεγγίζονται ως προϊόντα που προσδιορίζονται αλλά και επαναπροσδιορίζονται 

στο πλαίσιο από αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Αποτελούν δηλαδή προϊόντα 

διαπραγμάτευσης (Κυριακίδη, 2001).       

 Αναλυτικότερα, ένα κειμενικό είδος διαμορφώνεται καταρχάς από τον κοινωνικό 

και επικοινωνιακό σκοπό που επιδιώκει, ο οποίος με τη σειρά του καθορίζει ανάλογα και τα 

δομικά αλλά και τα υπόλοιπα κειμενικά χαρακτηριστικά των κειμενικών τύπων που 

εντάσσονται στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος.      

 Τα κείμενα παραδοσιακά διακρίνονται σε περιγραφικά, αφηγηματικά αλλά και 

επιχειρηματολογικά. Ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη (Ρητορική 1995), λαμβάνοντας 

υπόψη τις λειτουργίες του λόγου γίνεται διάκριση των κειμένων σε αφηγηματικά, 

περιγραφικά και επιχειρηματολογικά.  Ενώ υπάρχει μια σύγχρονη κατηγορία κειμένων, τα 

πολυτροπικά τα οποία δεν ανήκουν αυστηρά σε ένα είδος καθώς φαίνεται να προκύπτουν 

από των συνδυασμό διαφόρων ειδών και αξιοποιούνται πολλοί σημειωτικοί τρόποι για τη 

δημιουργία τους ((Κουτσουλέλου - Μίχου, 1997).       
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 Σαφώς βέβαια αυτή η γενικευμένη κατηγοριοποίηση παραγνωρίζει τα διάφορα 

γλωσσολογικά χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε κειμενικός τύπος καθώς και την κοινωνική 

παράμετρο του συγγραφικού γεγονότος  το οποίο εισήγαγαν στην εκπαίδευση αρχικά ο 

Halliday και έπειτα ο Martin οι οποίοι επικεντρώθηκαν στα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να διαθέτει ένα κείμενο βάσει των κοινωνικών περιστάσεων μέσα στις οποίες 

δημιουργείται.(Ζερβα, 2002).        

 Η εξοικείωση των μαθητών με τα ποικίλα κειμενικά είδη κατά τη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

αποτελεί βασική παράμετρο του σχολικού γραμματισμού. Σύμφωνα με την κειμενοκεντρική 

προσέγγιση η παρουσίαση των τυπικών χαρακτηριστικών κάθε είδους αλλά και των 

γλωσσικών επιλογών που τα συνθέτουν καθιστούν ευκολότερη τόσο τη διάκρισή τους αλλά 

και την παραγωγή τους από τους μαθητές (Εγγλέζου 2012).     

 Ένα κείμενο μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα ή να συνταχτεί ευκολότερα αν ο 

αναγνώστης ή ο συντάκτης είναι εξοικειωμένοι με τις χρήσεις της γλώσσας, το είδος του 

αλλά και με τον τρόπο οργάνωσής του. Οι αναγνώστες τείνουν να ενσωματώνουν το 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας του εκάστοτε κειμένου στις γνώσεις που διαθέτουν 

αναφορικά με τη συνήθη δομή των κειμένων οικείου τύπου. Βέβαια, δε διαθέτουν όλοι οι 

κειμενικοί τύποι συμβάσεις αλλά όταν αυτό συμβαίνει, η εξοικείωση μ’ αυτούς παίζει 

μεγάλο ρόλο στην επεξεργασία των κειμένων. Τόσο η παραγωγή αλλά και η κατανόηση 

κειμένου διευκολύνεται από τη γνώση των κειμενικών τύπων.    

 Όταν ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με το είδος του κειμένου τότε διαθέτει 

κατάλληλα γνωστικά σχήματα που του επιτρέπουν να το επεξεργασθεί. Βέβαια, πέραν από 

τη γνώση για το είδος του κειμένου η κατανόηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την 

αναγνώριση της πραγματολογικής λειτουργίας του κειμένου δηλαδή του επικοινωνιακού 

του στόχου. Ο επικοινωνιακός στόχος εντάσσεται στην πραγματολογία του κειμένου, 

δηλαδή στους εξω-γλωσσικούς περιορισμούς που διαμορφώνουν το περιεχόμενο και τη 

δομή του κειμένου.          

 Η διδασκαλία των κειμενικών ειδών είναι πολύ σημαντική καθώς συμβάλλει στην 

ανάπτυξη μαθησιακών μετά-λειτουργιών καθώς και στρατηγικών (Κονδύλη, 1999). 

Αφηγηματικά κείμενα 

Ο αφηγηματικός λόγος κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός καθώς το αφηγηματικό 

αποτελεί ένα από τα δύο είδη σκέψης με το οποίο το άτομο νοηματοδοτεί την κοινωνική 

πραγματικότητα αφηγηματοποιώντας την ανθρώπινη δράση (Bruner, 1986). Επιπλέον, το 

άτομο αξιοποιεί τα αφηγηματικά σχήματα για τη συγκρότηση της ταυτότητάς του. Υπό αυτό 
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το πρίσμα, η αφήγηση δεν αποτελεί απλά εκφραστικό μέσο αλλά αποτελεί μέσο 

οικοδόμησης της πραγματικότητας αλλά και συγκρότησης ταυτότητας (Nicolopoulou, 

1997). 

O καθορισμός των δομικών στοιχείων ενός αφηγηματικού κειμένου αποτελεί σημείο 

αντιπαράθεσης των ειδικών. Στην απλοϊκή μορφή τους τα αφηγήματα αποτελούν παράθεση 

δραστηριοτήτων του ήρωα ενώ στην αναπτυγμένη τους μορφή τα αφηγηματικά κείμενα 

εμπεριέχουν συγκρούσεις, σκόπιμη δράση για υπέρβαση  εμποδίων που παρουσιάζονται 

αλλά και αναφορές σε παρελθοντικές και μελλοντικές καταστάσεις οι οποίες οικοδομούν το 

μύθο του αφηγήματος (Μπαμπινιώτης, 1994).     

 Βασική αρχή της αφηγηματολογίας είναι η ύπαρξη του αφηγητή, ο οποίος λειτουργεί 

ως διαμεσολαβητής μεταξύ του συγγραφέα και του κειμένου. Ο αφηγητής αποτελεί 

ουσιαστικά λειτουργία του κειμένου και είναι η φωνή η οποία αναλαμβάνει την 

αφηγηματική πράξη. Ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος και ορίζεται από τις λειτουργίες τις 

οποίες επιτελεί. Πιο συγκεκριμένα, παρεμβαίνει στο κείμενο, συμβάλλει στη διατήρηση της 

επικοινωνίας, ενώ μπορεί να σχολιάζει τα γεγονότα ή να ασκεί ακόμα και ιδεολογική 

λειτουργία ( Genette, 1980). Η ταξινόμηση των αφηγητών γίνεται με δύο κριτήρια: με βάση 

το αφηγηματικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν καθώς και τη συμμετοχή τους στην ιστορία.

 Οι τύποι του αφηγητή μπορεί να είναι τριών ειδών: Καταρχάς υπάρχει ο 

εξωδιηγητικός αφηγητής ο οποίος αφηγείται τα γεγονότα του κειμένου, ενώ ο ίδιος 

βρίσκεται εκτός ιστορίας (αφηγητής α΄ βαθμού). Ο αφηγητής μπορεί να είναι 

ενδοδιηγητικός, συνιστώντας αφηγητή β’ βαθμού, ο οποίος αναλαμβάνει να διηγηθεί 

γεγονότα τα οποία συνιστούν μετα-αφήγηση και ο ίδιος μπορεί να αποτελεί να είναι ένας 

από τους ήρωες της πρώτης ιστορίας. Τέλος, υπάρχει και ο μετα-διηγητικός αφηγητής, ο 

οποίος βρίσκεται μέσα στη δευτερεύουσα ιστορία και αφηγείται μια άλλη ιστορία (Genette, 

2007).             

 Ως προς την συμμετοχή του στην ιστορία, ο αφηγητής μπορεί να είναι: α) 

ομοδιηγητικός: Είναι ο αφηγητής που μετέχει ο ίδιος στην ιστορία την οποία διηγείται και 

η αφήγηση γίνεται σε α΄ πρόσωπο. Ο αφηγητής όταν αφηγείται μια ιστορία στην οποία είναι 

πρωταγωνιστής τότε ονομάζεται αυτό-διηγητικος. β) Ετεροδιηγητικός: Είναι ο αφηγητής ο 

οποίος δεν συμμετέχει στην ιστορία την οποία αφηγείται (τριτοπρόσωπη αφήγηση) 

(Genette, 2007). 
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Περιγραφικά κείμενα    

Τα περιγραφικά κείμενα αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία κειμενικών ειδών 

η οποία περιλαμβάνει λογοτεχνικές περιγραφές  προσώπων, πραγμάτων αλλά και 

δραστηριοτήτων. Επομένως, ως κατηγορία είναι ανομοιογενής . Τα περιγραφικά κείμενα 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους τόσο στους άξονες οργάνωσης που ακολουθούν αλλά και 

στην προοπτική του συγγραφέα (Ματσαγγούρας, 2007). Πιο συγκεκριμένα, κάποια από τα 

περιγραφικά κείμενα είναι στατικής φύσης και οργανώνονται γύρω από ένα άξονα χωρικής 

συσχέτισης, ενώ άλλα οργανώνονται γύρω από άξονα χρονικής συσχέτισης. 

 Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στη φύση των αντικειμένων της περιγραφής όλες 

οι περιγραφές έχουν κάποια κοινά δομικά στοιχεία τα οποία όταν υπάρχουν ο αναγνώστης 

μπορεί να παραστήσει νοητικά αυτό που περιγράφεται. Πιο συγκεκριμένα, βασικά δομικά 

στοιχεία των περιγραφικών κειμένων αποτελούν οι αισθητηριακές παραστάσεις, τα 

πληροφοριακά στοιχεία αλλά και οι προσωπικές σκέψεις του συγγραφέα. Αναλυτικότερα, 

οι αισθητηριακές αναπαραστάσεις αναφέρονται στην συνολική εικόνα αυτού που 

περιγράφεται, στο χώρο μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένο αυτό που περιγράφεται, στα 

επιμέρους βασικά στοιχεία του αλλά και στη χρονική στιγμή στην οποία αναφέρεται η 

περιγραφή. Τα πληροφοριακά στοιχεία αφορούν την ιστορία, τη χρήση του περιγραφόμενου 

αλλά και τη σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο του.   

Επιχειρηματολογικά κείμενα  

Σύμφωνα με τον Παπανούτσο (1985, 123), το επιχείρημα αποτελεί μια λογική 

κατασκευή κατά την οποία το άτομο διατυπώνοντας συλλογισμούς οδηγείται σε κρίσεις και 

συμπεράσματα γύρω από μια πρόταση/ θέση. H επιχειρηματολογία διαθέτει μια κοινωνική 

δυναμική και η ενασχόληση με την επιχειρηματολογική γραφή μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στην επιτυχία των μαθητών τόσο σε κοινωνικό, προσωπικό αλλά και σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο (  Costello, 1997).      

 Η εξοικείωση βέβαια με την επιχειρηματολογία και η ανάπτυξη του 

επιχειρηματολογικού γραμματισμού στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί πολύ απαιτητικό 

εγχείρημα καθώς η επιχειρηματολογία συνδέεται τόσο με την ανάπτυξη της ομιλίας, της 

γραφής αλλά και με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του ατόμου (Εγγλέζου 2012· Cuhn& 

Crowell, 2011 ·Oosdam, 2004) και απαιτεί σύνθετες δεξιότητες τόσο γνωστικές αλλά και 

μεταγνωστικές καθώς και μεταγλωσσικές (Ματσαγγούρας, 2001).   

 Αναλυτικότερα, η συγγραφή ενός επιχειρηματολογικού κειμένου αποτελεί επίπονη 

διαδικασία καθώς ο συγγραφέας καλείται μέσω προσωπικού αναστοχασμού η έρευνας να 
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διατυπώσει επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα, ανασκευές και να είναι σε θέση να τα αξιολογεί 

αλλά και να τα ενσωματώνει σε κειμενική δομή. Παράλληλα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τις κατάλληλες συνδετικές λέξεις ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή του κειμένου αλλά και να 

χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα υφολογικά στοιχεία (Νάκας, 2003). Επειδή ο 

επιχειρηματολογικός λόγος παρουσιάζει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας οι ταξινομίες συνήθως  

των σχολικών κειμένων κατατάσσουν τελευταία στη σειρά τα επιχειρηματολογικά κείμενα 

και τα τοποθετούν συνήθως στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου (Dolz, 1996).  

 Τα επιχειρηματολογικά κείμενα δεν πραγματεύονται επιστημονικές γνώσεις και την 

εγκυρότητά τους αλλά διαπραγματεύονται τη συναίνεση του αποδέκτη του κειμένου με 

μέσο τη λογική τεκμηρίωση θέσεων (Ματσαγγούρας, 2001). Αναλυτικότερα, ο 

επιχειρηματολογικός λόγος επιτυγχάνεται όταν ο λόγος απαγκιστρωθεί από το επίπεδο 

πολωτικής αντιπαράθεσης και εισέλθει σε μια διαλεκτική σύνθεση μεταξύ θέσης και 

αντίθεσης. Κατά τη διαλεκτική σύνθεση ο συγγραφέας καλείται, ενώ έχει διατυπώσει 

ξεκάθαρη θέση στο θέμα της αντιπαράθεσης, να καταφέρει να εντάξει στη θέση του ισχυρά 

στοιχεία από την αντί-θέση και να οδηγηθεί στη σύνθεση η οποία παραμένει στην γραμμή 

της αρχικής θέσης.         

 Τα δομικά στοιχεία του επιχειρηματολογικού κειμένου και ο τρόπος οργάνωσης του 

έχουν απασχολήσει εκτεταμένα τη βιβλιογραφία. Σύμφωνα με το σχήμα της υπερδομής το 

οποίο προτείνει ο Toumlin (1958), τα δομικά στοιχεία ενός επιχειρηματολογικού κειμένου 

οργανώνονται ως ακολούθως: Αρχικά ο συγγραφέας διατυπώνει μια θέση – άποψη πάνω σε 

ένα συγκεκριμένο θέμα. Ακολούθως επικαλείται διάφορα δεδομένα τα οποία θα του 

επιτρέψουν να υποστηρίξει την αρχική του θέση. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι λογικά 

επιχειρήματα, εμπειρικά δεδομένα, μαρτυρίες, πορίσματα ερευνών κ.τ.λ. Στη συνέχεια ο 

συγγραφέας καλείται να διατυπώσει κάποιες επικυρωτικές αρχές, μέσω των οποίων θα 

πείσει ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιεί στηρίζουν τις θέσεις του. Τέτοιες επικυρωτικές 

αρχές μπορούν να είναι κανόνες, γενικές αρχές ή γενικεύσεις. Έπειτα ο συγγραφέας καλείται 

να στηρίξει τα συμπεράσματά του και τέλος καλείται να ανασκευάσει τις αντίθετες απόψεις 

επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του και διατυπώνοντας τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις 

κάτω από τις οποίες η θέση του ισχύει. Βέβαια, μπορεί κανείς να συναντήσει στη 

βιβλιογραφία αρκετούς τύπους υπερδομής επιχειρηματολογικών κειμένων. 

Λογοτεχνικά κείμενα  

Μια άλλη κατηγορία κειμένων είναι τα λογοτεχνικά κείμενα. Κατά την επεξεργασία 

ενός λογοτεχνικού κειμένου οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τους ιδιαίτερους τρόπους 

με τους οποίους η λογοτεχνία επεξεργάζεται, προσομοιώνει, αποδομεί και αναδομεί την 
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πραγματικότητα διαμορφώνοντας ένα νέο κόσμο ο οποίος βρίσκεται ωστόσο σε μια 

διαλεκτική σχέση με τον πραγματικό (Αναλυτικό πρόγραμμα Λογοτεχνίας ΥΠΠΑΝ, 2017).

 Η ανάγνωση και ακολούθως η ανάλυση και επεξεργασία ενός λογοτεχνικού 

κειμένου αποτελεί μια πολυσχιδή διαδικασία νοηματοδότησης η οποία απαιτεί την 

ουσιαστική συμμετοχή του αναγνώστη. Ο αναγνώστης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

παράγοντα στη  διαδικασία της λογοτεχνικής επικοινωνίας και όχι ένα παθητικό αποδέκτη 

των μηνυμάτων του κειμένου (Ματσαγγούρας, 2007). Η λογοτεχνική ανάγνωση είναι κάτι  

περισσότερο από ικανότητα αποκωδικοποίησης και του γραπτού κειμένου. Πρόκειται για 

μια διαδικασία που περιλαμβάνει κάτι πέρα από την αναγνώριση γλωσσικών σημείων και 

την αναπαραγωγική εκφορά του γραπτού λόγου. Ως διαδικασία νοηματοδότησης αλλά και 

πραγμάτωσης νοήματος, η λογοτεχνική ανάγνωση σχετίζεται άμεσα με την απροσδιοριστία 

του μηνύματος, που αποτελεί εγγενή ιδιότητα του λογοτεχνικού κειμένου (Καλογήρου, 

2007).            

 Η λογοτεχνική εγγραμματοσύνη  ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας δεξιότητας ή μιας 

τεχνικής την οποία αφού γνωρίσει ο μαθητής θα μπορέσει να προσεγγίσει αποτελεσματικά 

ένα κείμενο. Προϋποθέτει γνώση του πολιτισμικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στο 

οποίο γράφτηκε το έργο αλλά και δυνατότητα αποκωδικοποίησης της λογοτεχνικής γραφής 

του με κριτική διάθεση (Καλογήρου, 2007· Ματσαγγούρας, 2007). Αναλυτικότερα, η 

κατανόηση, ανάλυση και επεξεργασία  ενός λογοτεχνικού κειμένου συνδέονται άμεσα με 

τους μεθοδολογικούς, υφολογικούς, και γραμματολογικούς όρους που θέτει το λογοτεχνικό 

γένος και το κειμενικό είδος στο οποίο ανήκουν. Πιο συγκεκριμένα, οι δεξιότητες που 

απαιτούνται για την κατανόηση και την επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων κινούνται 

καταρχάς στο επίπεδο της πραγματολογικής κατανόησης-εξομάλυνσης των κειμένων. 

Επίσης, απαιτείται ανάλυση στο επίπεδο της κειμενικής δομής «επιφάνειας». Πιο 

συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν τη δομή του κειμένου 

για να μπορούν να εντοπίζουν τους τρόπους οργάνωσης των στοιχείων αλλά να μπορούν να 

διευρύνουν και τους τρόπους με τους οποίους αναπαρίσταται ο κόσμος μέσω των 

λογοτεχνικών κειμένων και εισάγονται τομές στην υπάρχουσα πραγματικότητα. Τέλος, η 

ανάλυση και επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων κινείται στο επίπεδο της βαθιάς δομής 

κατά το οποίο οι μαθητές ασκούνται στην κατανόηση και ερμηνεία των υπόρρητων 

πληροφοριών που μεταδίδει ένα λογοτεχνικό κείμενο (Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας 

ΥΠΠΑΝ, 2017).         

 Τα λογοτεχνικά κείμενα, έχουν ένα δικό τους τρόπο ανάλυσης και επεξεργασίας 

ωστόσο στην έρευνα αυτή δεν γίνεται λογοτεχνική ανάλυση. εξετάζεται το πρώτο επίπεδο 

που είναι το γλωσσικό. Εφαρμόζονται ουσιαστικά πρακτικές που έχουν περιληφθεί στο 
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πρωτόκολλο αναγνωστικής κατανόησης και έχουν αναδειχθεί ως βέλτιστες (Παντελιάδου 

κ.α 2008). 

2.6.2 Βέλτιστες πρακτικές στην κατανόηση κειμένου 

Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί μια δύσκολη νοητική διαδικασία καθώς ο 

λόγος δομείται σε δύο επίπεδα: της καταδήλωσης αλλά και της συνδήλωσης. 

Αναλυτικότερα, η καταδήλωση σχετίζεται με την εύρεση πληροφοριών στο κείμενο και στο 

πλαίσιο αυτό η σκέψη των μαθητών εργάζεται με τις καταφάσεις. Η συνδήλωση σχετίζεται 

με την εύρεση της κεντρικής ιδέας του κειμένου, τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της 

δομής του κειμένου αλλά και των χαρακτηριστικών του τύπου του κειμένου. Στην 

συνδήλωση η σκέψη εργάζεται με τις αρνήσεις και με αυτό που υπονοείται στο κείμενο. 

Πολλά προβλήματα που παρουσιάζουν οι μαθητές στην κατανόηση οφείλονται στην ατελή 

ικανότητα καταδήλωσης γεγονός που δεν τους επιτρέπει να βρουν το νόημα των λέξεων, να 

εξηγήσουν, να διακρίνουν θεματικές προτάσεις κτλ. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη 

ικανότητας για συνδήλωση γεγονός που δεν επιτρέπει στους μαθητές να βρουν την κεντρική 

ιδέα του κειμένου τα χαρακτηριστικά της δομής του αλλά και τα χαρακτηριστικά του τύπου 

του κειμένου. Συνεπώς, επιβάλλεται να εξευρεθούν βέλτιστες πρακτικές ενίσχυσης της 

αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών.      

 Πολύ σημαντική πρακτική η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωστικής 

κατανόησης είναι η εκμάθηση στρατηγικών μελέτης ως στρατηγικής διδασκαλίας. Κατά την 

εκμάθηση στρατηγικής μελέτης οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν το κείμενο που τους 

δίνεται παράγραφο –παράγραφο , διατυπώνοντας ερώτηση για το μήνυμα της παραγράφου. 

Ακόμα, να κάνουν περίληψη της παραγράφου, να αποσαφηνίσουν το νόημα της 

παραγράφου, να προβλέψουν το θέμα της επόμενης παραγράφου, βάσει των 

χαρακτηριστικών της δομής του κειμένου και να αποδώσουν το νόημα της παραγράφου με 

δικά τους λόγια.          

 Η εκμάθηση στρατηγικής μελέτης μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική όταν 

συνοδεύεται από κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Μια βέλτιστη πρακτική που προωθεί την 

αναγνωστική κατανόηση είναι να ζητείται από τους μαθητές, αξιοποιώντας είτε την εικόνα 

που συνοδεύει ένα κείμενο είτε την επικεφαλίδα του κειμένου να προσδιορίσουν «τι θέλουν 

να μάθουν» ή «τι αναμένεται να διαβάσουν» και να γραφούν τα ερωτήματα που προκύπτουν 

στον πίνακα.         

 Επιπλέον μια βέλτιστη πρακτική που προωθεί την αναγνωστική κατανόηση είναι να 

υπογραμμίζουν οι μαθητές διαβάζοντας ένα κείμενο φράσεις  που δίνουν απάντηση στα 

ερωτήματα του πίνακα, ενώ παράλληλα ανακυκλώνουν τις φράσεις λέγοντας που το λέει 
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και πώς το λέει. Επίσης, πολύ βασική πρακτική που βοηθά στην αναγνωστική κατανόηση 

είναι η κατασκευή χάρτη ιστορίας. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός ζητεί από τους μαθητές 

διαβάζοντας το κείμενο να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα «τι έγινε», «πού», «ποιοι», 

ποια τα αποτελέσματα, πώς γιατί, για ποιο σκοπό και να φτιάξουν από κοινού το χάρτη 

ιστορίας (Σαλβαράς, 2011). 

Ακόμα, βέλτιστη πρακτική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αναγνωστική 

κατανόηση είναι η αναζήτηση, κατά την ανάλυση κειμένου, των χαρακτηριστικών της 

δομής του, η συμπλήρωση του χαρακτηριστικού της δομής που λείπει από το κείμενο και η 

διατύπωση σχετικής παραγράφου. Συγχρόνως, είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να  

επεξεργάζεται μπροστά στους μαθητές του ένα κείμενο και εξηγεί τον τρόπο που σκέφτεται 

ώστε να αποτελέσει πρότυπο προς μίμηση.      

 Τέλος, βέλτιστη πρακτική για την αναγνωστική κατανόηση αποτελεί η κατασκευή 

ενός νοηματικού χάρτη ο οποίος με τη μορφή δενδρογράμματος όπου καθεμία παράγραφος 

αντιστοιχεί σε ένα κλαδί ενώ η ανάλυση της κάθε παραγράφου σε παρακλάδι με σκοπό να 

δουν η μαθητές πώς δομείται το κείμενο στην ολότητά του αλλά και κάθε παράγραφος 

ξεχωριστά.          

 Με την εκμάθηση στρατηγικής μελέτης οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται με 

επίγνωση με αποτέλεσμα οι γνώσεις να συγκροτούνται καλύτερα και να είναι διαθέσιμες σε 

εφαρμογές. 

2.6.3 Βέλτιστες πρακτικές στην παραγωγή γραπτού λόγου  

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί διαδικασία επίλυσης προβλήματος καθώς ο 

μαθητής θα πρέπει να πάρει αποφάσεις αναφορικά με το τι θα γράψει   πώς  αλλά και  γιατί 

θα γράψει . Αναφορικά με το τι θα γράψει ο μαθητής θα πρέπει να ανατρέξει/ σκεφτεί κάποιο 

γνωστό του κείμενο το οποίο προσιδιάζει σ’ αυτό που θέλει να γράψει και το οποίο θα 

λειτουργήσει ως πρότυπο. Το πώς θα γράψει ο μαθητής παραπέμπει σε σχήματα της δομής 

του κειμένου ενώ το γιατί θα γράψει παραπέμπει στις λειτουργίες των κειμένων. Συνεπώς η 

παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία και χρειάζεται 

συστηματική διδασκαλία και καθοδήγηση.       

 Στην κειμενοκεντρική προσέγγιση προτείνεται για τη διδασκαλία της παραγωγής 

γραπτού λόγου το κείμενο-κεντρικό διαδικαστικό μοντέλο στο οποίο δίνεται έμφαση τόσο 

στο περιεχόμενο, στη διαδικασία αλλά και στο πλαίσιο διδασκαλίας του γραπτού λόγου. Το 

μοντέλο αυτό προτείνει τρία διαφορετικά στάδια κατά την παραγωγή γραπτού λόγου: το 

προ-συγγραφικό, το συγγραφικό αλλά και το μετα-συγγραφικό. Στόχος του μοντέλου αυτού 
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είναι μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης να μπορέσει ο μαθητής να αυτονομηθεί 

από τον εκπαιδευτικό και να μπορεί να παράγει κείμενα τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά 

του περιεχομένου και της δομής του κειμενικού είδους στο οποίο ανήκουν ώστε να είναι 

επικοινωνιακώς αποτελεσματικά.       

 Κατά την παραγωγή λόγου με συγγραφική αλλά και μετα-συγγραφική διαδικασία οι 

μαθητές μελετούν και επεξεργάζονται ένα κείμενο επισημαίνοντας νοήματα αλλά και 

φράσεις χρήσης (τι λέει και πώς το λέει).  Ακολούθως, προχωρούν σε ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών της δομής του κειμένου και συζητούν με τον εκπαιδευτικό τον τύπο του 

κειμένου. Στη συνέχεια, κατά τη φάση της αρχικής συγγραφής, οι μαθητές παράγουν 

κείμενο σε θέμα το οποίο προκύπτει από το κείμενο το οποίο επεξεργάστηκαν. Στη συνέχεια 

2-3 μαθητές διαβάζουν το κείμενά τους και γίνεται συζήτηση αναφορικά με το «τι έγραψαν» 

και «πώς το έγραψαν». Μέσω συζήτησης συντάσσεται ένας νοηματικός χάρτης με τη μορφή 

δενδρογράμματος στον οποίο ο κορμός αντιστοιχεί στο θέμα του κειμένου, τα κλαδιά 

αντιπροσωπεύουν τις παραγράφους του κειμένου ενώ τα παρακλάδια αντιπροσωπεύουν την 

ανάλυση των παραγράφων.         

 Η κατασκευή του νοηματικού χάρτη εξαναγκάζει τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις 

ελλείψεις  τους γεγονός που δημιουργεί μια αστάθεια που θα τους αναγκάσει να 

προχωρήσουν σε μια επανεξέταση και αναδόμηση του αρχικού κειμένου μέσω μιας μετά-

συγγραφικής διαδικασίας. Η σύγκριση αλλά και συσχέτιση αρχικού και τελικού κειμένου 

οδηγεί σε γνωστική υπέρβαση και σε αποκατάσταση της γνωστικής ισορροπίας σε 

υψηλότερο επίπεδο. Συνεπώς, η μάθηση μέσω συγγραφικής αλλά και μετα-συγγραφικής 

διαδικασίας βασίζεται στη μετασχηματίζουσα μάθηση.    

 Χαρακτηριστικό των μοντέλων παραγωγής γραπτού λόγου που προσανατολίζονται 

στη διαδικασία είναι ότι επισημαίνουν την αναγκαιότητα των μετα-συγγραφικών φάσεων. 

Οι κυριότερες μορφές βελτίωσης που μπορεί να πάρει το κείμενο είναι καταρχάς διόρθωση 

λαθών, προσθήκη κάποιων συμπληρωματικών στοιχείων, αναδιάταξη της αρχικής 

οργάνωσης ή αναδιατύπωση προτάσεων ( Ματσαγγούρας, 2001)    

 Η φάση της επανεξέτασης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς δημιουργούνται αφενός 

καλύτερης ποιότητας κείμενα και αφετέρου συμβάλλει στην ανάπτυξη μεταγλωσσικών 

αλλά και μεταγνωστικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο μαθητή να παράγει συνειδητά 

καλύτερα κείμενα. Συνεπώς, η μετα-συγγραφική φάση δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία 

διόρθωσης του αρχικού κειμένου αλλά μια διαδικασία πραγματικής και ουσιαστικής 

βελτίωσης η οποία κινείται τόσο στο μικρο-επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο πρότασης αλλά και 

στο μακροεπίπεδο δηλαδή σε επίπεδο παραγράφου αλλά και σε επίπεδο συνολικού κειμένου 

(Χατζησαββίδης, 1992˙).         
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 Μέσω της αναδιοργάνωσης του αρχικού κειμένου κινητοποιούνται και 

αναπτύσσονται ανώτερες πνευματικές λειτουργίες καθώς ο συγγραφέας επιδιώκει να 

αναδιοργανώσει το κείμενο ώστε μέσα από τις βελτιώσεις να ανταποκρίνεται στις 

εσωτερικές αναπαραστάσεις που έχει αναπτύξει ο συγγραφέας.    

 Η στρατηγική διδασκαλίας της συγγραφικής και μετα-συγγραφικής διαδικασίας  

στην παραγωγή γραπτού λόγου  μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη όταν συνοδεύεται από 

κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Μια βέλτιστη πρακτική είναι η από κοινού γραφή. Στην από 

κοινού γραφή ο εκπαιδευτικός συζητεί με τους μαθητές τι θα γράψουν και ακολούθως τους 

υποβοηθά να εκφραστούν. Στη συνέχεια γράφουν από κοινού ο εκπαιδευτικός στον πίνακα 

και οι μαθητές στο τετράδιό τους.       

 Μια άλλη βέλτιστη πρακτική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή 

γραπτού λόγου είναι η μεγαλόφωνη γραφή. Κατά τη μεγαλόφωνη γραφή ο εκπαιδευτικός 

εκθέτει και αναλύει μπροστά στους μαθητές τη σκέψη του. Αναλυτικότερα εκφράζει τις 

σκέψεις του μεγαλόφωνα αναφορικά με το πώς θα ξεκινήσει, τι θα γράψει, γιατί θα διαλέγει 

συγκεκριμένες λέξεις, γιατί αλλάζει παράγραφο κτλ. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει ώστε να 

μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία πίσω από το προϊόν.    

 Επιπλέον, βέλτιστες πρακτικές στην παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί θεωρούνται 

τόσο η εύρεση των χαρακτηριστικών της δομής του κειμένου, η κατασκευή γνωστικού 

χάρτη, καθώς και η εικονογραφημένη ιστορία. Αναλυτικότερα, οι μαθητές μελετούν το 

κείμενο ανά παράγραφο εντοπίζοντας σε τι αναφέρεται η κάθε παράγραφος (π.χ η πρώτη 

παράγραφος περιγράφει το πλαίσιο, η δεύτερη το γεγονός κτλ). Ακολούθως, παράγουν 

κείμενο το οποίο πηγάζει από το θέμα που ανέλυσαν. Για τη σύνταξη γνωστικού χάρτη οι 

μαθητές διαβάζοντας το κείμενο αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα ποιος, τι έκανε, πως 

γιατί, ποια τα αποτελέσματα κτλ και γράφουν κείμενο το θέμα του οποίου πηγάζει από το 

κείμενο που μελέτησαν. Τέλος, η πρακτική της εικονογραφημένης ιστορίας μπορεί να είναι 

πολύ βοηθητική κατά την παραγωγή γραπτού λόγου καθώς οι μαθητές αξιοποιώντας εικόνες 

διατυπώνουν για κάθε εικόνα μια απλή πρόταση. Ακολούθως μέσω της συζήτησης με το 

δάσκαλο επεκτείνουν τις απλές προτάσεις και τις μετατρέπουν σε παραγράφους και 

προεκτείνουν την ιστορία.  
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2.7 Αιτιολόγηση της προτεινόμενης έρευνας     

Η αναγνωστική κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελούν βασικές 

πρακτικές του εγγραμματισμού. Αποτελούν στόχους-ικανότητες του διδακτικού 

συστήματος, αναταράξιμες σε όλα τα γνωστικά πεδία και εργαλεία διδασκαλίας, σε 

περίοπτη θέση, για την πρόσκτηση της μάθησης των μαθητών.     

 Η κατάκτηση της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου 

απαιτεί την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στα επίπεδα της παρακολούθησης, του 

ελέγχου και της έκφρασης μεταγνωστικών εμπειριών. Αυτό απαιτεί την εκμάθηση 

στρατηγικών μελέτης και συγγραφής κειμένου και την εφαρμογή τους με αυτοέλεγχο. Με 

τον αυτοέλεγχο οι μαθητές μας δείχνουν ότι έχουν συγκροτήσει το ενέργημα (τι θα κάνω, 

πως γιατί, για ποιο σκοπό) και δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους «τι να προσέξει». 

 Ο αυτοέλεγχος στη μάθηση των μαθητών εκφράζεται με την πράξη του 

αυτοσχεδιασμού και της αυτορρύθμισης: τι θα κάνω (προσανατολισμός),πώς θα το κάνω 

(σχεδιασμός), το εφαρμόζω (παρακολούθηση), υπάρχει απόκλιση (έλεγχος), πώς τα πήγα 

(αξιολόγηση), τι έκανα (αναστοχασμός). Απαιτεί οι μαθητές να έχουν συγκροτήσει το 

ενέργημα με τη μορφή στρατηγικής μελέτης και συγγραφής κειμένου και να το εφαρμόζουν 

αναστοχαζόμενοι, δίνοντας οδηγίες στον εαυτό.     

 Ο αυτοέλεγχος ως προϊόν αυτορρύθμισης στη μάθηση των μαθητών θα είναι πλήρης, 

αν δεν περιορίζεται μόνο στην εκμάθηση των ενεργημάτων σκέψης και δράσης και την 

εφαρμογή τους με οδηγίες στον εαυτό, όπως ζητεί η κοινωνικογνωστική θεωρία 

(Bandura,1986∙Zimmermann,2000), αλλά προκύπτει και :(ι). από τη μετατροπή των 

πληροφοριών σε γνώσεις (έννοιες, κρίσεις, συλλογισμός, γνωστική δομή, στρατηγική 

μάθησης), όπως ζητεί ο εξωγενής εποικοδομισμός (Woolfolk,2007∙Slavin,2007), (ιι) από 

μια γνωστική σύγκρουση, κοινωνικογνωστικής μορφής, που προκαλεί μετασχηματισμούς 

και αναδομήσεις και επιφέρει γνωστικές υπερβάσεις, όπως ζητεί ο ενδογενής 

εποικοδομισμός (Schunk,2010), (ιιι) από διδακτική εργασία στη ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης, όπως είναι η εκμάθηση στρατηγικών μελέτης και συγγραφής κειμένου, με τη 

χρήση της γνωστικής μαθητείας, όπως ζητεί ο διαλεκτικός εποικοδομισμός 

(Vygotsky,1997∙Basharina,2007).       

 H μετατόπιση που σημειώνεται από την κοινωνικογνωστική θεωρία στον 

εποικοδομισμό γενικά και ειδικότερα προς τον ευρύτερα, σήμερα, αποδεκτό και πολλά 

υποσχόμενο, διαλεκτικό εποικοδομισμό, χαρακτηρίζεται ως μεταπροοδευτική στροφή και 

ως «νέα μάθηση» (Ματσαγγούρας, 2006 ∙Kalantzis και Cope,2013∙Πασιάς, Φλουρής, 

Φωτεινός,2016).          
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 Η μέχρι τώρα έρευνα στην αυτορρύθμιζόμενη μάθηση για την αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου είναι πλούσια και πολυσχιδής στηριζόμενη, 

μονόπλευρα, στην κοινωνικογνωστική θεωρία, που προβάλλει το ρόλο του προτύπου, της 

αυτό-αποτελεσματικότητας και των οδηγιών στον εαυτό, ως απόδειξη συγκρότησης του 

ενεργήματος (τι θα κάνω, πως, γιατί, για ποιο σκοπό). Τα αποτελέσματα αυτής ανέδειξαν 

ως μαθησιακό πρόβλημα την έλλειψη ικανοποιητικών επιδόσεων στην αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου και τη δυσκολία των διδακτικών 

παρεμβάσεων πειραματικού χαρακτήρα, να επιφέρουν μια ισορροπία στην άνιση κατανομή 

των αποτελεσμάτων (Joyce κ.α 2009∙Smith, 2006∙Δεμερτζής και Λεουτσάκος,2017). 

 Η προτεινόμενη έρευνα κινείται πολύπλευρα και αξιοποιεί: 

Στην αναγνωστική κατανόηση: ι) τη μετατροπή των πληροφοριών του κειμένου σε 

γνώσεις (εντοπισμός πληροφοριών, εύρεση νοήματος λέξεων, εξήγηση ενεργειών, διάκριση 

θεματικών προτάσεων παραγράφων, σύνταξη περίληψης, εξαγωγή συμπεράσματος, εύρεση 

κεντρικής ιδέας, εντοπισμός του τύπου και δομής του κειμένου),(ιι) την εκμάθηση 

στρατηγικών μελέτης κειμένου με τη στρατηγική διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας και 

(ιιι ) την εφαρμογή των στρατηγικών μελέτης με αυτοσχεδιασμό και αυτορρύθμιση των 

μαθητών.          

 Στην παραγωγή γραπτού λόγου: (ι) Την εκμάθηση της συγγραφής κειμένου ως 

διαδικασία επίλυσης προβλήματος (τι θα γράψω, γιατί, πώς) και μετασυγγραφής του 

κειμένου ως διαδικασία μετασχηματισμού και αναδόμησης , με τη χρήση της στρατηγικής 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας και (ιι) την εφαρμογή της στρατηγικής συγγραφής 

και μετασυγγραφής κειμένου με αυτοσχεδιασμό και αυτορρύθμιση των μαθητών. 

 «Εν ολίγοις» η προτεινόμενη έρευνα αξιοποιεί τον εποικοδομισμό στους τρεις 

τύπους, εξωγενή, ενδογενή και διαλεκτικό, χωρίς να παραμελεί και την παράδοση της 

κοινωνικογνωστικής θεωρίας στην επιδιωκόμενη αυτορρύθμιση των μαθητών στη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου. Η 

πρωτοτυπία της έρευνας είναι έκδηλη και η χρησιμότητά της μεγάλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.0 Εισαγωγή  

Η διαμόρφωση της μεθόδου έρευνας περιλαμβάνει: τους συμμετέχοντες/δείγμα, το 

ερευνητικό παράδειγμα, το ερευνητικό σχέδιο, τα ερευνητικά εργαλεία και τη διαδικασία 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Στην περιγραφή του δείγματος αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Στο ερευνητικό παράδειγμα αναλύονται οι βασικές 

αντιλήψεις για την επιστημολογία, την οντολογία και τη μεθοδολογία της έρευνας. 

Αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνας. Στο ερευνητικό σχέδιο αναδεικνύεται η 

αλληλεπίδραση των μεταβλητών. Στα ερευνητικά εργαλεία προσδιορίζεται ο σκοπός τους, 

η δόμησή τους, η εγκυρότητα κατασκευής τους και ελέγχεται η αξιοπιστία τους. Στη 

διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αναφέρονται τα εργαλεία, οι τρόποι 

και οι συνθήκες. 

 

3.1 Συμμετέχοντες  

 

Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν: 

 α. 1.700 μαθητές των Γυμνασίων της Κύπρου. H έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2017. 

Στους μαθητές αυτούς χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, 

με σκοπό τον έλεγχο της εννοιολογικής κατασκευής και αξιοπιστίας του και τη 

μέτρηση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης των μαθητών στην αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. 

   Το μέγεθος του δείγματος των μαθητών κρίθηκε ως απαραίτητο για την 

έρευνά μας, με βάση τη δόμηση του ερωτηματολογίου λόγω των πολλών 

μεταβλητών που υπεισέρχονται (Creswell, et al  2011). 

   Το ερωτηματολόγιο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στην αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου χορηγήθηκε στα τμήματα των 

μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου, ύστερα από κλήρωση των 

Γυμνασίων της Κύπρου και την έκδοση σχετικής άδειας από το Υπουργείο 

Παιδείας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 78 τμήματα μαθητών των τάξεων του 
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Γυμνασίου. Πρόκειται για ένα τυχαίο δείγμα φυσικών ομάδων, όπως είναι τα 

τμήματα των τάξεων του Γυμνασίου (Martin, 2008). 

 β) Δύο τμήματα της Β΄ Γυμνασίου της πόλης Λευκωσίας συμμετείχαν στο διδακτικό 

πειραματισμό. Το ένα από αυτά (Β1) αποτέλεσε την πειραματική ομάδα και το άλλο 

(Β2) αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Τα τμήματα των μαθητών προέκυψαν από 

τυχαία τοποθέτηση των μαθητών και  κρατήθηκαν ανέπαφα όπως ήταν. Η τυχαία 

τοποθέτηση των μαθητών εξασφάλισε τις συνθήκες εξουδετέρωσης του επείσα-

κτων  μεταβλητών (Παπαναστασίου, 2014). Τα τμήματα των μαθητών 

παρουσίαζαν ανεπαίσθητες, μη σημαντικές διαφορές ως προς τον αριθμό των 

μαθητών κατά τμήμα, την κατανομή των μαθητών ως προς το φύλο, την προέλευση 

των μαθητών ως προς το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και την επίδοση των 

μαθητών στην Νεοελληνική Γλώσσα με βάση τα αρχεία του Γυμνασίου. Ακόμη, 

και στα δύο τμήματα δίδασκε ο ίδιος καθηγητής, το ίδιο μάθημα με την ίδια 

στοχοθεσία και περιεχόμενο και διέφερε μόνο η μεθόδευση της διδασκαλίας, ως 

μοναδικό στοιχείο που διαφοροποιούσε εμφανώς τις ομάδες των μαθητών, 

πειραματική και ελέγχου. Το μέγεθος της ομάδας πειραματισμού είναι το 

οριζόμενο από την εκπαιδευτική έρευνα για τη διασφάλιση της εξωτερικής 

εγκυρότητας (Mertens, 2005· Creswell, 2011). 

 

3.2  Ερευνητικό Παράδειγμα  

 

 Το ερευνητικό παράδειγμα αποτελεί τρόπο θεώρησης του κόσμου και κατευθύνει τη 

σκέψη και τη δράση. Κάθε ερευνητικό παράδειγμα διαφοροποιείται στην οντολογία 

(αντιλήψεις για τη φύση της πραγματικότητας), στην επιστημολογία (αντιλήψεις για τη 

φύση της γνώσης), και στη μεθοδολογία (αντιλήψεις για τη διαμόρφωση μεθόδου έρευνας). 

Τα παραδείγματα έρευνας είναι τέσσερα: το μεταθετικιστικό, το κονστρουκτιβιστικό, το 

μετασχηματικό και το πραγματιστικό (Lather, 1992· Lincoln & Guba, 2000· Mertens, 2005· 

Σαλβαράς, 2013). Η επιλογή του παραδείγματος έρευνας ή και η σύνθεσή του από την 

ερευνητή έχει συνέπειες για κάθε απόφαση που λαμβάνει κατά την ερευνητική διαδικασία, 

συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσης της μεθόδου που θα ακολουθήσει, διαφορετικά 

η έρευνα θα στηρίζεται σε μη ελεγμένη, μη αναγνωρισμένη θεωρία (Cohen & Manion, 

2007).           

 Το μεταθετικιστικό παράδειγμα έρευνας στηρίζεται στον κριτικό ορθολογισμό και 

χρησιμοποιεί την υποθετικο-παραγωγική διαδικασία. Εφαρμόζει την αναλυτική ή εμπειρική 

μέθοδο. Ξεκινά από υποθέσεις που τεκμηριώνονται στη θεωρία, τις οποίες θέτει σε 
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εμπειρική εφαρμογή, με απώτερο σκοπό την επιβεβαίωση (Lakatos, 1968· Γκάβαλος, 2003) 

ή τη διάψευσή τους (Popper, 1966). Χρησιμοποιεί την παρατήρηση και το πείραμα και 

ανακαλύπτει κανονικότητες γενικής ισχύος, που επιδιώκουν την εξήγηση και την πρόβλεψη. 

Οι εξηγήσεις που παρέχει αντέχουν το διυποκειμενικό έλεγχο. Στηρίζεται στη χρήση του 

τριπολικού, γνωσιακού σχήματος: εισροή -μαθησιακή συμπεριφορά - προϊόν.  Ενδιαφέρεται 

για τη λήψη των αποφάσεων, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση, με σκοπό τη λήψη μέτρων 

εξορθολογισμού, βελτιστοποίησης και αύξησης της απόδοσης. Φροντίζει την εγκυρότητα 

των ερευνητικών εργαλείων (κλείδες παρατήρησης, πρωτόκολλα αξιολόγησης, 

ερωτηματολόγια) με καταφυγή στη θεωρία και την αξιοπιστία τους με τη χρήση στατιστικών 

μεθόδων.           

 Το κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα έρευνας εδράζεται στο νατουραλισμό και 

χρησιμοποιεί την ερευνητική μέθοδο. Επιδιώκει την αναζήτηση νοήματος, γιατί η 

πραγματικότητα δομείται στη βάση των ερμηνειών και στη διαμόρφωση 

κατηγοριοποιήσεων που αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων (Schwandt, 

2000). Ο ερευνητής λειτουργεί ως συμμετέχων, ανακαλύπτοντας το σκοπό του, 

επιδιώκοντας την ενσυναίσθηση. Φροντίζει να κρατήσει εμπιστευσιμότητα στη συλλογή 

των δεδομένων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων να ισχύσει το κριτήριο της προφάνειας 

και της πειστικότητας. Στα αποτελέσματα ισχύει το κριτήριο της μεταφερσιμότητας 

(Lincoln & Guba, 2000). Η ερμηνευτική μέθοδος γνωρίζει ώθηση από τη διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εμπλεκομένων, δηλαδή πώς αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν αυτό που 

κάνουν. Η ερμηνευτική μέθοδος, εκτός από το νόημα, ενδιαφέρεται και για τη μεταβολή της 

συνειδητότητας των εμπλεκομένων με σκοπό την αλλαγή των σκέψεων και των πρακτικών 

τους. Υποστηρίζει ότι, όταν συνειδητοποιούνται συγκρούσεις, αλλάζει ο τρόπος σκέψης και 

πράξης (Carr & Kermis, 1997). 

 Το μετασχηματικό παράδειγμα έρευνας έχει εισαχθεί πρόσφατα στην ερευνητική 

κοινότητα, στηρίζεται στην κριτική θεωρία του Habermas (1972) και διασυνδέει τις 

μεθόδους, την αναλυτική (τι γίνεται; πώς; γιατί;), την ερμηνευτική (πώς το αντιλαμβάνονται 

και το ερμηνεύουν οι εμπλεκόμενοι) και τη διαλεκτική (τι προκρίνεται έναντι ποιου και 

γιατί... πώς σταθμίζονται οι επιπτώσεις) (Mertens, 2005). Εστιάζεται κυρίως στη διαλεκτική 

μέθοδο γιατί αντιτίθεται στην αλλοτρίωση, την οποία αποδίδει στη λαθεμένη συνείδηση. 

Ενδιαφέρεται να φθάσουν οι εμπλεκόμενοι στη χειραφέτηση και να δρουν με αυτονομία 

(Καστοριάδης, 2015). 

 Το πραγματιστικό παράδειγμα έρευνας στηρίζεται στο νεο-πραγματισμό που ορίζει 

ως κριτήρια τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα (Maxcy, 2003). Σύμφωνα με 

τους Tashakkori A. και Teddie C. (2003), στο πραγματιστικό μοντέλο έρευνας αποφεύγεται 
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η χρήση ασαφών και υποκειμενικών εννοιών όπως είναι η «αλήθεια» και η 

«πραγματικότητα». Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η γνώση βασίζεται στην εμπειρία και 

ελέγχεται αν επιλύει προβλήματα. Η εμπειρία αποτελεί συνάρτηση των εξωτερικών 

συνθηκών, όπως είναι οι  διδακτικές μέθοδοι, αλλά και εσωτερικών αναγκών, όπως είναι οι 

ανάγκες και τα κίνητρα. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στη χρήση μεικτών μεθόδων (Mertens 

& McLaughlin, 2004· Patton, 2002). Οι μεικτές μέθοδοι αποτελούν προϊόντα ρεαλιστικού 

σχεδιασμού και συνδυάζουν τη συλλογή ταυτόχρονα ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, 

γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο βαθμό κατανόησης της πολυπλοκότητας 

του εγχειρήματός μας. Στο μοντέλο αυτό με όρους αποτελεσματικότητας ορίζεται και η 

ποιότητα. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας είναι (Ματθαίου, 2000· 

Σαλβαράς, 2013): 

i) Της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή κατά πόσο το μοντέλο 

διδασκαλίας που εφαρμόζεται συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαθητών, την 

κοινωνική, τη συναισθηματική και τη γνωστική. Ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται 

με τη χρήση δεικτών-κριτηρίων, ως πρακτικό σύστημα αξιολόγησης της ανάπτυξης 

των μαθητών. Οι δείκτες-κριτήρια λειτουργούν ως σημεία αναφοράς και είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμα για αντιπαραβολή. Πρόκειται για κατασκευή ιδεατού τύπου 

«βεμπεριανής έμπνευσης». Γίνονται αντιληπτά «επί τη εμφανίσει» ως πρόδηλη 

αλήθεια. 

ii) Της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή με ποιες μορφές εμφανίζονται 

τα προϊόντα της διδασκαλίας. Τα προϊόντα διδασκαλίας μπορεί να εμφανιστούν 

(Vadebelte, 2000· Σαλβαράς, 1996· 2011): 

 

 

   

 

1. Αναπαραγωγή: Οι μαθητές να επαναλάβουν, να ξανακάνουν, να ξαναπούν τη 

δεξιότητα που έμαθαν χωρίς πρόσθετη απαίτηση. 

2. Αναγνώριση: Οι μαθητές να αναγνωρίσουν στο διδακτικό υλικό γνωρίσματα 

που έμαθαν. 

3. Κατανόηση: Οι μαθητές να πουν με δικά τους λόγια, να εξηγήσουν, να 

εξάγουν συμπεράσματα. 

4. Ανάλυση: Οι μαθητές να βρουν στοιχεία, σχέσεις και την οργάνωση. 
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5. Εφαρμογή: Οι μαθητές να επιλύσουν προβλήματα, συνδυάζοντας γενικεύσεις. 

6. Παραγωγή: Οι μαθητές να μετασχηματίσουν και να αναδομήσουν τις γνώσεις 

τους.  

 

Ο έλεγχος της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος γίνεται με τεστ-κριτηρίων, 

πρωτόκολλα αξιολόγησης, χαρτογράφηση εννοιών, κλίμακες απόδοσης κτλ. 

iii) Της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών «να μαθαίνουν 

πιο καλά». Εκλαμβάνεται ως ποιοτικό ό,τι θεωρούν οι μαθητές ότι ικανοποιεί τις 

ανάγκες τους για μάθηση. Ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται με τη χρήση της 

συνέντευξης, του ερωτηματολογίου, των κλειδών παρατήρησης, της συμμετοχής 

στη λήψη αποφάσεων και της κατανομής του διδακτικού χρόνου. 

 

Στην έρευνά μας κινηθήκαμε εγκάρσια, διαπλέκοντας τη χρήση των παραδειγμάτων 

έρευνας: 

 Στηριχθήκαμε στο κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα έρευνας για τη διερεύνηση των 

αντιλήψεων των μαθητών. Χορηγήσαμε το ερωτηματολόγιο στους μαθητές για τη μέτρηση 

της αυτορρύθμισης στο μαθητικό πληθυσμό. Επαναχρησιμοποιήσαμε αυτό, πριν και μετά 

την πειραματική διαδικασία για την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

παρακολούθησης των ενεργημάτων δράσης, τον έλεγχό τους και την έκφραση 

μεταγνωστικών εμπειριών με τη χρήση συνεντεύξεων και ανάλυσης περιεχομένου. Η 

διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών εκλαμβάνεται συγχρόνως και ως αντικειμενική 

ματιά αλλά και ως υποκειμενική κτήση γιατί ενέχει το υπονοούμενο εγώ αντιλαμβάνομαι 

(Mertens, 2009· Σαλβαράς, 2013). Οι αντιλήψεις των μαθητών λειτουργούν ως ερμηνευτικό 

σύστημα της συμπεριφοράς τους, ως σύστημα κατασκευής μιας ταυτότητας που επιτρέπει 

συγκρίσεις και ως σύστημα προκωδικοποίησης της δράσης τους, το οποίο παράγει από την 

αρχή ερμηνείες, γιατί δεν ακολουθεί τη δράση αλλά προηγείται αυτής και την καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό (Abric, 1996· Flament, 1996· Κατερέλος, 2014). Στο κονστρουκτιβιστικό 

παράδειγμα έρευνας γίνεται προσπάθεια κατανόησης του νοήματος, το οποίο αποδίδουν οι 

μαθητές στη συμπεριφορά τους και πώς αυτό το νόημα σχετίζεται με την αυτορρύθμισή 

τους. Στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού παραδείγματος, αξιοποιείται η ερμηνευτική 

μέθοδος και επιδιώκεται η κατανόηση της εσωτερικής  πλευράς των πραγμάτων σε μια 

προσπάθεια διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι βιώνουν το συμβάν 

καθώς αυτό προκύπτει τόσο από τις σκέψεις τους, τα κίνητρά τους αλλά και από συνθήκες 

που διαμορφώνει το πλαίσιο δράσης. Παρόλο που τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω 

ερωτηματολογίων έχουν αυτόματα ποσοτικά χαρακτηριστικά, η έρευνα μπορεί να 
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χαρακτηριστεί φαινομενολογική καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποκειμενική 

εμπειρία των συμμετεχόντων ενώ γίνεται προσπάθεια να αναζητηθούν οι προσωπικές 

αντιλήψεις και ερμηνείες ενός φαινομένου ή μιας εμπειρίας (Mertens, 2005). 

 Αξιοποιήσαμε από το μεταθετικιστικό παράδειγμα έρευνας το τριπολικό γνωσιακό 

σχήμα: εισροή - μαθησιακή συμπεριφορά - προϊόν κάνοντας μετρήσεις της αυτορρύθμισης 

πριν και μετά. Το τριπολικό γνωσιακό σχήμα κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ 

μεταθετικιστικού και κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος έρευνας (Clark, 1979· Ματσαγ-

γούρας, 1996· Πουρκός, 2013). Μερικοί μάλιστα ερευνητές το κατατάσσουν στην 

κατηγορία του κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος (Clark, 1979· Ματσαγγούρας, 1996). 

Αξιοποιήσαμε την υποθετικο-παραγωγική διαδικασία ξεκινώντας με τη διατύπωση της 

βασικής υπόθεσης της έρευνάς μας. Κατά την υποθετικο-παραγωγική διαδικασία ξεκινάμε 

με υποθέσεις, οι οποίες  βασίζονται στη θεωρία και οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή με σκοπό 

τη διάψευσή τους. Χρησιμοποιήσαμε πειραματική διαδικασία, ελέγχοντας τις πηγές 

εξωτερικής και εσωτερικής εγκυρότητας (Campbell & Stanley, 1966· Mertens, 2005· 

Creswell, 2011). Στον πειραματικό σχεδιασμό που εφαρμόστηκε, έγινε προσπάθεια να 

αποκλειστούν ή να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι μεταβλητές, οι οποίες θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τα ευρήματα της έρευνας. Επομένως, έγινε προσπάθεια ελέγχου όσο το δυνατόν 

περισσοτέρων μεταβλητών και κατόπιν χειρισμός μιας μεταβλητής παρέμβασης με στόχο 

να εξεταστεί το αποτέλεσμα (Mertens, 2009). 

 Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήσαμε το μετασχηματικό παράδειγμα που εισάγει 

μεικτή μεθοδολογία (Tashakkori & Teddile, 2003), προκειμένου να διαμορφωθεί σχέδιο 

διδασκαλίας γνωστικής μαθητείας που να συνδυάζει το μαθησιακό συμβόλαιο, την 

προτυποποίηση με φθίνουσα καθοδήγηση, την κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση από την 

αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων και τον αυτοέλεγχο ως απόδειξη γνωστικής υπέρβασης. 

Συνδυάσαμε διαφορετικές «φωνές» και προοπτικές στην κατασκευή της γνώσης στη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου, ανταπο-

κρινόμενοι στην ανάγκη η έρευνα να εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να ωφελήσει 

τους μαθητές (Kelly κ.ά., 1994· Πουρκός, 2013). 

 Τέλος, χρησιμοποιήσαμε από το πραγματιστικό παράδειγμα τα κριτήρια ελέγχου 

ποιότητας, τα οποία κατηγοριοποιούνται στις κατευθύνσεις: (i) της ανθρωποπλαστικής 

αποτελεσματικότητας με τη χρήση δεικτών-κριτηρίων, ii) της ποιότητας των μορφών 

εμφάνισης των προϊόντων διδασκαλίας με την ιεραρχία των στόχων επίδοσης και iii) της 

ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών με τη χρήση 

ερωτηματολογίου. Τα κριτήρια ελέγχου ποιότητας στις τρεις κατευθύνσεις τους 

διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ολικής ποιότητας. 
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 Σήμερα, προβάλλεται όλο και περισσότερο η ανάγκη συνδυασμού των μεθοδολογιών 

που προκύπτουν από τα παραδείγματα έρευνας, ώστε να προκύπτουν πιο έγκυρα και 

αξιόπιστα συμπεράσματα (Burton, 2002· Morgan, 2007· Denscompe, 2008· Tashakkori, 

2009· Πουρκός, 2013). 

 

 

3.3  Ερευνητικό σχέδιο  

 

Το ερευνητικό σχέδιο εξελίχθηκε σε δύο φάσεις: 

 Πρώτη φάση: Αναδόμηση του ερωτηματολογίου αυτορρύθμισης, χορήγηση στο 

μαθητικό πληθυσμό με σκοπό την προσαρμογή και τη στάθμισή του. 

 Δεύτερη φάση: Διδακτικός πειραματισμός, με μέτρηση της αυτορρύθμισης των 

μαθητών πριν και μετά, με ομάδες, πειραματική και ελέγχου, με εφαρμογή του τριπολικού, 

γνωσιακού σχήματος, όπως αναπτύσσεται παρακάτω.
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        Γράφημα 1. Ερευνητικό σχέδιο  

  

 Στην εισροή γίνεται χορήγηση του ερωτηματολογίου αυτορρύθμισης των μαθητών στα 

τμήματα της ομάδας πειραματισμού και της ομάδας ελέγχου. Κατά τη μαθησιακή 

συμπεριφορά γίνεται εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην 

αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου σε δώδεκα διδακτικές 

παρεμβάσεις, κατανεμημένες σε ισοδύναμα χρονικά διαστήματα όπως επιτάσσει ο 

πειραματικός σχεδιασμός (Creswell, 2011). Ακολουθούν οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 

μετά από κάθε δεύτερη διδακτική παρέμβαση: i) συμμετοχής των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων και κατανομής του διδακτικού χρόνου, ii) καταγραφής των ειδών του λόγου και 

iii) ελέγχου της ποιότητας της διδασκαλίας στις κατευθύνσεις της ανθρωποπλαστικής 

αποτελεσματικότητας, της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος και της ικανοποίησης των 

αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών. Στην εκροή χορηγείται εκ νέου το ερωτηματο-

λόγιο αυτορρύθμισης των μαθητών στις ομάδες, πειραματική και ελέγχου, ύστερα από ένα 

δίμηνο πειραματισμού, ώστε με τη σύγκριση των προτέστ και μετατέστ να διαπιστωθεί και 

να ελεγχθεί η συμβολή του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην αυτορρύθμιση των 

μαθητών. Συγχρόνως, ελέγχεται με τη χρήση συνέντευξης, η απόκτηση των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων της παρακολούθησης του ενεργήματος, δηλαδή της στρατηγικής για τη μάθηση, 
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του ελέγχου για τυχόν απόκλιση και της έκφρασης μεταγνωστικών εμπειριών, ως 

σημαντικών δομικών λειτουργιών της μεταγνώσης. 

 Χρησιμοποιήθηκε πειραματικός σχεδιασμός πολλαπλών επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων στην πειραματική ομάδα κατά τη διάρκεια ενός διμήνου. Ο σχεδιασμός αυτός 

δεν απαιτεί πρόσβαση σε μεγάλους αριθμούς συμμετεχόντων και είναι ιδανικός για τη 

διερεύνηση της εισαγωγής καινοτομιών (Campbell & Stanley, 1963· Creswell, 2011). 

Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός απαιτεί εντατική εργασία, επειδή συγκεντρώνονται δεδομένα 

από επαναλαμβανόμενες εφαρμογές του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας με 

τη χρήση πολλών ερευνητικών εργαλείων. Ο πειραματικός σχεδιασμός έλαβε την εξής 

μορφή: 

 

 

                                                                       Γράφημα 2. Πειραματικός Σχεδιασμός 

 Οργανώθηκαν δώδεκα διδακτικές παρεμβάσεις με το μοντέλο διδασκαλίας της 

γνωστικής μαθητείας στην κατανόηση κειμένου και στην παραγωγή γραπτού  λόγου. Οι δύο 

πρώτες είχαν πιλοτικό χαρακτήρα. Δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τις επαναλαμβανόμενες 

διαδοχικές μετρήσεις στις δέκα επόμενες διδακτικές παρεμβάσεις. 

 Από την άποψη απειλών για την εσωτερική και την εξωτερική εγκυρότητα ο 

σχεδιασμός ελέγχεται από πιθανές απειλές που σχετίζονται με τη σύγκριση ομάδων όπως 

είναι το ιστορικό και η ωρίμανση (ελέγχονται από το σύντομο διάστημα του 

πειραματισμού), η επιλογή, η παλινδρόμηση και η πειραματική θνησιμότητα (ελέγχονται 

από την τυχαία τοποθέτηση), ο έλεγχος (ελέγχεται από τη χρήση των ίδιων εργαλείων), η 

χρήση εργαλείων (ελέγχονται από την τήρηση των διαδικασιών), η πειραματική παρέμβαση 

(ελέγχεται από τη λεπτομερή περιγραφή της), η επίδραση της παρέμβασης (ελέγχεται από 

την επαναληπτική χρήση), η μέτρηση της εξαρτημένης μεταβλητής (ελέγχεται με τη χρήση 
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του ίδιου εργαλείου ελέγχου αντιλήψεων) (Mertens, 2005· Creswell, 2011· Παπαναστασίου, 

2014). 

 Θέλοντας να αποφύγουμε την αποστειρωτική ματιά με την οποία βλέπουμε τη 

διδακτική διαδικασία, προχωρήσαμε σε πειραματική έρευνα πεδίου διομαδικού 

σχεδιασμού, όπου τα υποκείμενα παραμένουν στο φυσικό περιβάλλον, εκμεταλλευόμενοι 

την καθημερινή δραστηριότητα. Οι πειραματικές έρευνες πεδίου αποτελούν εύγλωττα 

παραδείγματα εφαρμογής αυτής της εφαρμογής πειραματισμού που προάγει τη γνώση σε 

κρίσιμους τομείς, χωρίς την «τεχνητότητα» και το κατασκευασμένο των συνθηκών 

πραγματικού πειραματισμού (Μάντογλου και Προδρομίτης, 2001· Creswell, 2011). 

 Επιλέξαμε ακέραιες ομάδες ως πειραματική και ελέγχου, πραγματοποιήσαμε μια 

αρχική μέτρηση και στις δύο ομάδες, διενεργήσαμε τις δραστηριότητες μεταχείρισης με την 

πειραματική ομάδα μόνο, σε σύντομο χρονικό διάστημα με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, 

και έπειτα κάναμε την τελική μέτρηση για την αξιολόγηση των διαφορών ανάμεσα στις δύο 

ομάδες. Συνδυάσαμε τον οιονεί πειραματικό σχεδιασμό με τον πειραματικό σχεδιασμό 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα. 

 

Πειραματική 

ομάδα 
Προέλεγχος 

Πειραματική μεταχείριση – 

Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 
Μετέλεγχος 

Ομάδα 

ελέγχου 
Προέλεγχος - Μετέλεγχος 

 

 Ο σκοπός ήταν ο έλεγχος της βασικής υπόθεσης της έρευνας με συστηματικό τρόπο 

ώστε να αποδειχθεί η αιτιακή σχέση μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής (μοντέλο 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας) και της εξαρτημένης μεταβλητής (αυτορρύθμιση 

των μαθητών). Ο χειρισμός της ανεξάρτητης μεταβλητής έγινε με τη σύγκριση των 

απαντήσεων των ίδιων των υποκειμένων που τοποθετούνται σε διαφορετικές συνθήκες. 

Πρόκειται για σύγκριση ενδοϋποκειμενική, επαναλαμβανόμενη ως προς μια δεδομένη 

ομάδα και διυποκειμενική μεταξύ των ομάδων, πειραματικής και ελέγχου. Σε αυτή την 

περίπτωση η εσωτερική εγκυρότητα ελέγχεται αποτελεσματικότερα ως προς τις απειλές 

ιστορικό, ωρίμανση, παλινδρόμηση, επιλογή κτλ. (Martin, 2008· Creswell, 2011). 

 Εφαρμόσαμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται στο σχεδιασμό 

πειραματικής έρευνας, όπως η τυχαιοποίηση στην τοποθέτηση των υποκειμένων, ώστε οι 

ομάδες των μαθητών, πειραματική και ελέγχου, να μείνουν ανέπαφες, αλλά εξεταζόμενες 

να ανήκουν στα κοινά χαρακτηριστικά μιας τυπικής σχολικής τάξης του κυπριακού 

σχολείου, η ύπαρξη προτέστ και μετατέστ, η εναλλαγή στις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, 
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η χρήση πολλαπλών μετρήσεων, η σύντομη διάρκεια του πειραματισμού και η φροντίδα το 

περιβάλλον της τάξης να μη διαταραχθεί αφού η ερευνήτρια, ως φιλόλογος δίδασκε η ίδια 

το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και στις δύο ομάδες, την πειραματική και του 

ελέγχου. Ιδιαίτερα, φροντίσαμε την εναλλαγή στις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις μεταξύ 

των προτύπων του αναγνώστη, του γραφέα, του μελετητή και εισαγάγαμε τη χρήση 

πολλαπλών μετρήσεων του μεθοδολογικού τριγωνισμού (Robert, 1988· Κυριαζή, 1998· 

Μάντογλου και Προδρομίτης, 2001· Gall & Borg, 2003· Καλογεράκη, 2013). Οι ενδιάμεσες 

μετρήσεις ενδιαφέρονται να αποδώσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πειραματικής 

διαδικασίας (συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κατανομή διδακτικού χρόνου, είδη λόγου, 

έλεγχος κατευθύνσεων ελέγχου ποιότητας). 

 Απώτερος σκοπός μας ήταν να καταλήξουμε σε έγκυρα συμπεράσματα και γι’ αυτό 

ελέγξαμε και τις τρεις μορφές εγκυρότητας σε σχέση με τον πειραματικό σχεδιασμό, την 

εσωτερική εγκυρότητα, την εξωτερική εγκυρότητα και την εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής. Την εσωτερική εγκυρότητα τη διασφαλίσαμε με τη σαφήνεια διατύπωσης των 

αιτιακών σχέσεων και τη χρήση του ερωτηματολογίου αυτορρύθμισης, ως προκαταρκτικού 

τεστ για την εξουδετέρωση των άλλων πηγών επενέργειας. Την εξωτερική εγκυρότητα ως 

δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων τη διασφαλίσαμε με την αιτιολόγηση των 

υποθέσεων, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και τη στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων. Την εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής τη διασφαλίσαμε με την 

ορθή εγχειρηματοποίηση των εννοιών, της ανεξάρτητης μεταβλητής (μοντέλο διδασκαλίας 

της γνωστικής μαθητείας στις τρεις εκδοχές: το πρότυπο του αναγνώστη, το πρότυπο του 

γραφέα, το πρότυπο του μελετητή), των ενδιάμεσων μεταβλητών της μαθησιακής συμπε-

ριφοράς (συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, κατανομή διδακτικού χρόνου, είδη λόγου, 

κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας) και της εξαρτημένης μεταβλητής (αυτορρύθμιση των 

μαθητών), που απαρτίζουν την αιτιακή έρευνα στο υπό έλεγχο αιτιακό μοντέλο. 

 

Οι προδιαγραφές του αναλυτικού προγράμματος της ελληνικής γλώσσας  

 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα της Κύπρου (Υ.Π.Π., 2010) επιδιώκει να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις των καιρών, αξιοποιώντας την τρέχουσα γνώση στις επιστήμες της μάθησης 

(Δημητρίου, 2010). Εστιάζεται στην απόκτηση των κομβικών δεξιοτήτων της ανάλυσης και 

του σχεδιασμού, της αναστοχαστικής διαχείρισης της γνώσης, της αναζήτησης 

εναλλακτικών τρόπων, της συλλογικής εργασίας, της ενσυναίσθησης κτλ.., προτρέποντας, 
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η παραγωγή και η χρήση διδακτικού υλικού, να κινείται «στη ζώνη της επικείμενης 

ανάπτυξης». 

 Σημαντικές προτεραιότητες του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας είναι ότι η γλώσσα εκλαμβάνεται ως εργαλείο για την αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. Έμφαση δίδεται στις γλωσσικές λειτουργίες 

που επιτελούν τα γραμματικά στοιχεία (ρήματα, επίθετα, επιρρήματα κτλ.) ανάλογα με το 

κειμενικό είδος και την περίσταση επικοινωνίας. 

 Η αναγνωστική κατανόηση δεν περιορίζεται στον εντοπισμό πληροφοριών που 

δηλώνονται, αλλά επεκτείνεται και στην επισήμανση των υπονοούμενων πληροφοριών. 

Επιζητείται η κατανόηση από τους μαθητές των βασικών δομικών συμβάσεων που αφορούν 

τον κάθε τύπο κειμένου και τη δομή του. 

 Η παραγωγή γραπτού λόγου εκλαμβάνεται ως το αποτέλεσμα που αναδύεται μέσα από 

την ενεργό εμπλοκή των  μαθητών σε μια συνεργατική διαδικασία διαπραγμάτευσης 

νοημάτων με διαδικασίες συλλογής, σύγκρισης, καταγραφής και αναθεώρησης. Έμφαση 

δίδεται όχι μόνο στο προϊόν αλλά και στη διαδικασία. 

 Τόσο η αναγνωστική κατανόηση όσο και η παραγωγή γραπτού λόγου αντιμετωπίζονται 

ως κοινωνικές διαδικασίες, δηλαδή ως διάδραση των μαθητών με το κείμενο με σκοπό τη 

διαμόρφωση αναγνωστικών και συγγραφικών πρακτικών. Η διάδραση των μαθητών με το 

κείμενο αντιμετωπίζεται. 
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 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

 Αναγνωστική κατανόηση Παραγωγή γραπτού λόγου 

 ως 

πλαισιωμένη 

δομή 

 αναγνώριση κειμενικού 

είδους 

 αναγνώριση επικοινωνιακής 

περίστασης 

 

 ως 

γλωσσική 

και 

νοηματική 

δομή 

 διατύπωση ερωτημάτων ή 

υποθέσεων για το θέμα του 

κειμένου 

 επιλογή αναγνωστικής 

στρατηγικής (επιλεκτική 

ανάγνωση, συνολική 

ανάγνωση κτλ.) 

 αναζήτηση λέξεων, φράσεων 

για πρόσωπα, ενέργειες, 

αποτελέσματα, τρόπους, 

αιτίες, κίνητρα 

 ερμηνεία αγνώστων λέξεων 

και άρση νοηματικών 

δυσκολιών 

 ανάδειξη του τύπου του 

κειμένου και της δομής του 

 χρήση σχεδιαγραμμάτων, 

εννοιογραμμάτων, 

δραματοποίηση 

 σύνοψη 

νοημάτων/μηνυμάτων, 

πλαγιότιτλοι 

 σύνοψη νοημάτων, 

επισήμανση κεντρικού 

νοήματος 

κτλ. 

 

 ενεργοποίηση 

προϋπάρχουσας γνώσης για 

την παραγωγή κειμένων 

 προοργάνωση κειμένου 

 σύγκριση κειμένων των 

μαθητών που 

πραγματεύονται το ίδιο 

θέμα, με στόχο την 

αναδιατύπωση 

 μετασχηματισμός κειμένου 

από τη μια κειμενική δομή 

στην άλλη, μονοτροπικών σε 

πολυτροπικά, με αλλαγή 

επικοινωνιακής περίστασης 

κτλ. 
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 ως 

κοινωνική 

πράξη 

 αναζήτηση μηνυμάτων που 

δηλώνονται ή υπονοούνται 

 χρήση λέξεων, φράσεων με 

βάση τον τύπο του κειμένου 

 καταγραφή αλληγορικών 

νοημάτων / μηνυμάτων 

 μετασχηματισμός-

επανεγγραφή κειμένου με 

αλλαγές 

 

 επίγνωση της οπτικής 

γωνίας θέασης 

 επιλογή λέξεων, φράσεων 

που αναδεικνύουν την 

προθετικότητα 

 αξιοποίηση διακειμενικών 

συνδέσεων 

 συνειδητές αποφάσεις 

μετασχηματισμού-

αναδόμησης κειμένων 

 

 ως 

αντικείμενο 

αξιολόγησης 

 διατύπωση αξιολογικών 

κρίσεων για το ρόλο των 

λέξεων, φράσεων σχετικά 

με τα πρόσωπα, τις 

ενέργειες κτλ. 

 αποτίμηση καταλληλότητας 

του τύπου κειμένου, της 

δομής του κειμένου 

 αναστοχαστική διαδικασία. 

 

 σύγκριση κειμένων 

συγγραφής για αποτίμηση 

της προόδου 

 αυτοαξιολόγηση ή 

ετεροαξιολόγηση κειμένων 

με κατάλογο κριτηρίων. 

                               Πίνακας 1. Δείκτες επιτυχίας  

 

 Τα κείμενα μελετούν θέματα που προέρχονται από ποικίλες επικοινωνιακές συνθήκες 

και ως εκ τούτου διακρίνονται για την αυθεντικότητά τους. Η επεξεργασία κειμένων 

εστιάζεται στην επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά αναγνωστικής στρατηγικής 

(εξεταστική ανάγνωση, κριτική ανάγνωση, παραγωγική ανάγνωση), στη διαπραγμάτευση 

νοημάτων με αναφορά στη λειτουργία λέξεων και φράσεων και στην ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών του τύπου του κειμένου και της δομής του κειμένου. Η παραγωγή γραπτού 

λόγου εστιάζεται στη σταδιακή παραγωγή, την αναθεώρηση και την επαναδιατύπωση των 

κειμένων των μαθητών. Ακολουθεί η σύγκριση των κειμένων των μαθητών, αρχικών, 

ενδιάμεσων, τελικών για τη διαπίστωση της προόδου τους. Επικρατεί η λειτουργία της 

συντρέχουσας διαγνωστικής αξιολόγησης με σκοπό την ανατροφοδότηση των μαθητών και 

την εγκαθίδρυση πρακτικών αυτοαξιολόγησης. 
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 Το αναλυτικό πρόγραμμα προδιαγράφει ένα σύνολο δεικτών επάρκειας με τη μορφή 

στόχων-δεξιοτήτων, που πιστοποιούν τις διαδικασίες της αναγνωστικής κατανόησης και της 

παραγωγής γραπτού λόγου. Οι δείκτες επάρκειας κινούνται σε όλο το φάσμα της ιεραρχίας 

των στόχων-δεξιοτήτων. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

 

Στόχοι-δεξιότητες Δείκτες επάρκειας στην αναγνωστική 

κατανόηση 

 του λέγειν 

(επικοινωνιακό και 

κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο, 

διάκριση πληροφοριών, πρόσληψη 

νοήματος, γλωσσική εξομάλυνση 

κτλ.) 

 εντοπισμός πληροφοριών: ποιος 

μιλάει, τι λέει, για ποιο σκοπό κτλ. 

 απόδοση νοήματος παραγράφων, 

κειμένου,  αναδιήγηση 

 σημασία λέξεων με βάση τα 

συμφραζόμενα, χρήση αυτών 

 του πράττειν 

(κατανόηση, διάκριση, πρόσληψη 

κεντρικού νοήματος, εξαγωγή 

συμπεράσματος, προθετικότητα) 

 υπογράμμιση φράσεων που βοηθούν 

στην εξήγηση ενεργειών 

 υπογράμμιση θεματικών προτάσεων 

παραγράφων 

 υπογράμμιση φράσεων που βοηθούν 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

 υπογράμμιση φράσεων που απαντούν 

στα ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, τι 

έκαναν, ποια τα αποτελέσματα, πώς, 

γιατί, για ποιο σκοπό 

 του είναι 

(ανάγνωση, ως διαδικασία 

επίλυσης προβλήματος) 

 εκμάθηση στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης (πρότυπα περιγραφής, 

αφήγησης, επιχειρηματολογίας, 

οδηγιών) 

 του γίγνεσθαι 

(κειμενικές δομές, αναζήτηση 

χαρακτηριστικών κειμενικών 

τύπων) 

 σύνταξη περίληψης κειμένου 

 εννοιογραμμάτων 

 αναζήτηση κεντρικού νοήματος με τη 

διατύπωση τίτλου 

 του μεταφέρειν 

(κατανόηση της λειτουργίας της 

μεταβίβασης με βάση κριτήρια) 

 εφαρμογή στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης / μελέτης κειμένων 

 του προσαρμόζειν 

(κατανόηση της λειτουργίας των 

 μεταγραφή κειμένων με βάση τα 

χαρακτηριστικά του τύπου του 
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κειμενικών ειδών και των 

γραμματοσυντακτικών δομών τους) 

κειμένου (λειτουργία, πρότυπο, περιε-

χόμενο, γραμματοσυντακτικά 

στοιχεία) 

 

    Πίνακας 2. Δείκτες επάρκειας αναγνωστικής κατανόησης  

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Στόχοι-δεξιότητες Δείκτες επάρκειας στην παραγωγή 

γραπτού λόγου 

 του λέγειν 

(συνειδητοποίηση του σκοπού, 

αναζήτηση περιεχομένου, 

διαμόρφωση κατάλληλου ύφους, 

χρησιμοποίηση θεματικού 

λεξιλογίου, αναζήτηση 

εκφραστικών μέσων, προσυγγρα-

φικό στάδιο) 

 παραγωγή κειμένου στο κατάλληλο για 

την περίσταση κειμενικό είδος 

 αναζήτηση ιδεών και φράσεων χρήσης 

(τι θα γράψω) 

 αναζήτηση σκοπού, λειτουργίας 

κειμένου (γιατί θα γράψω) 

 του πράττειν 

(συγγραφικό στάδιο, 

μετασυγγραφικό στάδιο) 

 σχεδιασμός (πώς θα γράψω), οργάνωση 

με βάση τον τύπο του κειμένου, τον 

αποδέκτη, το σκοπό, την περίσταση 

επικοινωνίας, συγγραφή κειμένου, 

αξιολόγηση 

 μετασυγγραφή με την τεχνική της 

συλλογής επαναδιατύπωσης και 

κατάληξη σε βελτιωμένο κείμενο, 

αξιολόγηση 

 του είναι  θέμα, εκβλάστημα κειμένου που 

μελετήθηκε 

 του γίγνεσθαι 

 

 παραγωγή κειμένων σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του τύπου του 

κειμένου και της δομής του κειμένου 

 σύνταξη εννοιογράμματος συγγραφής 
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 του μεταφέρειν 

 

 παραγωγή κειμένων σύμφωνα με τον 

τύπο των κειμένων και τις δομές τους, 

διακειμενική σύνδεση 

 του προσαρμόζειν 

 

 αναθεώρηση και μετασυγγραφή 

κειμένων με κριτήρια: τη συνάφεια 

είδους, το σκοπό, το περιεχόμενο 

(νοήματα), τη δομή του κειμένου, 

χρήση γραμματοσυντακτικών δομών 

σύμφωνα με τον τύπο του κειμένου 

κτλ. 

 

    Πίνακας 3. Δείκτες επάρκειας παραγωγής γραπτού λόγου   

 

 

Η ανάλυση του αναλυτικού προγράμματος Νεοελληνικής Γλώσσας, προκειμένου να 

εντοπιστούν οι δείκτες επιτυχίας, ως μαθησιακά αποτελέσματα και οι δείκτες επάρκειας, ως 

στόχοι-δεξιότητες που εκπροσωπούν τη διδακτέα ύλη, ήταν απαραίτητη και θα μας 

χρησιμεύσει στην εκπόνηση των ερευνητικών εργαλείων, προκειμένου να ελέγξουμε την 

εγκυρότητά τους. 

 

Διδακτική μεθοδολογία 

 Η διδακτική μεθοδολογία οργανώνεται με βάση τους δείκτες επιτυχίας, ως μαθησιακά 

αποτελέσματα και τους δείκτες επάρκειας ως στόχους-δεξιότητες που εκπροσωπούν τη 

διδακτέα ύλη. Συνιστάται η χρήση των σχεδίων δράσης (projects) στη διδασκαλία της 

αναγνωστικής κατανόησης (ανάγνωση και διαπραγμάτευση νοημάτων) και της παραγωγής 

γραπτού λόγου (παραγωγή και αναθεώρηση γραπτού λόγου) και τονίζεται ο ρόλος της 

διαλογικής διαδικασίας στην παραγωγή κειμένων. 

 

 Τα σχέδια δράσης οργανώνονται γύρω από θέματα-πυρήνες «ποικίλων επικοινωνιακών 

συνθηκών», όπου συνυπάρχουν ως δραστηριότητες η αναγνωστική κατανόηση και η 

παραγωγή γραπτού λόγου. Οι δραστηριότητες αυτές δεν συνιστούν «πρότυπα για μίμηση». 

Συνιστάται «να προσαρμόζονται στο γραμματισμό των μαθητών» και ο εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει «το ρόλο του συντονιστή». Προτιμώνται οι διερευνητικές διαδικασίες 
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μάθησης «ενεργός εμπλοκή μαθητών με διαδικασίες συλλογής, σύγκρισης, καταγραφής, 

αναθεώρησης». Έμφαση δίδεται «στην ίδια τη διαδικασία και όχι μόνο στο τελικό προϊόν». 

 Από την ανάλυση του κειμένου του αναλυτικού προγράμματος, γίνεται φανερό ότι 

παραλείπεται ο ρόλος της προτυποποιημένης μάθησης με φθίνουσα καθοδήγηση στην 

εκμάθηση στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης, μελέτης και παραγωγής γραπτού λόγου 

και την εφαρμογή τους με αυτοέλεγχο από τους  μαθητές. Η διδασκαλία δεν προσεγγίζεται 

ως γνωστική μαθητεία. 

 

3.4  Ερευνητικά εργαλεία  

 

 Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ένα πλήθος ερευνητικών εργαλείων: i) το 

ερωτηματολόγιο ελέγχου αντιλήψεων των μαθητών για την αυτορρύθμισή τους, ii) το 

σχέδιο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας για τη διδασκαλία της αναγνωστικής 

κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου, iii) η κλείδα παρατήρησης για τη 

συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για την κατανομή του διδακτικού χρόνου, 

iv) οι δείκτες κριτήρια ελέγχου ποιότητας (ανάπτυξης, κοινωνικής, συναισθηματικής, 

γνωστικής), v) η κλείδα παρατήρησης ειδών λόγου, vi) τα πρωτόκολλα αξιολόγησης με 

τις μορφές εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας στην αναγνωστική κατανόηση και 

στην παραγωγή γραπτού λόγου, vii) το ερωτηματολόγιο ελέγχου ικανοποίησης αναγκών 

και προσδοκιών των μαθητών για το «πότε μαθαίνουν πιο καλά» και viii) η συνέντευξη 

ελέγχου συγκρότησης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των στρατηγικών μάθησης, της 

κατανόησης κειμένου και της παραγωγής γραπτού λόγου. 

 

3.4.1. Το ερωτηματολόγιο ελέγχου αντιλήψεων  

για την αυτορρύθμιση των μαθητών 

 Η επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για τη συλλογή των δεδομένων 

μιας έρευνας συνδέεται αφενός με τους στόχους, το δείγμα και τις συνθήκες διεξαγωγής της 

έρευνας και αφετέρου με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου. 

 Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο υπάρχον 

ερωτηματολόγιο ελέγχου αντιλήψεων για την αυτορρύθμιση των μαθητών. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό προσαρμόστηκε και σταθμίστηκε σε μαθητικό πληθυσμό και 

αναδείχθηκε το προφίλ των μαθητών Γυμνασίου για την αυτορρύθμισή τους. Το 

ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στα τμήματα των μαθητών της πειραματικής ομάδας και της 

ομάδας ελέγχου ως προτέστ πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής 
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μαθητείας με στόχο να διερευνηθεί το αρχικό επίπεδο αυτορρύθμισης των μαθητών πριν 

από τη διδακτική παρέμβαση και παράλληλα να ελεγχθεί ότι τα τμήματα αυτά ανήκουν στο 

γενικό πληθυσμό της Κύπρου ως προς την αυτορρύθμιση των μαθητών. Το ίδιο 

ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στους ίδιους μαθητές των τμημάτων της πειραματικής ομάδας 

και της ομάδας ελέγχου ως μετατέστ με στόχο να διερευνηθεί πώς διαφοροποιείται το 

επίπεδο της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς των μαθητών στην πειραματική ομάδα μετά 

τη διδακτική παρέμβαση με την εφαρμογή του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας. 

 Το ερωτηματολόγιο, που αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, αποτελεί προσαρμογή 

υπάρχοντος ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα του Mslq, το οποίο είναι ανοικτό στη δομή 

του ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται τόσο στην αξιολόγηση της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης στις γνωστικές περιοχές της αναγνωστικής κατανόησης, της παραγωγής γραπτού 

λόγου αλλά και την ένταξη νέων πρακτικών διδασκαλίας. Το ερωτηματολόγιο 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης Mslq είναι ανοικτής δομής και οι συντάκτες του συνιστούν να 

προσαρμόζεται η χρήση του ανάλογα με τον κώδικα αναπαράστασης και τις γνωστικές 

διαδικασίες ανάλογα με τη γνωστική περιοχή, σύμφωνα με τις  ρυθμίσεις που εισάγονται 

από τη θεωρία των εμπειρικών-βιωματικών δομών του Δημητρίου (1993). 

 Το προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης αποτελείται από δύο 

μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 20 δηλώσεις για τα κίνητρα μάθησης που αφορούν 

τους προσανατολισμούς στόχων επίτευξης προς το έργο και την αυτοαποτελεσματικότητα 

των μαθητών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δηλώσεις για τις στρατηγικές μάθησης, που 

αφορούν τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης (απομνημόνευσης, οργάνωσης, επεξεργασίας) 

και τις μεταγνωστικές στρατηγικές (σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου και έκφρασης 

μεταγνωστικών εμπειριών). Το σύνολο των δηλώσεων είναι 74. Είναι σχεδιασμένο να 

χορηγείται σε σχολικές τάξεις Γυμνασίου και χρειάζεται περίπου 25-30΄ για να 

συμπληρωθεί. Δεν υπάρχουν μέτρα απόδοσης (νόρμες) δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα 

μοντέλα μάθησης, κοινωνικο-γνωστικό και κονστρουκτιβιστικό, στο οποίο βασίζεται το 

Mslq στη νέα προσαρμογή του, οι απαντήσεις των μαθητών στις διάφορες δηλώσεις μπορεί 

να διαφέρουν ανάλογα με τη γνωστική περιοχή, ώστε οι μαθητές να αναφέρουν διαφορετικά 

επίπεδα κινήτρων επίτευξης και διαφορετική χρήση των στρατηγικών μάθησης ανάλογα με 

τη γνωστική περιοχή. 

 Η προσαρμογή του ερωτηματολογίου συμπεριέλαβε τα δομικά στοιχεία της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, όπως τα κίνητρα και τις γνωστικές και μεταγνωστικές 

διαδικασίες και συγχρόνως ανέπτυξε  με ικανοποιητικό αριθμό δηλώσεων τις διαδικασίες 

τις αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου, όπως απεικονίζονται ως 

προδιαγραφές στο αναλυτικό πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου 
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(δείκτες επιτυχίας και επάρκειας), ώστε ο βαθμός της εγκυρότητας περιεχομένου του 

ερωτηματολογίου να κυμαίνεται σε υψηλό βαθμό, προκειμένου να αυξηθεί η εγκυρότητα 

των μετρήσεων (Παπαναστασίου, 2014). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν διαχωρίστηκαν οι 

δηλώσεις που αφορούν την αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου 

καθώς το γράψιμο αποτελεί μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος που ζητεί απάντηση στο 

ερώτημα: «Τί θα γράψω» . Αυτό απαιτεί οι μαθητές να έχουν επεξεργαστεί ένα κείμενο με 

σκοπό την αναγνωστική κατανόηση: εύρεση πληροφοριών, εύρεση νοήματος λέξεων, 

απόδοση νοήματος, εξήγηση ενεργειών, διάκριση θεματικών προτάσεων σε παραγράφους, 

σύνταξη περίληψης, εξαγωγή συμπερασμάτων, εύρεση κεντρικής ιδέας, εντοπισμός 

χαρακτηριστικών του τύπου και της δομής του κειμένου. To κείμενο αυτό οι μαθητές θα το 

αξιοποιήσουν ως πρότυπο. Παράλληλα, οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα 

όπως: «Γιατί θα γράψω» , ερώτημα που παραπέμπει στον τύπο του κειμένου καθώς και «πώς 

θα γράψω. Επομένως, η κατανόηση κειμένου και η παραγωγή γραπτού λόγου συνυπάρχουν. 

Για να παράγουν κείμενα οι μαθητές θα πρέπει να μελετήσει κείμενα τα οποία να αποτελούν 

πρότυπα (Σαλβαράς, 2011).        

 Το Mslq, στο οποίο βασίστηκε η προσαρμογή του ερωτηματολογίου που 

αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνάς μας, αποτελεί ένα αρκετά διαδεδομένο εργαλείο 

αυτο-αναφοράς, το οποίο αποτελείται από 81 δηλώσεις και αξιολογεί την παρώθηση, αλλά 

και τις μαθησιακές στρατηγικές τόσο τις γνωστικές αλλά και τις στρατηγικές αυτορρύθμισης 

της συμπεριφοράς των μαθητών (Garcia & McKeachie, 1991). Έχει χρησιμοποιηθεί σε 

προσαρμογή, ολόκληρο ή τμηματικά για να εξεταστεί το επίπεδο των κινήτρων και η χρήση 

μαθησιακών στρατηγικών, σε διάφορες χώρες και γλώσσες με διάφορα δείγματα και 

περιβάλλοντα. Η πιο διαδεδομένη χρήση του είναι η αξιολόγηση παρωθητικών και 

γνωστικών επιδράσεων κάποιων πεδίων της πραγματικότητας στους μαθητές (Dunkan & 

McKeachie, 2005, Ψαρρού, 2008).        

 Το ερωτηματολόγιο Mslq βασίζεται στην κοινωνικογνωστικό θεωρία για τη μάθηση 

και στο μοντέλο αυτορρύθμισης του Pintrich (1989), βάσει του οποίου ο μαθητής 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς οι απόψεις του και 

οι γνωστικές του λειτουργίες παρεμβάλλονται μεταξύ των εισαγόμενων πληροφοριών και 

των χαρακτηριστικών της εργασίας. Βάσει του κοινωνικο-γνωστικού πλαισίου τα κίνητρα 

και οι στρατηγικές μάθησης δεν είναι άκαμπτα χαρακτηριστικά του μαθητή αλλά υπόκεινται 

σε μάθηση και μπορούν να γίνουν αντικείμενο ελέγχου από αυτόν (Dunkan & McKeachie, 

2005). Βάσει του μοντέλου αυτορρύθμισης που προτείνει ο Pintrich η παρώθηση των 

μαθητών σχετίζεται με την ικανότητά τους να μπορούν να αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά 

τους.             
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 Ωστόσο, στη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού  

λόγου έχει σημειωθεί μια μετατόπιση προς τις κονστρουκτιβιστικές απόψεις για τη μάθηση 

(μετασχηματίζουσα μάθηση, γνωστική μαθητεία, μεταγνωστική αξιολόγηση). Αυτό 

δημιουργεί την ανάγκη, η προσαρμογή του ερωτηματολόγιου αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

να μην περιοριστεί μόνο στη γνωστική περιοχή της κατανόησης κειμένου και της 

παραγωγής γραπτού λόγου αλλά να εμπλουτιστεί και εν πολλοίς να αναδομηθεί με τις νέες 

αντιλήψεις για τη μάθηση που προβάλλονται από το αναλυτικό πρόγραμμα ως αναγκαία 

μεθοδολογική συνθήκη.         

 Επομένως, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

προσεγγίζεται και στο πλαίσιο της εποικοδομιστικής θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό η 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς επέρχεται όταν με την εισαγωγή μετασχηματισμών κατά 

τη μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές εισέρχονται σε μια κατάσταση κοινωνικο-γνωστικής 

σύγκρουσης, την οποία καλούνται να υπερβούν με την υποστήριξη των άλλων, 

αναδομώντας τις προηγούμενες γνώσεις τους και αντισταθμίζοντας την ισορροπίας τους ως 

προς την προηγούμενη διατάραξη. Η αναδόμηση επέρχεται μέσω μετασχηματισμού των 

προηγούμενων γνωστικών τους σχημάτων. 

 

3.4.2. Το σχέδιο διδασκαλίας με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας για 

τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής 

γραπτού λόγου 

 

 Το σχέδιο είναι το πλάνο ανάπτυξης της διδασκαλίας. Περιλαμβάνει τρεις φάσεις: τον 

προγραμματισμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδασκαλίας. Λειτουργεί με δύο 

τρόπους: ως οδηγός καθοδηγητικού χαρακτήρα αλλά και ως μια διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Έχει γίνει μετατόπιση από την πρώτη στη δεύτερη λειτουργία (Reigelun, 1999· 

Collins, 2006· Σαλβαράς, 2009· 2013). Το σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνει τις αποφάσεις: 

1. Αντικείμενο διδασκαλίας: Τι έχω να διδάξω;... 

2. Προηγούμενο γνωστικό επίπεδο μαθητών: Τι ξέρουν οι μαθητές από προηγούμενα 

μαθήματα; 

3. Μαθησιακοί στόχοι: Πού στοχεύω; Ποιους στόχους-ικανότητες και ποιους 

στόχους-δεξιότητες θα αξιοποιήσω; 

4. Μετατροπή του αντικειμένου διδασκαλίας σε πρόβλημα: Τι θα ζητήσουν οι 

μαθητές  να μάθουν; 
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5. Ανάλυση έργου για τον προσδιορισμό ρόλου μεταξύ του εκπαιδευτικού και των 

μαθητών: Πώς θα κατανείμω τις αποφάσεις μεταξύ εκπαιδευτικού  και μαθητών; 

6. Επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας: Με ποια στρατηγική διδασκαλίας; Πώς θα την 

προσαρμόσω; 

7. Αξιολόγηση διδασκαλίας: Με ποιους στόχους επίδοσης; 

 

5.3. Εκπόνηση σχεδίων διδασκαλίας της αναγνωστικής κατανόησης και της 

παραγωγής γραπτού λόγου με τη στρατηγική διδασκαλίας της γνωστικής 

μαθητείας 

 

Α. Αναγνωστική Κατανόηση (Το πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου) 

 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Κείμενο σχολικού βιβλίου «Χορεύοντας με ανήκουστους 

ήχους». 

 

Προηγούμενο γνωστικό επίπεδο μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν... να αναζητούν 

πληροφορίες, να ερμηνεύουν λέξεις με τη βοήθεια των συμφραζομένων, να εξηγούν 

ενέργειες. Οι μαθητές γνωρίζουν επίσης ήδη τα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν τα κείμενα 

όπως είναι για παράδειγμα το χωροχρονικό πλαίσιο και η δράση των προσώπων στα 

αφηγηματικά κείμενα. Κάθε είδος κειμένου έχει τα δικά του δομικά στοιχεία τα οποία 

οργανώνει σε συγκροτημένο σχήμα (υπερδομή) . Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για την 

ταξινόμηση του περιεχομένου σε επιμέρους πληροφοριακές μονάδες. Οι μαθητές έχουν ήδη 

διδαχθεί τα δομικά στοιχεία για ανάλυση και το σχήμα υπερδομής για την ταξινόμηση των 

πληροφοριακών μονάδων (Ματσαγγούρας, 2007). Όταν οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με 

το είδος του αρχικού κειμένου τότε διαθέτει τα κατάλληλα γνωστικά σχήματα για να το 

επεξεργαστεί με επιτυχία και, και υιοθετεί τις κατάλληλες για συγκεκριμένο είδος κειμένου 

στρατηγικής ανάγνωσης. Έτσι αναγνωρίζοντας με ευκολία την υπερδομή του εντοπίζει τα 

είδη σημαντικών πληροφοριών που περιέχουν τα μέρη της (Παπαϊωάννου κ.α 2006· Kintch 

& Van Dijk, 1978) 

Μαθησιακοί στόχοι:  

Στόχοι-ικανότητες: ανάγνωση (εξεταστικού τύπου), διάκριση ουσιώδους (υπογράμμιση), 

σύνταξη περίληψης (σύνδεση θεματικών προτάσεων παραγράφων), γνωστική δομή 

(κατασκευή γνωστικού χάρτη, εντοπισμός χαρακτηριστικών δομής τύπου κειμένου). 
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Στόχοι-δεξιότητες: του λέγειν (να αποδώσουν το νόημα), του πράττειν (να υπογραμμίσουν, 

να κατασκευάσουν γνωστικό χάρτη), του είναι (να προσδιορίσουν το πρόβλημα), του 

γίγνεσθαι (να εξηγήσουν), του μεταφέρειν (να συμπληρώσουν το ημιτελές κείμενο) και του 

προσαρμόζειν (να πουν πώς αλλιώς, να αναζητήσουν άλλο τίτλο). 

 

Μετατροπή του αντικειμένου διδασκαλίας σε πρόβλημα:  

Ο εκπαιδευτικός εισηγείται πληροφορίες που ζητούν εξήγηση... 

 Π.χ. Η Ευγενία είναι κουφή... και κατάφερε χωρίς να ακούει να μάθει να χορεύει... Τι 

θέλουμε να μάθουμε;... Πώς τα κατάφερε η Ευγενία;... 

 

Ανάλυση έργου: 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Μαθησιακό συμβόλαιο 

Ο εκπαιδευτικός κατανέμει τους ρόλους... εγώ θα σας δείξω και θα σας εξηγήσω σαν να είναι 

δικό μου πρόβλημα... εσείς θα κάνετε το ίδιο με τη βοήθειά μου, θα το πείτε φωναχτά και 

σιωπηρά και θα δώσετε οδηγίες στον εαυτό σας «τι να προσέξει». 

 

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ: Επίδειξη με επεξήγηση 

Ο εκπαιδευτικός ρωτάει τον εαυτό του «τι θέλει να μάθει»..., διαβάζει και υπογραμμίζει 

φράσεις... εξηγεί το γιατί... διακρίνει θεματικές προτάσεις στις παραγράφους... τις συνδέει 

και κάνει περίληψη... βρίσκει ποιος άλλος τίτλος ταιριάζει στο κείμενο... κατασκευάζει 

γνωστικό χάρτη... λέει το νόημα... αναζητεί και εντοπίζει τα χαρακτηριστικά της δομής του 

κειμένου: πλαίσιο (τόπος, χρόνος, άνθρωποι), αρχή (εντυπωσιακό γεγονός) κτλ. και τα 

χαρακτηριστικά του τύπου του κειμένου: λειτουργία (θέλει να μας συγκινήσει), πρότυπο 

(είναι διήγημα), περιεχόμενο (κοινοποίηση συναισθημάτων). 

 Οι μαθητές παρατηρούν και μιμούνται... μαθαίνουν να προσδιορίζουν το πρόβλημα, να 

αναζητούν πληροφορίες, να εξηγούν, να διακρίνουν θεματικές προτάσεις, να συντάσσουν 

περίληψη, να βρίσκουν την κεντρική ιδέα, να φτιάχνουν γνωστικό χάρτη, να λένε το νόημα 

και αναζητούν τη δομή και τον τύπο του κειμένου. 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ: Εξάσκηση στη συγκρότηση του ενεργήματος 

• Εξάσκηση: Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί με φθίνουσα καθοδήγηση την εκμάθηση του 

ενεργήματος... Οι μαθητές ασκούνται πρακτικά να αναζητούν πληροφορίες, να εξηγούν, να 

διακρίνουν θεματικές προτάσεις κτλ. Στη συνέχεια, οι μαθητές επαναλαμβάνουν το 

ενέργημα με φωναχτό και σιωπηρό  λόγο, δίνοντας οδηγίες στον εαυτό «τι να προσέξει». 
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Εξασκούνται με αμοιβαία εργασία, κατανέμουν ρόλους μεταξύ μαθητή-εκτελεστή και 

μαθητή-παρατηρητή / ανατροφοδότη, εναλλάσσοντας αυτούς. 

• Αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων: Οι μαθητές με τη χρήση της αντιστοίχισης ένα προς 

ένα αναζητούν άλλο τίτλο που να ταιριάζει στο κείμενο, συμπληρώνουν το ημιτελές κείμενο 

με μια δική τους παράγραφο με βάση τα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου ώστε να 

απαρτιστεί η δομή του. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την ανταπόκριση στο ρόλο και την εξομοίωση με το πρότυπο 

του επεξεργαστή κειμένου. Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν σιωπηρά ένα άλλο κείμενο 

και να αναζητήσουν: 

• Εργασία με αυτοέλεγχο: Κάρτα κριτηρίων 

 

1. Εύρεση πληροφοριών: π.χ. ποιος μιλάει, τι λέει και σε ποιον απευθύνεται. 

2. Εύρεση νοήματος λέξης: π.χ. τι σημαίνει αυτή η λέξη και πότε τη 

χρησιμοποιούμε. 

3. Εξήγηση ενεργειών: π.χ. υπογράμμιση φράσεων που μας βοηθούν να δώσουμε 

απάντηση στο ερώτημα. 

4. Διάκριση θεματικών προτάσεων στις παραγράφους: π.χ. να βρίσκουν το θέμα 

της παραγράφου και να υπογραμμίζουν τη θεματική πρόταση. 

5. Σύνταξη περίληψης: π.χ. ενώνουν τις θεματικές προτάσεις των παραγράφων 

και συντάσσουν την περίληψη του κειμένου. 

6. Εύρεση κεντρικής ιδέας: π.χ. να βρίσκουν έναν τίτλο που ταιριάζει στο κείμενο. 

7. Κατασκευή γνωστικού χάρτη: π.χ. να βρίσκουν απαντήσεις στα ερωτήματα: 

πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν, για ποιο σκοπό και φτιάχνουν γνωστικό χάρτη. 

8. Εξαγωγή συμπερασμών: π.χ. να υπογραμμίζουν τις φράσεις στο κείμενο που 

μας βοηθούν να συμπεράνουμε. 

9. Εντοπισμός χαρακτηριστικών δομής κειμένου: π.χ. πλαίσιο, αρχή, αντίδραση, 

προσπάθεια, αποτέλεσμα, συνέπειες. 

10. Εντοπισμός χαρακτηριστικών του τύπου του κειμένου: π.χ. λειτουργία (είναι 

λογοτεχνικό, θέλει να μας συγκινήσει), πρότυπο (είναι διάλογος με αφηγητή), 

γραμματο-συντακτικές δομές (έχει ρήματα ενεργητικής φωνής, επίθετα κτλ.). 
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 Για το σκοπό αυτό συντάσσεται φύλλο έργου που περιέχει το κείμενο σχολικών 

βιβλίων, του οποίου έχει ελεγχθεί η αναγνωσιμότητά του με τη μέθοδο ολοκλήρωσης 

ελλιπούς κειμένου ή με τη χρήση στατιστικών δεικτών. Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν 

το κείμενο σιωπηρά και να απαντήσουν εργαζόμενοι σύμφωνα με την κάρτα κριτηρίων. Με 

βάση τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο έργου συμπληρώνεται και αποτιμάται η 

πρόοδος των μαθητών. 

 

 

Β. Αναγνωστική Κατανόηση (Το πρότυπο του μελετητή κειμένου) 

 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Εκμάθηση στρατηγικής μελέτης «ΔΕΚΑΠΑΑ». 

 

Προηγούμενο γνωστικό επίπεδο μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν... να υπογραμμίζουν 

φράσεις που κρύβουν μηνύματα και να τις μετατρέπουν σε ερωτήσεις... να βρίσκουν τη 

θεματική πρόταση παραγράφων... να προσδιορίζουν το νόημα των λέξεων με τη βοήθεια 

των συμφραζομένων... να αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου: 

πλαίσιο, αρχή, αντίδραση, προσπάθεια, αποτέλεσμα, συνέπειες. 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

Στόχοι-ικανότητες: ανάγνωση (αναλυτική), διάκριση ουσιώδους (υπογράμμιση θεματικών 

προτάσεων παραγράφων), γνωστική δομή (χαρακτηριστικά δομής κειμένου), στρατηγική 

μελέτης (ΔΕΚΑΠΑΑ), λύση προβλήματος (διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίου με 

ερωτήματα στον εαυτό). 

Στόχοι-δεξιότητες: του λέγειν (λένε ερωτήματα αυτορρύθμισης): τι θα κάνω 

(προσανατολισμός), πώς θα εργαστώ (σχεδιασμός), προχωρεί η εφαρμογή 

(παρακολούθηση), υπάρχει απόκλιση, πώς αλλιώς (έλεγχος), πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τι 

έκανα (αναστοχασμός), του πράττειν (εφαρμογή ΔΕΚΑΠΑΑ), του είναι (να κάνουν το 

δάσκαλο στον εαυτό τους, να εργασθούν αμοιβαία), του γίγνεσθαι (αιτιολόγηση του τι 

κάνουν), του μεταφέρειν (εφαρμόζουν τη ΔΕΚΑΠΑΑ στη μελέτη άλλων κειμένων) και του 

προσαρμόζειν (κάνουν μεταγνωστικό έλεγχο). 

 

Μετατροπή του αντικειμένου διδασκαλίας σε πρόβλημα:  

Ζητούμε από τους μαθητές να μας πουν «πώς θα μελετήσουν το κείμενο»... Οι απαντήσεις 

τους δείχνουν ότι δεν έχουν συγκροτήσει το πρότυπο του μελετητή κειμένου... τους λέμε ότι 

θα μάθουμε ένα τέτοιο... Κάνοντας το δάσκαλο στο διπλανό και τον εαυτό μας. 
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Ανάλυση έργου: 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Μαθησιακό συμβόλαιο 

Ο εκπαιδευτικός κατανέμει τους ρόλους... εγώ θα σας δείξω και θα σας εξηγήσω τη 

στρατηγική μελέτης κειμένου ΔΕΚΑΠΑΑ σαν να είναι δικό μου πρόβλημα... εσείς θα κάνετε 

το ίδιο με τη βοήθειά μου, θα το πείτε φωναχτά και σιωπηρά και θα δώσετε οδηγίες στον εαυτό 

σας «τι να προσέξει». 

 

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ: Στρατηγική μελέτης ΔΕΚΑΠΑΑ 

 

Κάρτα κριτηρίων 

 

 Διαβάζω. 

 Ερωτώ και απαντώ. 

 Κάνω περίληψη. 

 Αποσαφηνίζω το νόημα λέξεων. 

 Προβλέπω το θέμα της επόμενης 

παραγράφου. 

 Αποδίδω το νόημα της παραγράφου. 

 Ανακεφαλαιώνω. 

 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την πρώτη παράγραφο... Το πρώτο που είναι να κάνω... είναι να 

ρωτήσω για το μήνυμα της παραγράφου... Καλό ερώτημα είναι... και δίνει την απάντηση. Το 

δεύτερο που είναι να κάνω... είναι να κάνω περίληψη της παραγράφου... εντοπίζει και 

υπογραμμίζει τη θεματική πρόταση της παραγράφου. Το τρίτο που είναι να κάνω... είναι να 

αποσαφηνίσω το νόημα των λέξεων... καταφεύγει στα συμφραζόμενα και στο λεξικό. Το 

τέταρτο που είναι να κάνω... είναι να προβλέψω το θέμα της επόμενης παραγράφου... η πρώτη 

παράγραφος δίνει το πλαίσιο (τον τόπο, το χρόνο και τους ανθρώπους), αναμένω η επόμενη 

παράγραφος να περιγράφει κάτι εντυπωσιακό, την αρχή. Το πέμπτο που είναι να κάνω... είναι 
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να αποδώσω το νόημα της παραγράφου... η πρώτη παράγραφος αναφέρεται... Συνεχίζει το 

ίδιο και στις άλλες παραγράφους. Τέλος, το έκτο που έχω να κάνω... είναι να 

ανακεφαλαιώσω... συγκεντρώνω όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των παραγράφων... 

συνδέω τις θεματικές προτάσεις των παραγράφων και κάνω την περίληψη του κειμένου... 

αποσαφηνίζω το νόημα των παραγράφων... αναφέρομαι στα χαρακτηριστικά της δομής των 

παραγράφων και συγκροτώ τη δομή του κειμένου... αναφέρομαι στο νόημα των παραγράφων 

και αποδίδω το νόημα του κειμένου... ανευρίσκω το χαρακτηριστικό της δομής του κειμένου 

που λείπει και συντάσσω μια παράγραφο με βάση την ιστορία. 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:  

• Εξάσκηση: Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί με φθίνουσα καθοδήγηση την εκμάθηση της 

στρατηγικής ΔΕΚΑΠΑΑ. Οι μαθητές ασκούνται πρακτικά... να επαναλαμβάνουν και το 

λένε φωναχτά και σιωπηρά... δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους «τι να προσέξουν». Στη 

συνέχεια εξασκούνται με αμοιβαία εργασία... εναλλάσσουν ρόλους μαθητή-εκτελεστή και 

μαθητή-παρατηρητή από παράγραφο σε παράγραφο. 

• Αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων: Οι μαθητές συμπληρώνουν την «ιστορία» με το 

χαρακτηριστικό του κειμένου που λείπει, ώστε να απαρτιστεί η δομή του. Λένε το «πώς 

αλλιώς» στα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου: πλαίσιο, αρχή, αντίδραση, 

προσπάθεια, αποτέλεσμα, συνέπειες. Αναφέρονται στον τύπο του κειμένου: λειτουργία, 

πρότυπο, περιεχόμενο, γραμματο-συντακτικές δομές και το πώς αλλιώς θα μπορούσαν να 

εκφραστούν. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αξιολόγηση – Εργασία με αυτοέλεγχο 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την ανταπόκριση στο ρόλο και την εξομοίωση με το πρότυπο 

παρατήρησης. Οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την 

ανταπόκριση στο ρόλο και την εξομοίωση με το πρότυπο... Οι μαθητές καλούνται να 

εφαρμόσουν τη στρατηγική μελέτης ΔΕΚΑΠΑΑ με αυτοσχεδιασμό: τι θα κάνω 

(προσανατολισμός), πώς θα εργαστώ (σχεδιασμός), προχωρεί η εφαρμογή 

(παρακολούθηση), υπάρχει απόκλιση (έλεγχος), πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τι έκανα 

(αναστοχασμός με μεταγνωστικό έλεγχο: τι έκανα, πώς, πού θα μου χρησιμεύσει κτλ.). 

 Για την αξιολόγηση των μαθητών συντάσσεται φύλλο έργου που περιέχει κείμενο των 

σχολικών βιβλίων, το οποίο έχει ελεγχθεί η αναγνωσιμότητά του με τη μέθοδο ΟΕΚ 

(Ολοκλήρωση Ελλιπούς Κειμένου) ή με τη χρήση στατιστικών κριτηρίων. Οι μαθητές 

καλούνται να το μελετήσουν, εφαρμόζοντας με αυτοσχεδιασμό τη στρατηγική μελέτης 

ΔΕΚΑΠΑΑ. Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο έργου συμπληρώνεται το 

πρωτόκολλο αξιολόγησης. 
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Γ. Το πρότυπο του γραφέα κειμένου 

 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Παραγωγή κειμένου με συγγραφική και μετασυγγραφική 

διαδικασία. 

 

Προηγούμενο γνωστικό επίπεδο μαθητών: Οι μαθητές παράγουν κείμενα ως 

εκβλαστήματα του κειμένου που επεξεργάστηκαν με συγγραφική διαδικασία. 

 

Μαθησιακοί στόχοι:  

Στόχοι-ικανότητες: ανάγνωση (εξεταστικού και αναλυτικού τύπου), χαρτογράφηση εννοιών 

(κατασκευή δεντροδιαγράμματος συγγραφής), παραγωγή κειμένου (τι θα γράφω, γιατί θα 

γράψω, πώς θα γράψω, με συγγραφική και μετασυγγραφική διαδικασία). 

Στόχοι-δεξιότητες: του λέγειν (να πουν νοήματα και φράσεις χρήσης), του πράττειν (να 

συγγράψουν και να μετασυγγράψουν), του είναι (να διαπιστώσουν ελλείψεις και να νιώσουν 

την ανάγκη μετασυγγραφής), του γίγνεσθαι (να κατανοήσουν το δεντροδιάγραμμα 

συγγραφής κειμένου), του μεταφέρειν (να απαντήσουν στα ερωτήματα «τι θα γράψω», 

«γιατί θα γράψω» και «πώς θα γράψω» αξιοποιώντας το κείμενο που μελέτησαν και τα 

χαρακτηριστικά του τύπου του κειμένου και της δομής του κειμένου) και του προσαρμόζειν 

(να αναδομούν το αρχικό κείμενο). 

Μετατροπή του αντικειμένου διδασκαλίας σε πρόβλημα:  

Ζητούμε από τους μαθητές να μας πουν... «ποια ερωτήματα τους απασχολούν, όταν 

παράγουν κείμενα;»... Οι απαντήσεις δείχνουν ότι δεν έχουν συγκροτήσει το πρότυπο του 

γραφέα... τους λέμε ότι θα μάθουμε ένα τέτοιο... Κάνοντας το δάσκαλο στον εαυτό μας. 

 

Ανάλυση έργου: 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Μαθησιακό συμβόλαιο 

Συμφωνούμε με τους μαθητές το έργο (τι θα κάνουμε... θα παράγουμε κείμενο), τη 

διαδικασία (πώς θα εργαστούμε... θα μελετήσουμε ένα κείμενο... θα βρούμε νοήματα και 

φράσεις χρήσης και θα γράψουμε ένα δικό μας κείμενο... θα φτιάξουμε ένα δεντροδιάγραμμα 

συγγραφής... θα διαπιστώσουμε ελλείψεις... θα το ξαναγράψουμε) και τους ρόλους (θα σας 

δώσω το θέμα, θα φτιάξω το δεντροδιάγραμμα συγγραφής... εσείς θα κάνετε τη συγγραφή του 

αρχικού κειμένου... θα διαπιστώσετε ελλείψεις... θα κάνετε τη μετασυγγραφή).  
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ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ: Ανάγνωση και επεξεργασία κειμένου 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει το θέμα συγγραφής π.χ. «Προστατεύοντας το περιβάλλον από την 

καταστροφή»... οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο: «Το μαύρο κύμα»... βρίσκουν νοήματα 

και φράσεις χρήσεις... λένε «τι θα γράψουν»... συζητούν τα χαρακτηριστικά του τύπου του 

κειμένου: λειτουργία (θέλει να συγκινήσει), πρότυπο (είναι διήγημα), περιεχόμενο 

(κοινοποίηση συναισθημάτων), μορφή (διάλογος), γραμματο-συντακτικές δομές (ρήματα 

που δηλώνουν παρελθόν)... λένε «γιατί θα γράψουν»... ύστερα εντοπίζουν τα 

χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου: πλαίσιο (προσδιορίζουν τον τόπο, το χρόνο και 

τους ανθρώπους), αρχή (εντοπίζουν το εντυπωσιακό γεγονός), αντίδραση (περιγράφουν 

την αντίδραση), προσπάθεια (παρουσιάζουν τις ενέργειες),  αποτέλεσμα (εξηγούν), 

συνέπειες (συζητούν τις επιπτώσεις)... λένε «πώς θα γράψουν». 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ:  

• Αρχική συγγραφή κειμένου: Στη συνέχεια οι μαθητές συγγράφουν το αρχικό κείμενό 

τους, έχοντας ως πρότυπο το κείμενο που διάβασαν και επεξεργάστηκαν. Ύστερα 2-3 

μαθητές διαβάζουν το κείμενό τους και συζητούμε... «τι έγραψαν» και «πώς το έγραψαν». 

Ο εκπαιδευτικός συντάσσει στον πίνακα ύστερα από συζήτηση το δεντροδιάγραμμα 

συγγραφής, όπου κάθε κλαδί είναι και μια παράγραφος και τα παρακλάδια η ανάλυσή τους. 

• Μετασυγγραφή αρχικού κειμένου (αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων: Οι μαθητές 

επανεξετάζουν το κείμενό τους με βάση τα ερωτήματα: τι γράφουμε, γιατί, πώς και 

αναγνωρίζουν ελλείψεις... αποφασίζουν να ξαναγράψουν το κείμενό τους... ανοίγουν 

προτάσεις, αλλάζουν λέξεις, συνδέουν, ξεχωρίζουν παραγράφους, αυξάνουν νοήματα, 

δευτερεύουσες προτάσεις, λιγοστεύουν επαναλήψεις κτλ. εργαζόμενοι σύμφωνα με το 

δεντροδιάγραμμα συγγραφής. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αξιολόγηση (γνωστική υπέρβαση) 

Οι μαθητές συγκρίνουν τα κείμενά τους, αρχικό και τελικό, βρίσκουν «τι αλλάζει» και «τι 

μένει το ίδιο»... εξετάζουν τον αριθμό λέξεων... παραγράφων... ιδεών... δευτερευουσών 

προτάσεων, επαναλήψεων κτλ. Ο εκπαιδευτικός συντάσσει το πρωτόκολλο αξιολόγησης 

και ελέγχει την πρόοδο των μαθητών μετά από κάθε διδακτική παρέμβαση. 
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3.4.3. Κλείδες παρατήρησης διδασκαλίας 

 

 Με τις κλείδες παρατήρησης καταγράφουμε τη συχνότητα, τη διάρκεια, την ένταση 

προκαθορισμένων συμπεριφορών συμμετοχής του εκπαιδευτικού και των μαθητών στη 

λήψη αποφάσεων, στην κατανομή του διδακτικού χρόνου και στα είδη λόγου. Οι κλείδες 

παρατήρησης προσφέρουν πλούσιες και έγκυρες πληροφορίες. Διαπιστώνουμε «ιδίοις 

όμμασι» τι ακριβώς συμβαίνει. Εξετάζουμε το «μαύρο κουτί» της διδασκαλίας (Strouge et 

al, 2011). Η κατασκευή κλείδας παρατήρησης απαιτεί τη μόνωση των χαρακτηριστικών της 

συμπεριφοράς, την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες και τη σύνταξη ενός καταλόγου, δηλαδή 

της κλείδας παρατήρησης της συμπεριφοράς (Ingenkamp, 1993· Βάμβουκας, 2000· 

Παπαδοπούλου, 2007· Σαλβαράς, 2013· Παπαναστασίου, 2014). 

  

 Κλείδα παρατήρησης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

για την κατανομή του διδακτικού χρόνου 

 

 Ο παρατηρητής καταγράφει κάθε λεπτό την απόφαση που λαμβάνεται κατά τη 

διεξαγωγή της διδασκαλίας. Με βάση τις καταγραφές επισκοπούμε τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και την κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. 

Η διδασκαλία, στις μέρες μας, εκτός από επιστήμη, τέχνη, λύση προβλήματος, ορίζεται και 

ως συμμετοχή στη λήψη απόφασης (Moston & Ashworth, 1997· Σαλβαράς, 2011), από την 

οποία εξαρτάται η κατανομή διδακτικού χρόνου, ως μεταβλητή της μάθησης των μαθητών 

(Carrol, 1963· Slavin, 2007). 
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Κλείδα παρατήρησης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων  

και κατανομής του διδακτικού χρόνου 

Έντυπο καταγραφής Παράδειγμα συμπλήρωσης 

 Χρόνος σε πρώτα λεπτά 

Κατηγορίες αποφάσεων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

α. Προσανατολισμός 

Ε.1 Τι θα μάθουμε 

(έργο) 

 

+ 

                   

Ε.2 Πώς θα το μάθουμε 

(διαδικασία) 

 +                   

Ε.3 Τι θα κάνει ο 

καθένας, εκπαιδευ-

τικός και μαθητές 

(ρόλος) 

   

+ 

                 

β. Προτυποποίηση 

Ε.4 Δείχνει και εξηγεί 

σαν να είναι δικό 

του το πρόβλημα 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

          

Ε.5 Καθοδηγεί στην 

εκτέλεση του ιδίου 

έργου ως πρακτική 

εργασία 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

      

Μ.6 Επαναλαμβάνουν 

την εκτέλεση και 

το λένε φωναχτά 

               

+ 

 

+ 

    

Μ.7 Επαναλαμβάνουν 

την εκτέλεση και 

το λένε σιωπηρά 

                 

+ 

 

+ 

  

Μ.8 Δίνουν οδηγίες 

στον εαυτό «τι να 

προσέξουν» 

                   

+ 

 

+ 

Κατηγορίες αποφάσεων 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

γ. Επικύρωση  
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Μ.9 Αναφέρονται στο 

ενέργημα: τι θα 

κάνω, πώς γιατί, 

κάθε πότε 

+ + + 

Μ.10 Εργάζονται με 

αμοιβαία εργασία 

   + + + + + +            

Ε.11 Περιφέρεται και 

ελέγχει μαθητή-

παρατηρητή 

          

+ 

 

+ 

         

Μ.12 Αναζητούν 

εναλλακτικούς 

τρόπους 

            

+ 

 

+ 

 

+ 

      

δ. Πιστοποίηση 

Ε.13 Ελέγχει την 

ανταπόκριση στο 

ρόλο 

 

 

 

              

 

+ 

 

 

+ 

    

Μ.14 Εργάζονται με 

αυτοέλεγχο με τη 

χρήση κάρτας 

κριτηρίων 

                 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Πίνακας 4.  Κλείδα παρατήρησης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και κατανομής του διδακτικού 

χρόνου 

 

Η κλείδα παρατήρησης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και κατανομής του διδακτικού 

χρόνου δοκιμάστηκε πιλοτικά με χρονική δειγματοληψία σε έξι (6) διδασκαλίες που έγιναν 

σε τμήμα 23 παιδιών το 2017, προκειμένου να ελέγξουμε την εγκυρότητα του περιεχομένου 

του ερευνητικού εργαλείου, όπως απαιτεί η τεχνογνωσία κατασκευής και χρήσης του 

(Mathers & Olive, 2008). Αποδείχθηκε ότι τα κριτήρια για κατάταξη των αποφάσεων, που 

λαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα και οι 

καταγραφές του ίδιου παρατηρητή, της ίδιας διδασκαλίας σε διαφορετικό χρόνο, 

παρουσίασαν υψηλό δείκτη συμφωνίας (0,83) (δείκτης Cohen’s Kappa). Σημειώνουμε ότι 

παρατηρήθηκε σχεδόν το σύνολο της παρεχόμενης διδασκαλίας. 

 Από την επεξεργασία των δεδομένων της κλείδας παρατήρησης λαμβάνουμε 

πληροφορίες για τη συχνότητα συμμετοχής του εκπαιδευτικού και των μαθητών στη λήψη 
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αποφάσεων, με βάση τη διάρκεια κατανομής του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους και την 

ένταση της διδασκαλίας, ανάλογα με το βαθμό επικέντρωσής της, στη δραστηριότητα 

(αποφάσεις επικύρωσης), στη  μεθοδολογική συνθήκη (αποφάσεις προσανατολισμού και 

προτυποποίησης), στα κριτήρια απόδοσης (αποφάσεις πιστοποίησης). Κωδικοποιήθηκαν 

δεδομένα από 2.160 χρονικές στιγμές λήψης αποφάσεων κατά τη διδασκαλία. 

 

Έντυπο καταγραφής Με βάση τις καταγραφές του παραδείγματος συμπλήρωσης 

 Συχνότητα Συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και κατανομής του διδακτικού 

χρόνου 

Εκπαιδευτικός (18) – 45%, Μαθητές (22) – 55% 

 Ένταση Επικέντρωσης διδασκαλίας 

Δραστηριότητα (14) – 35%, Μεθοδολογική συνθήκη (20) – 50%, 

Κριτήριο απόδοσης (6) – 15% 

 

 Κλείδα παρατήρησης των ειδών λόγου 

 

 Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, εκπαιδευτικός και μαθητές, ομιλούν, συνομιλούν, 

συζητούν, συνδιαλέγονται και ζητούν να πετύχουν τη συναίνεση των συνομιλητών τους 

σχετικά με αυτά που λένε, κάνουν και υποστηρίζουν. Επιδιώκουν να μεταδώσουν, να 

ανταλλάξουν και να παράγουν μηνύματα. Χρησιμοποιούν τρία είδη λόγου: το σωρευτικό, 

το διερευνητικό και το διαλεκτικό (Mercer, 2000). 

 Στο σωρευτικό λόγο προέχει με τη χρήση του λόγου να επιτευχθεί η συμφωνία για το 

«τι θα μάθουμε», «πώς θα το μάθουμε» και «τι θα κάνει καθένας», να προτυποποιηθούν 

ενεργήματα με τη χρήση ρητορικών ερωτημάτων και απαντήσεων, παρουσιάσεων, 

επαναλήψεων και εξωτερική καθοδήγηση, επιβεβαιώσεων και επεξεργασμένων 

αναδιατυπώσεων. Απαιτείται διαρκής επανάληψη και επιβεβαίωση. Βασίζεται στη 

συναισθηματική εμπλοκή και εξασφαλίζει εμπιστοσύνη. Προσφέρει αφηγηματική 

πλαισίωση των γνώσεων και έχει ζωηρό αντίκτυπο στη σκέψη των μαθητών (Egan, 2005· 

Φρυδάκη, 2009). 

 Στο διερευνητικό λόγο διατυπώνονται συνεχή αιτήματα να συνοδεύουν οι μαθητές τις 

δραστηριότητες με φωναχτό λόγο: να περιγράφουν, να σχολιάζουν, να καθοδηγούν ό,τι 

κάνουν, να δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους με σιωπηρό λόγο «τι να προσέξουν», να 

αναφέρονται στη συγκρότηση του ενεργήματος: τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε, ως 
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απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα, να διευκρινίζουν και να εξηγούν. Προσφέρει την 

επίλυση προβλήματος (Vygotsky, 1993· Mercer, 2000). 

 Στο διαλεκτικό λόγο διατυπώνονται συνεχή αιτήματα για αναζήτηση εναλλακτικών 

τρόπων σκέψης και προκαλούνται κοινωνικογνωστικές συγκρούσεις, που επιφέρουν 

μετασχηματισμό και οδηγούν στην αναδόμηση και στην εργασία με αυτοέλεγχο. 

Διατυπώνονται αποφάσεις που αμφισβητούν και αντικρούουν εκείνες των προηγούμενων 

ομιλητών. Η αντιπαράθεση αυτή κρατάει τη γνώση ανοιχτή και προβάλλει τον εαυτό τους 

στη θέση των άλλων (Σαλβαράς, 2013· Wink, 2014). 
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Κλείδα παρατήρησης των ειδών λόγου 

 

Έντυπο καταγραφής Παράδειγμα συμπλήρωσης 

 Χρόνος σε πρώτα λεπτά 

Κατηγορίες ειδών 

λόγου 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

α. Σωρευτικός λόγος 

1. Μονόλογος για 

συμφωνία 

εργασίας 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                

2. Προτυποποίηση 

με χρήση ρητορι-

κών ερωτημάτων 

και επεξηγήσεων 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

          

3. Επαναλήψεις 

λόγου με 

εξωτερική 

καθοδήγηση 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

      

β. Διερευνητικός 

λόγος 

4. Λεκτική 

αυτοκαθοδήγηση 

               

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

5. Οδηγίες στον 

εαυτό «τι να 

προσέξει» 

                   

+ 

 

+ 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

6. Αναφορά στο 

ενέργημα: τι θα 

κάνω, πώς, γιατί, 

κάθε πότε 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

               

7. Συνομιλιακός 

λόγος στην 

εργασία με τον 

άλλο 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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γ. Διαλεκτικός λόγος 

8. Συνομιλιακός 

λόγος αναζήτησης 

εναλλακτικών 

τρόπων 

            

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

     

9. Αποφάνσεις για 

αντικρούσεις και 

αμφισβητήσεις 

                

+ 

 

+ 

   

10. Ερωτήματα στον 

εαυτό για εργασία 

με αυτοέλεγχο 

                  

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 Πίνακας 5. Κλείδα παρατήρησης ειδών λόγου  

 

 Η κλείδα παρατήρησης των ειδών λόγου δοκιμάστηκε πιλοτικά με χρονική 

δειγματοληψία σε έξι (6) διδασκαλίες, προκειμένου να ελέγξουμε την εγκυρότητα του 

περιεχομένου του ερευνητικού εργαλείου, όπως απαιτεί η τεχνογνωσία κατασκευής και 

χρήσης του (Mathers & Olive, 2008). Αποδείχθηκε ότι τα κριτήρια για κατάταξη των ειδών 

λόγου σε κατηγορίες ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα και οι καταγραφές του ίδιου παρατηρητή, 

της ίδιας διδασκαλίας σε διαφορετικό χρόνο, παρουσίασαν υψηλό δείκτη συμφωνίας (0,79) 

(δείκτης Cohen’s Kappa). Σημειώνουμε ότι παρατηρήθηκε σχεδόν το σύνολο της 

παρεχόμενης διδασκαλίας. 

 Από την επεξεργασία των δεδομένων της κλείδας παρατήρησης λαμβάνουμε 

πληροφορίες για τη συχνότητα εμφάνισης των ειδών του λόγου: του σωρευτικού, του 

διερευνητικού και του διαλεκτικού, με βάση τη διάρκεια κατανομής του διδακτικού χρόνου 

μεταξύ τους και την ένταση της διδασκαλίας στις λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης: 

την εξωτερική (κατηγορίες 1, 2, 3), τη λεκτική (κατηγορίες 4, 6, 7, 8, 9) και σιωπηρή 

(κατηγορίες 5, 10) που στηρίζεται στη βυγκοτσκιανή θεωρία που είναι διαδεδομένη στα 

μοντέλα γνωστικής μαθητείας (Ματσαγγούρας, 2002· Κουλουμπαρίτση, 2002· Σαλβαράς, 

2004· 2009). 
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Έντυπο επεξεργασίας Με βάση τις καταγραφές του παραδείγματος συμπλήρωσης 

 Συχνότητα στα είδη λόγου Σωρευτικός 

λόγος 

Διερευνητικός 

λόγος 

Διαλεκτικός 

λόγος 

 1. (4) 

2. (6) 

3. (3) 

 

13 λεπτά 

(32,5%) 

4. (4) 

5. (2) 

6. (5) 

7. (6) 

17 λεπτά (42,5%) 

8. (4) 

9. (2) 

10. (4) 

 

10 λεπτά 

(25%) 

 Ένταση στις λειτουργίες 

καθοδήγησης 

Εξωτερική Λεκτική Σιωπηρή 

 1. (4) 

2. (6) 

3. (3) 

 

 

13 λεπτά 

(32,5%) 

4. (4) 

6. (5) 

7. (6) 

8. (4) 

9. (2) 

21 λεπτά (52,5%) 

5. (2) 

10. (4) 

 

 

 

6 λεπτά (15%) 

 

3.5 Έλεγχος ποιότητας της διδασκαλίας 

 

 Η ποιότητα της διδασκαλίας ελέγχεται με βάση τις ερευνητικές κατευθύνσεις: της 

ανθρωπιστικής αποτελεσματικότητας, της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος και της 

ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των  μαθητών. 

 

Κατάλογος δεικτών-κριτηρίων σε κλίμακα για τον έλεγχο της 

ανθρωπιστικής αποτελεσματικότητας 

 Η ερευνητική κατεύθυνση της ανθρωπιστικής αποτελεσματικότητας εστιάζεται στον 

έλεγχο της ανάπτυξης των μαθητών, της κοινωνικής, της συναισθηματικής και της 

γνωστικής, με την κατασκευή ενός καταλόγου δεικτών-κριτηρίων, ως πρακτικό σύστημα 

αξιολόγησης της ανάπτυξης των  μαθητών. Τα κριτήρια-δείκτες λειτουργούν ως σημεία 

αναφοράς και εσωτερικά γνωρίσματα του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας. Είναι εύκολα 



174 
 

αναγνωρίσιμα επί τη εμφανίσει και προσφέρονται για αντιπαραβολή. Τα κριτήρια-δείκτες 

συνοδεύονται από κλίμακα εκτίμησης πέντε σημείων. Με την κλίμακα εκτίμησης δεν 

καταγράφουμε απλά την εμφάνιση ενός γνωρίσματος της διδασκαλίας του μοντέλου της 

γνωστικής μαθητείας, αλλά διαβαθμίζουμε σε ποιο βαθμό το εσωτερικό αυτό γνώρισμα 

ενεργοποιείται. Οι κλίμακες εκτίμησης, παρότι βασίζονται στη διαίσθηση, όμως δίνουν 

συμπεράσματα υψηλού επιπέδου (Fittkan, 1978· Inglnkamp, 1993· Κατερέλος, 2001· 

Σαλβαράς, 2013). 

 

  Παράδειγμα συμπλήρωσης 

Ανάπτυξη 

Δείκτης-

Κριτήρια 

Κλίμακα 

Ο δείκτης-κριτήριο παρουσιάζεται σε 

βαθμό: 

Πολύ 

μικρό 

Μικ

ρό 

Αρκετά 

μεγάλο 
Μεγάλο 

Πολύ 

μεγά

λο 

Κοινωνική 1. Μαθησιακό 

συμβόλαιο 
     

2. Εργασία με 

το διπλανό 
     

3. Ανταπόκριση 

στο ρόλο 
     

4. Εξομοίωση 

με το 

πρότυπο 

     

Συναισθηματική 5. Ενσυναίσθησ

η από την 

εργασία με 

τον άλλο 

     

6. Προτυποποίη

ση με 

φθίνουσα 

καθοδήγηση 

     

7. Εργασία με 

αυτοέλεγχο 
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Γνωστική 8. Φωναχτός 

λόγος 
     

9. Οδηγίες στον 

εαυτό 
     

10. Συγκρότηση 

ενεργήματος 
     

11. Παροχή και 

λήψη 

ανατροφοδότ

ησης 

     

12. Σύγκριση 

αποτελεσμάτ

ων με το 

ενέργημα 

     

 

    Πίνακας 6. Παράδειγμα συμπλήρωσης κλίμακας εκτίμησης  

 

 Ο κατάλογος δεικτών-κριτηρίων του μοντέλου γνωστικής μαθητείας δοκιμάστηκε 

πιλοτικά σε έξι (6) διδασκαλίες, προκειμένου να ελέγξουμε την εγκυρότητα του 

περιεχομένου του ερευνητικού εργαλείου, όπως απαιτεί η τεχνογνωσία κατασκευής και 

χρήσης του (Mathers & Oliver, 2008· Κατερέλος, 2001). 

 Αποδείχθηκε ότι ο κατάλογος δεικτών-κριτηρίων και η κλίμακα εκτίμησης που τον 

συνόδευε, ήταν εύκολα αναγνωρίσιμα και οι καταγραφές του ίδιου παρατηρητή, της ίδιας 

διδασκαλίας, σε διαφορετικό χρόνο, παρουσίασαν υψηλό δείκτη συμφωνίας (0,82 δείκτης 

Cohen’s Kappa). Σημειώθηκε ότι παρατηρήθηκε σχεδόν το σύνολο της παρεχόμενης 

διδασκαλίας. 

Έντυπο επεξεργασίας Με βάση το παράδειγμα 

 Ποσοστά 

 Κοινωνική ανάπτυξη 

 Συναισθηματική ανάπτυξη 

 Γνωστική ανάπτυξη 

 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 

90% 

73% 

80% 

 

81% 
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Τεστ κριτηρίων για τον έλεγχο της ποιότητας  

του τελικού αποτελέσματος 

 Η ερευνητική κατεύθυνση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος εξαρτάται από 

την επίτευξη των στόχων-επίδοσης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Οι στόχοι-

επίδοση διαμορφώνουν μια μαθησιακή ιεραρχία και τα προϊόντα της διδασκαλίας 

εμφανίζονται με αναπαραγωγή, αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση, εφαρμογή, παραγωγή 

(Vandebelde, 2000· Σαλβαράς, 2013). 

 Στην ερευνητική κατεύθυνση της ποιότητας του αποτελέσματος ελέγχεται η επίτευξη 

των στόχων-επίδοσης με βάση τη μαθησιακή ιεραρχία των μορφών εμφάνισης των 

προϊόντων της διδασκαλίας. Εστιάζεται στην αποδεικτική λειτουργία της αξιολόγησης, στο 

«πόσο καλά μάθαμε» σε σύγκριση με τους επιδιωκόμενους στόχους-επίδοση, με τη χρήση 

τεστ-κριτηρίων. 

 Τα τεστ-κριτηρίων εξετάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών με κριτήρια τους στόχους-

επίδοση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, στο προσδιορισμένο επίπεδο κυριαρχίας 

που αυτό ορίζει. Η τεχνογνωσία σύνταξης του τεστ-κριτηρίων περιλαμβάνει τη σύνταξη 

ενός καθοδηγητικού πίνακα, την επονομαζόμενη και μήτρα του τεστ-κριτηρίων, η οποία 

περιλαμβάνει τις ενότητες γνώσης, τους στόχους-δεξιότητες του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών που εκπροσωπούν το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, τις μορφές 

εμφάνισης των στόχων-επίδοσης και τις ασκήσεις του τεστ-κριτηρίων (Ingenkamp, 1993· 

Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2008· Σαλβαράς, 2013). 
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Ι. Μήτρα του τεστ-κριτηρίων αναγνωστικής κατανόησης  

(πρότυπο επεξεργαστή κειμένου) 

 

Ενότητες γνώσης 

Στόχοι-δεξιότητες του 

Α.Π.Σ. 

 

Οι μαθητές: 

Μορφές 

εμφάνισης 

στόχων-

επίδοσης 

Ασκήσεις 

τεστ-

κριτηρίων 

1. Εύρεση 

πληροφοριών 

Να διαβάζουν κείμενα και να 

υπογραμμίζουν φράσεις που 

δίνουν απάντηση στο 

ερώτημα (Στόχος-δεξιότητα 

του πράττειν) 

ανάλυση 1η 

2. Εύρεση 

νοήματος λέξεων 

Να λένε το νόημα λέξεων με 

τη βοήθεια των 

συμφραζομένων και του 

λεξικού (Στόχος-δεξιότητα 

του λέγειν) 

κατανόηση 2η 

3. Εξήγηση 

ενεργειών 

Να βρίσκουν απάντηση στα 

ερωτήματα: γιατί, πώς, για 

ποιο σκοπό (Στόχος-

δεξιότητα του γίγνεσθαι) 

κατανόηση 3η 

4. Διάκριση 

θεματικών 

προτάσεων 

παραγράφων 

Να υπογραμμίζουν τη 

θεματική πρόταση 

περιγραφών (Στόχος-

δεξιότητα του πράττειν) 

ανάλυση 4η 

5. Σύνταξη 

περίληψης 

Να ενώνουν τις θεματικές 

προτάσεις των παραγράφων 

και να συνθέτουν περίληψη 

(Στόχος-δεξιότητα του 

προσαρμόζειν) 

παραγωγή 5η 

6. Κατασκευή 

χάρτη εννοιών 

(γνωστικού ή 

Να βρίσκουν απάντηση στα 

ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, 

τι έκαναν, ποια τα 

αποτελέσματα, πώς, γιατί, για 

παραγωγή 6η 
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νοηματικού ή 

κριτικής σκέψης) 

ποιο σκοπό και να φτιάχνουν 

γνωστικό χάρτη ή να 

ταξινομούν έννοιες και να 

φτιάχνουν νοηματικό χάρτη ή 

να εντοπίζουν αντιφατικές 

έννοιες και να φτιάχνουν 

χάρτη κριτικής σκέψης 

(Στόχος-δεξιότητα του 

προσαρμόζειν) 

7. Εξαγωγή 

συμπερασμάτων 

Να υπογραμμίζουν φράσεις 

που μας βοηθούν να 

συμπεράνουμε (Στόχος-

δεξιότητα του γίγνεσθαι) 

ανάλυση 7η 

8. Εύρεση 

κεντρικής ιδέας 

Να βρίσκουν έναν άλλο τίτλο 

που ταιριάζει στο κείμενο 

(Στόχος-δεξιότητα του 

προσαρμόζειν) 

παραγωγή 8η 

9. Εντοπισμός 

χαρακτηριστικών 

δομής κειμένου 

Να βρίσκουν τα 

χαρακτηριστικά δομής του 

κειμένου: πλαίσιο, αρχή, 

αντίδραση, προσπάθεια, 

αποτέλεσμα, συνέπειες 

(Στόχος-δεξιότητα του 

γίγνεσθαι) 

ανάλυση 9η 

10. Εντοπισμός 

τύπου κειμένου 

Να βρίσκουν τον τύπο του 

κειμένου: λειτουργία, 

πρότυπο, περιεχόμενο, 

μορφή, γραμματοσυντακτικές 

δομές, διαδικασία ανάγνωσης 

(Στόχος-δεξιότητα του 

γίγνεσθαι) 

ανάλυση 10η  

Πίνακας 7. Μήτρα του τεστ-κριτηρίων αναγνωστικής κατανόησης (πρότυπο 

επεξεργαστή κειμένου) 
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Τεστ-κριτηρίων αναγνωστικής κατανόησης 

 

ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΤΖΙΜΗ 

 

1 Η αλήθεια πως ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας. Κάποιοι μας 

κάτω από τα είκοσι. Κάποιοι πιο πάνω. Αυτός σαρανταδυό. Από 

σεβασμό κι αγάπη τον εφωνάζαμε μπάρμπα, κι από ασυλλογισιά! 

Εγώ τότε νόμιζα πως χρειαζόταν τρεις αιώνες να φτάσω τα 

σαρανταδυό, που μου φαινότανε πολλά, πάρα πάρα χρόνια. Το ίδιο θα νομίζανε κι οι άλλοι 

και κάναμε μπάρμπα το Δημήτρη τον Ντεμίρη, πριν την ώρα του, κι ας μας έλεγε στην αρχή 

«μα γιατί δε με φωνάζετε σκέτα Τζίμη ή Δημήτρη;...»  

2 Βέβαια, εξόν την ηλικία του, ήταν κι ο παλιότερος στην Αμερική. Εμείς οι άλλοι 

φρεσκοφερμένοι. Μυρίζαμε θυμάρι ακόμα, ξενάκια! Ξενάκια, και τόσο θέλαμε κάποιον, 

κάτι σαν πατέρα, σαν μεγάλο αδερφό, σαν θείο, και υιοθετήσαμε για κάτι τέτοιο τον 

μπάρμπα-Τζίμη, γιατί τον αγαπούσαμε. Όλοι μας τον αγαπούσαμε. Μα εγώ τον αγαπούσα 

απ’ όλους πιο πολύ! 

3 Ήταν γιατί μου φαινόταν ήρωας ο μπαρμπα-Τζίμης, που ήρθε στην Αμερική το χρόνο 

που εγώ γεννήθηκα, κι όταν εγώ άρχισα να λέω ντα-ντα-ντα και μα-μα-μα, αυτός άρχισε να 

μιλάει τ’ αγγλικά και τώρα όποια λέξη ήθελες, την ήξερε! Κι ακόμα σπουδαιότερο κι ηρωικό 

μού φαινότανε που στον πόλεμο – στον πρώτο μεγάλο πόλεμο – αυτός ήταν με τον 

αμερικάνικο στρατό και λαβώθηκε* στη Γαλλία και πήρε και παράσημα. Είδα και 

φωτογραφίες του με στολή αξιωματικού και γαλόνια. Κι ήταν κι αμερικανός πολίτης και 

ψήφιζε ο μπαρμπα-Τζίμης, σαν ήτανε να βγάλουν πρόεδρο της Αμερικής, ψήφιζε! Όλ’ αυτά 

μου φαινόντανε τόσο σπουδαία τότε, τόσο ηρωικά. 

4 «Μπαρμπα-Τζίμη, το ξέρεις πως ακόμα δε μας είπες την ιστορία, πώς τα πήρες τα 

γαλόνια και τα παράσημα, τότε που λαβώθηκες στη Γαλλία, στη Φλάντρα; Νιώθω τέτοια 

περηφάνια για σένα, μια τέτοια περηφάνια!...» 

5 Με κάρφωσε με τη ματιά του. 

 «Νίτσα, παιδί μου, εγώ δεν είμαι της ηλικίας σου και δε νιώθω περηφάνια. Γιατί 

κατάλαβα πως ο πόλεμος δε λύνει κανένα πρόβλημα, και σαν τελειώνει, μαζί με τη φοβερή 

καταστροφή και την ορφάνια, αφήνει και το σπόρο για νέο πόλεμο, μεγαλύτερο απ’ τον 

προηγούμενο. Ναι, δε νιώθω και τόση περηφάνια για κείνα τα παράσημά μου, μα έκαμα κι 

εγώ κάτι στη ζωή μου...» 
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Ο άνθρωπος που βλέπετε στην εικόνα με σταυρωμένα τα χέρια δεν νιώθει και τόση περηφάνια 

για τον εαυτό του όσο οι άλλοι γι’ αυτόν. Γιατί;... 

 

Φύλλο  έργου 

 

1. Διαβάζουμε το κείμενο και υπογραμμίζουμε τις φράσεις, που δείχνουν γιατί δεν νιώθει 

και τόση περηφάνια για τον εαυτό του (Εύρεση πληροφοριών). 

 

2. Βρίσκουμε το νόημα των λέξεων με τη βοήθεια λεξικού (Εύρεση νοήματος λέξεων). 

 Περηφάνια  ..................................................................................................................  

 Σεβασμός  ....................................................................................................................  

 

3. Εξηγούμε τους λόγους θαυμασμού των άλλων για τον μπαρμπα-Τζίμη, συμπληρώνοντας 

τις προτάσεις: 

 α. Ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία, ενώ αυτοί ήταν ......................................................  

 β. Ήταν παλιότερος στην Αμερική, ενώ αυτοί ήταν .....................................................  

 γ. Όταν αυτός μάθαινε αγγλικά, αυτοί τότε .................................................................  

 δ. Ψήφιζε στις εκλογές, ενώ αυτοί ήταν .......................................................................  

 

4. Υπογραμμίζουμε τις θεματικές προτάσεις των παραγράφων με διπλή γραμμή  

 π.χ. ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας... κτλ. 

 

5. Ενώνουμε τις θεματικές προτάσεις των παραγράφων και κάνουμε περίληψη 

 π.χ. Ο μπαρμπα-Τζίμης ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας... κτλ. 
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6. Ταξινομούμε φράσεις του κειμένου που βρίσκονται σε αντίθεση 

 π.χ. πήρε γαλόνια και παράσημα... δε νιώθω περηφάνια για εκείνα τα παράσημα 

 

7. Γράφουμε τη φράση του κειμένου, που μας βοηθά να συμπεράνουμε  

 π.χ. ο πόλεμος δε λύνει κανένα πρόβλημα 

 

8. Βρίσκουμε έναν άλλο τίτλο που να ταιριάζει στο κείμενο  

 π.χ. Ήταν ήρωας ο μπαρμπα-Τζίμης κτλ. 

 

9. Βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου  

 π.χ.  1η παράγραφος και 2η παράγραφος αναφέρονται στο πλαίσιο (τόπο, χρόνο, 

ανθρώπους) 

  3η παράγραφος και 4η παράγραφος αναφέρονται στην αρχή (σε εντυπωσιακά 

γεγονότα... αξιωματικός, γαλόνια, παράσημα...) 

  5η παράγραφος αναφέρεται στην αντίδραση του πρωταγωνιστή (δεν νιώθει 

περηφάνια) 

 

10. Βρίσκουμε τον τύπο του κειμένου (π.χ. ) 

 • Λειτουργία... αποβλέπει στον προβληματισμό του αναγνώστη 

 • Πρότυπο... είναι αφήγηση 

 • Περιεχόμενο... δράση προσώπων 

 • Μορφή... διάλογος με αφηγητή 

 • Γραμματοσυντακτικές δομές... ρήματα που δηλώνουν παρελθόν, ευθύς λόγος, διάλογος 

σε πρώτο πρόσωπο, παραθετικά επιθέτων  

 • Διαδικασίες ανάγνωσης... αναλυτική... προσθέτουμε την ώρα που διαβάζουμε τα 

ερωτήματα: πού, πότε, ποιοι, τι έκαναν κτλ. 

 

 

Κάθε φύλλο συνοδεύεται από το πρωτόκολλο αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης. 
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Έντυπο επεξεργασίας  

Δεξιότητα αναγνωστικής κατανόησης Μ.Ο. τάξης (κλίμακα 

0-10) 

1. Εύρεση πληροφοριών  

2. Εύρεση νοήματος λέξεων  

3. Εξήγηση ενεργειών  

4. Διάκριση θεματικών προτάσεων παραγράφων  

5. Σύνταξη περίληψης  

6. Κατασκευή χάρτη εννοιών  

7. Εξαγωγή συμπερασμάτων  

8. Εύρεση κεντρικής ιδέας  

9. Εντοπισμός χαρακτηριστικών δομής κειμένου  

10. Εντοπισμός χαρακτηριστικών τύπου κειμένου  

Σύνολο  

                                  Πίνακας 8. Πρωτόκολλο αξιολόγησης αναγνωστικής κατανόησης  

 

 Η εγκυρότητα του τεστ-κριτηρίων εξασφαλίστηκε με τη σύνταξη του καθοδηγητικού 

πίνακα: ενότητες γνώσης, στόχοι-δεξιότητες του περιεχόμενου διδακτέας ύλης του Α.Π.Σ., 

μορφές εμφάνισης των στόχων-επίδοσης, ασκήσεις. Η σύνταξη του καθοδηγητικού πίνακα 

ήταν προϊόν ανάλυσης έργου του Α.Π.Σ. 

 Η αξιοπιστία του τεστ-κριτηρίων είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί με τους 

τύπους της κλασσικής θεωρίας των τεστ-αναφοράς για τον προσδιορισμό των δεικτών 

δυσκολίας και διακριτικής ικανότητας των ασκήσεων, γιατί τα τεστ-κριτηρίων δεν 

παρουσιάζουν διασπορά. Η καμπύλη κατανομής τους είναι ασύμμετρη προς τα δεξιά, αφού 

επιζητούν την κατοχή των γνώσεων σε επίπεδα μεγαλύτερα του 75%. Όμως για τις ανάγκες 

της έρευνας, ελέγχθηκε η αξιοπιστία του τεστ-κριτηρίων, με το συντελεστή συμφωνίας του 

Fricke (1974), ως εξής: 
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Συντελεστής συμφωνίας:  

 

Όπου: Y = ο συντελεστής συμφωνίας. 

 SS = το τετραγωνικό άθροισμα όλων των βαθμών των ασκήσεων. 

 max SS = το μέγιστο τετραγωνικό άθροισμα όλων των βαθμών των ασκήσεων. 

 

Πρώτα, βαθμολογήσαμε κάθε άσκηση του τεστ-κριτηρίων με την κλίμακα 1-10 και βρήκαμε 

το μέσο όρο, που επιτυγχάνουν οι μαθητές στην κάθε άσκηση. Κατόπιν προχωρήσαμε στον 

υπολογισμό του συντελεστή συμφωνίας. 

 

π.χ. 
 

 

 

Όσο ο συντελεστής συμφωνίας πλησιάζει το Υ=0 τόσο η αξιοπιστία του τεστ-κριτηρίων 

αναγνωστικής κατανόησης ανέρχεται (Ingenkamp, 1993· Mertens, 2005· Σαλβαράς, 2013). 

 

ΙΙ. Μήτρα του τεστ-κριτηρίων αναγνωστικής κατανόησης (πρότυπο του μελετητή) 

 

 Οι μαθητές κλήθηκαν να εφαρμόσουν τη στρατηγική μελέτης ΔΕΚΑΠΑΑ με 

αυτοσχεδιασμό: τι θα κάνω (προσανατολισμός), πώς θα εργαστώ (σχεδιασμός), προχωρεί η 

εφαρμογή (παρακολούθηση), υπάρχει απόκλιση (έλεγχος), πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τι 

έκανα (αναστοχασμός). 

 

 

Ενότητες 

γνώσης 

Στόχοι-δεξιότητες του Α.Π.Σ. 

 

Οι μαθητές: 

Μορφές 

εμφάνισης 

στόχων-

επίδοσης 

Ασκήσεις 

τεστ-

κριτηρίων 

Εφαρμογή 

στρατηγικής 

μελέτης 

ΔΕΚΑΠΑΑ 

Να λένε «τι θα κάνουν» 

(Στόχος-δεξιότητα του λέγειν) 
κατανόηση 1η 

Να λένε «πώς θα εργαστούν» 

(σχεδιασμός)  (Στόχος-

δεξιότητα του προσαρμόζειν) 

παραγωγή 2η 

Να παρακολουθούν την 

εφαρμογή (παρακολούθηση) 
εφαρμογή 3η 
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(Στόχος-δεξιότητα του 

πράττειν) 

Να ελέγχουν την απόκλιση 

(έλεγχος) (Στόχος-δεξιότητα 

του μεταφέρειν) 

ανάλυση 4η 

Να λένε «πώς τα πήγαν» 

(αξιολόγηση) (Στόχος-

δεξιότητα του προσαρμόζειν) 

παραγωγή 5η 

Να λένε «τι έκαναν» 

(αναστοχασμός) (Στόχος-

δεξιότητα του προσαρμόζειν) 

παραγωγή 6η  

   Πίνακας 9. Μήτρα του τεστ κριτηρίων αναγνωστικής κατανόησης  

 

 

Τεστ-κριτηρίων αναγνωστικής κατανόησης (το πρότυπο του μελετητή) 

 

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ 

 

1  Η Κενγκά άνοιξε τις φτερούγες για να πετάξει, αλλά το κύμα ήταν πιο γρήγορο και την 

πήρε από κάτω. Όταν ξαναβγήκε στην επιφάνεια, το φως της μέρας είχε χαθεί, κι όταν 

κούνησε δυνατά το κεφάλι, κατάλαβε πως η κατάρα των θαλασσών την είχε τυφλώσει. Η 

Κενγκά με τ’ ασημιά φτερά βούτηξε πολλές φορές το κεφάλι της στο νερό, ώσπου κάποιες 

ακτίνες φως έφτασαν στις κόρες των ματιών της που ’χαν σκεπαστεί με πετρέλαιο. Η 

παχύρρευστη κηλίδα, η μαύρη μάστιγα, της είχε κολλήσει τα φτερά στο σώμα, κι η Κενγκά 

έπιασε να κουνάει τα πόδια, με την ελπίδα να κολυμπήσει γρήγορα και να φύγει μακριά απ’ 

το μαύρο κύμα. Με όλους τους μυς της πιασμένους από την προσπάθεια, κατάφερε κάποτε 

να φτάσει στο τέλος της πετρελαιοκηλίδας και να ’ρθει σ’ επαφή με το καθαρό νερό. Όταν, 

βουτώντας το κεφάλι στο νερό κι ανοιγοκλείνοντας συνέχεια τα μάτια, κατάφερε να τα 

καθαρίσει, σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε τον ουρανό· δεν είδε παρά κάτι σύννεφα ανάμεσα 

στη θάλασσα και στην απεραντοσύνη του ουράνιου θόλου. Ήδη οι συντρόφισσές της απ’ το 

σμήνος του Φάρου της Κόκκινης Άμμου πρέπει να ’χαν πετάξει μακριά – πολύ μακριά. Έτσι 

ήταν ο νόμος. Είχε δει κι η ίδια άλλους γλάρους να μολύνονται από το θανάσιμο μαύρο 

κύμα, κι όσο δυνατή κι αν ήταν η λαχτάρα της να κατέβει για να βοηθήσει, είχε αναγκαστεί 

ν’ απομακρυνθεί, υπακούοντας στο νόμο που απαγορεύει την παρουσία στο θάνατο των 

συντρόφων.  



185 
 

2 Με τα φτερά τους ακίνητα, κολλημένα στο σώμα τους, οι γλάροι αποτελούσαν εύκολη 

λεία για τα μεγάλα ψάρια, ή πέθαιναν αργά, από ασφυξία, καθώς το πετρέλαιο έφραζε όλους 

τους τους πόρους.  Αυτό το τέλος την περίμενε, κι η Κενγκά ευχήθηκε να την κατάπιναν 

αμέσως τα σαγόνια κάποιου κήτους. Η μαύρη κηλίδα. Η μαύρη μάστιγα. Περιμένοντας το 

τέλος της, η Κενγκά έπιασε να καταριέται τους ανθρώπους. « Όχι όμως όλους… Να μην 

είμαι και άδικη», έκρωξε αδύναμα. Πολλές φορές, από ψηλά, είδε πώς κάτι μεγάλα 

πετρελαιοφόρα επωφελούνταν τις μέρες που ’χε στεριανή ομίχλη για να βγουν στη θάλασσα 

και να πλύνουν τις δεξαμενές τους. Σκόρπιζαν στη θάλασσα χιλιάδες λίτρα από μια ουσία 

παχύρρευστη και μολυσματική, που επέπλεε στο κύμα. Είδε όμως κι άλλες φορές που κάτι 

μικρά πλεούμενα πλεύριζαν τα πετρελαιοφόρα κι απαιτούσαν απ’ αυτά ν’ αδειάσουν τις 

δεξαμενές τους. Δυστυχώς, όμως, αυτά τα πλεούμενα, όπου κυμάτιζε η σημαία με τα 

χρώματα της ίριδος, δεν έφταναν πάντα εγκαίρως για ν’ αποτρέψουν τη δηλητηρίαση των 

θαλασσών.  

3 Η Κενγκά πέρασε τις πιο βασανιστικές ώρες της ζωής της καθισμένη πάνω στο νερό, 

με το τρομοκρατημένο της μυαλό να φαντάζεται τον πιο φριχτό θάνατο· χειρότερο απ’ το 

να την κατασπαράξει ένα ψάρι, χειρότερο ακόμα κι απ’ το να υποφέρει την αγωνία της 

ασφυξίας, ήταν το να πεθάνει από την πείνα. Μπροστά στην εφιαλτική προοπτική ενός 

αργού θανάτου, κούνησε το σώμα της και διαπίστωσε με έκπληξη πως το πετρέλαιο δεν είχε 

πειράξει τις φτερούγες ως τη ρίζα τους. Μπορεί τα πούπουλά τους να ’χαν ποτίσει απ’ αυτή 

την παχύρρευστη ουσία, τουλάχιστον, όμως, μπορούσε να τις ανοίξει. «Μπορεί και να ’χω 

μια ελπίδα να βγω από δω», έκρωξε η Κενγκά, «εκεί ίσως, αν πετάξω ψηλά, πολύ ψηλά, ο 

ήλιος να λιώσει την κατάρα που ’χει κολλήσει στα φτερά μου». Θυμήθηκε μια ιστορία που 

της είχε διηγηθεί μια γριά συντρόφισσα απ’ τα Φρισικά Νησιά: πως ήταν κάποτε ένας 

άνθρωπος, που τον έλεγαν Ίκαρο, κι αυτός, που λαχταρούσε να πετάξει, πήρε φτερά αετού 

και τ’ άλειψε με κερί για να τα κολλήσει και να φτιάξει φτερούγες, και πέταξε ψηλά κι 

έφτασε κοντά στον ήλιο, κι η ζέστη του ήλιου έλιωσε το κερί, κι ο Ίκαρος έπεσε.  

4 Η Κενγκά χτύπησε τις φτερούγες, μάζεψε τα πόδια, σηκώθηκε δυο πόντους κι έπεσε με 

τα μούτρα στο νερό. Πριν δοκιμάσει άλλη μια φορά, βούτηξε ξανά και κούνησε τις 

φτερούγες κάτω απ’ το νερό. Αυτή τη φορά, σηκώθηκε πάνω από ένα μέτρο, πριν ξαναπέσει. 

Το καταραμένο το πετρέλαιο είχε ποτίσει τα πούπουλα της ουράς, κι η Κενγκά δεν 

μπορούσε να κουμαντάρει το ανέβασμα. Ξαναβούτηξε κι έπιασε να καθαρίζει με το ράμφος 

το στρώμα της βρομιάς που ’χε σκεπάσει την ουρά της. Πονούσε που ξερίζωνε τα φτερά 

της, αλλά, στο τέλος, η ουρά της ήταν πολύ καθαρότερη. Με την πέμπτη προσπάθεια, η 

Κενγκά κατόρθωσε να πετάξει. Φτεροκοπούσε απεγνωσμένα, αλλά το βάρος του 
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πετρελαίου δεν την άφηνε να πλανάρει. Λίγο να κουραζόταν, και θα ’πεφτε σούμπιτη. 

Ευτυχώς, δεν την είχαν πάρει τα χρόνια, και οι μύες της σήκωναν εύκολα το ζόρι.  

5 Πέταξε πολύ ψηλά. Χωρίς να σταματήσει το φτερούγισμα, κοίταξε κάτω κι είδε τη 

λεπτή, άσπρη γραμμή της κόστας. Είδε και κάτι καράβια, που ήταν σαν κουκκίδες σε 

γαλάζιο ύφασμα. Πέταξε ψηλά, αλλά ο ήλιος δεν της έκανε το χατίρι. Ή οι ακτίνες του ήταν 

πολύ αδύναμες ή το στρώμα του πετρελαίου ήταν πολύ παχύ.  

6 Η Κενγκά κατάλαβε πως δε θα ’χε για πολύ ακόμα τη δύναμη να φτεροκοπάει, κι έψαξε 

να βρει ένα μέρος στην ενδοχώρα για να κατέβει, ακολουθώντας την πράσινη και φιδωτή 

γραμμή του Έλβα. Το φτερούγισμά της γινόταν όλο και πιο βαρύ, όλο και πιο αργό. Έχανε 

δυνάμεις. Έπεφτε. Σε μιαν απέλπιδα προσπάθεια να ξανακερδίσει ύψος, έκλεισε τα μάτια 

και φτερούγισε με όσες δυνάμεις τής είχαν απομείνει. Δεν κατάλαβε πόση ώρα πέταξε με 

τα μάτια κλειστά, όταν όμως τα άνοιξε, πετούσε πάνω από έναν ψηλό πύργο μ’ έναν 

χρυσαφένιο ανεμοδείκτη. «O Άγιος Μιχαήλ!», έκρωξε, αναγνωρίζοντας το καμπαναριό της 

αμβουργιανής εκκλησίας. Τις φτερούγες της δεν μπορούσε πια ούτε να τις κουνήσει. 

 

Κάρτα κριτηρίων 

ΔΕΚΑΠΑΑ 

1. Διαβάζω παράγραφο 

2. Ερωτώ και απαντώ 

3. Κάνω περίληψη παραγράφου 

4. Αποσαφηνίζω νόημα λέξεων 

5. Προβλέπω θέμα επόμενης παραγράφου 

6. Αποδίδω το νόημα της παραγράφου 

7. Ανακεφαλαιώνω 
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Φύλλο έργου 

 

1. Γράφεις «τι θα κάνεις» (προσανατολισμός) 

 ...θα εφαρμόσω τη στρατηγική μελέτης ΔΕΚΑΠΑΑ 

2. Γράφεις «πώς θα εργαστείς» (σχεδιασμός) 

 ...θα διαβάσω το κείμενο παράγραφο-παράγραφο, σε κάθε παράγραφο... (1) θα βρίσκω μια 

ερώτηση και μια απάντηση για το μήνυμα της παραγράφου, (2) θα υπογραμμίζω τη 

θεματική πρόταση της παραγράφου, (3) θα αποσαφηνίζω το νόημα λέξεων με βάση τα 

συμφραζόμενα και το λεξικό, (4) θα προβλέπω το θέμα της επόμενης παραγράφου με βάση 

τα χαρακτηριστικά της δομής του κειμένου και (5) θα αποδίδω το νόημα της παραγράφου... 

(6) στο τέλος θα ανακεφαλαιώσω... θα συγκεντρώσω τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, θα 

ενώσω τις θεματικές προτάσεις και θα κάνω περίληψη του κειμένου, θα συγκεντρώσω τις 

άγνωστες λέξεις, θα ενώσω τα χαρακτηριστικά της δομής των παραγράφων και θα 

συγκροτήσω τη δομή του κειμένου, θα ενώσω το νόημα των παραγράφων και θα φτιάξω 

το νόημα του κειμένου. 

 

3. Εφαρμόζεις το σχέδιό σου, παρακολουθείς την εφαρμογή και ελέγχεις μην ξεφύγεις 

 ...το πρώτο που θα κάνω... 

 ...το δεύτερο που θα κάνω... 

 ...το τρίτο που θα κάνω... 

 ...το τέταρτο που θα  κάνω... 

 ...το πέμπτο που θα κάνω... 

Τώρα ανακεφαλαιώνω: 

 (α) ερωτήσεις και απαντήσεις: 

 (β) περίληψη κειμένου: 

 (γ) άγνωστες λέξεις: 

 (δ) δομή κειμένου: 

 (ε) νόημα κειμένου: 

 

4. Γράφεις «πώς τα πήγες»... (αξιολόγηση) πόσο ικανοποιήθηκες; (καθόλου, λίγο, αρκετά, 

πολύ, πάρα πολύ). 

 

5. Γράφεις «τι έκανες»... (αναστοχασμός) 

 

Έντυπο επεξεργασίας  
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Ενότητες γνώσης 

Παράγραφος 

1η 2η 3η 4η 5η 

 Ερωτώ και απαντώ      

 Κάνω περίληψη παραγράφου      

 Αποσαφηνίζω νόημα λέξεων      

 Προβλέπω θέμα επόμενης 

παραγράφου 

     

 Αποδίδω το νόημα της παραγράφου      

 

Ενότητες γνώσης Κείμενο Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση 

της κλίμακας: 

 

 Ανταποκρίθηκε 

+ Ανταποκρίθηκε σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό 

++ Ανταποκρίθηκε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό 

- Δεν ανταποκρίθηκε 

 Ερωτήσεις-απαντήσεις  

 Περίληψη κειμένου  

 Άγνωστες λέξεις  

 Δομή κειμένου  

 Νόημα κειμένου  

 Ανακεφαλαίωση  
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ΙΙΙ. Μήτρα του τεστ-κριτηρίων παραγωγής γραπτού λόγου (πρότυπο του γραφέα) 

 

 Οι μαθητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την παραγωγή γραπτού λόγου ως μια 

διαδικασία επίλυσης προβλήματος: «τι θα γράψω» (είχαν στη διάθεσή τους ένα ανάλογο 

κείμενο ως πρότυπο το οποίο είχαμε επεξεργαστεί), «γιατί θα γράψω» (μπορούσαν να 

αναφερθούν στα χαρακτηριστικά του τύπου του κειμένου, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

λειτουργία του), «πώς θα γράψω» (μπορούσαν να αναφερθούν στα χαρακτηριστικά της 

δομής του κειμένου, δηλαδή τι θα γράψουν πρώτα, ύστερα, μετά), με την υποστήριξη της 

συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας. 

 

Ενότητες γνώσης 

Στόχοι-δεξιότητες του Α.Π.Σ. 

 

Οι μαθητές: 

Μορφές 

εμφάνισης 

στόχων-

επίδοσης 

Ασκήσεις 

τεστ-

κριτηρίων 

Εφαρμογή της 

στρατηγικής και 

μετασυγγραφικής 

διαδικασίας 

Να διαβάζουν το κείμενο και 

να υπογραμμίζουν φράσεις που 

κρύβουν νοήματα (Στόχος-

δεξιότητα του πράττειν: τι θα 

γράψω) 

  

Να αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά του τύπου και 

της δομής του κειμένου 

(Στόχος-δεξιότητα του λέγειν: 

γιατί θα γράψω, πώς θα 

γράψω) 

  

Να συγγράψουν το αρχικό 

κείμενο, έχοντας ως πρότυπο 

το κείμενο που 

επεξεργάστηκαν (Στόχος-

δεξιότητα του γίγνεσθαι) 

εφαρμογή 1η 

Να υποβοηθούνται στην 

επανεξέταση του κειμένου που 

έγραψαν από την ανάγνωση 

κειμένων συμμαθητών τους 
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και την κατασκευή 

δεντροδιαγράμματος 

συγγραφής (Στόχος-δεξιότητα 

του μεταφέρειν) 

Να μετασυγγράφουν το αρχικό 

κείμενο, αναδομώντας αυτό 

(ανοίγουν προτάσεις, αλλάζουν 

λέξεις, αυξάνουν 

δευτερεύουσες προτάσεις κτλ.) 

(Στόχος-δεξιότητα του 

προσαρμόζειν) 

παραγωγή 2η 

Να συγκρίνουν τα κείμενά 

τους, αρχικό και τελικό «τι 

αλλάζει» και «τι μένει το ίδιο» 

(Στόχος-δεξιότητα του είναι) 

  

   Πίνακας 10. Μήτρα του τεστ κριτηρίων παραγωγής γραπτού λόγου 

Τεστ-κριτηρίων παραγωγής γραπτού λόγου (το πρότυπο του γραφέα) 

Φύλλο  έργου 

 

• Θέμα:  .........................................................................................................................  

 

• Αρχικό  κείμενο:  ........................................................................................................  

 

•  Τελικό κείμενο: ...........................................................................................................  
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Έντυπο επεξεργασίας 

Συντάσσουμε πρωτόκολλο αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου, συγκρίνοντας τα 

δύο κείμενα, αρχικό και τελικό. 

Πρωτόκολλο αξιολόγησης παραγωγής λόγου 

Μ.Ο. τάξης 

Αρχικό 

κείμενο 

Τελικό κείμενο 

1. Αριθμός λέξεων   

2. Αριθμός παραγράφων   

3. Αριθμός δευτερευουσών προτάσεων   

4. Αριθμός ιδεών (νοημάτων)   

5. Αριθμός λαθών στη χρήση των χρόνων   

6. Αριθμός ορθογραφικών και συντακτικών 

λαθών 

  

7. Αριθμός λαθών στον τύπο του κειμένου   

8. Αριθμός επαναλήψεων   

9. Αριθμός λαθών στη δόμηση παραγράφων   

10. Αριθμός λαθών στη δόμηση του κειμένου   

    Πίνακας 11. Πρωτόκολλο αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου 

 

γ. Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών 

«να μαθαίνουν» 

 

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών με τη χρήση 

πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Εξετάζει κατά πόσο το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας, όπως αυτό εφαρμόστηκε στην αναγνωστική κατανόηση (πρότυπα επεξεργαστή 

και μελετητή κειμένου) και στην παραγωγή γραπτού λόγου (πρότυπο γραφέα) ικανοποιεί 

τις ανάγκες των μαθητών να μαθαίνουν. Τέτοια ερωτηματολόγια είναι ανάγκη να χρησιμο-

ποιούνται συχνότερα στη διδασκαλία (Ingenkamp, 1993). Οδηγούν στον αναστοχασμό και 

εξασφαλίζουν συνειδητότητα στη διαδικασία της  μάθησης (Schunk, 2010). Η μάθηση, 

σύμφωνα με τους Rogers (1974) και Maslow (1968), εκλαμβάνεται ως μια διεργασία 

ικανοποίησης αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών να μαθαίνουν (Courau, 2000). 
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 Τελευταίως, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σκέπτεσθαι των μαθητών, γιατί 

παρεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων για το γίγνεσθαι της διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών δείχνουν ότι οι μαθητές γνωρίζουν τις σκέψεις τους και είναι σε θέση να τις 

αναφέρουν με ικανοποιητική ακρίβεια (Lee, 1997· Ευκλείδη, 2005). Έχει μεγάλη σημασία 

το πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες που γίνονται στο μυαλό τους και 

μετατρέπουν τη διδασκαλία σε μάθηση (Lompscher, 1994· Σαλβαράς, 2013). 

 Με το ερωτηματολόγιο μετατρέπουμε το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής 

μαθητείας σε δηλώσεις και καλούμε τους μαθητές να το διαβάσουν και να σημειώσουν στην 

κλίμακα «πότε μαθαίνουν πιο καλά».      

 Σημειώνεται ότι «Το μαθαίνω καλά» δεν σημαίνει αποτελεσματικά ή επαρκώς. Η 

αποτελεσματική διδασκαλία είναι η μορφή διδασκαλίας που επιτυγχάνει τους στόχους της 

με την ενεργό εμπλοκή των μαθητών χωρίς να τίθενται αυστηρά παιδαγωγικά μέτρα για τον 

τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η μαθητική ενεργοποίηση και εμπλοκή στο μάθημα 

(Ματσαγγούρας, 2019). Ενώ η καλή διδασκαλία σχετίζεται με τη διασφάλιση παιδαγωγικών 

προδιαγραφών σε όλες τις παραμέτρους της. Η καλή διδασκαλία έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: είναι μαθητοκεντρική, ακολουθεί λογικά, ψυχοπαιδαγωγικά 

επεξεργασμένες εκπαιδευτικές δράσεις και εφαρμόζει κατάλληλα προσαρμοσμένες για τη 

διδακτική περίσταση δράσεις. Η ποιοτική διδασκαλία σχετίζεται άμεσα με την καλή 

διδασκαλία και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με την υποστήριξη διαδικασιών μάθησης μέσα από 

το άμεσο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, ενεργοποιεί τη βούληση και την προσπάθεια 

του μαθητή ο οποίος αντιμετωπίζεται ως υπεύθυνο υποκείμενο στη μαθησιακή διαδικασία 

(Ματσαγγούρας, 2019). 
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Για τους μαθητές: 

Ερωτηματολόγιο για το «πότε μαθαίνεις πιο καλά» 

 

Μαθαίνω πιο καλά, όταν... 

 

Δηλώσεις: 

Κλίμακα: 

Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Λ
ίγ

ο
 

Α
ρ
κ
ετ

ά
 

Π
ο
λ
ύ
 

Π
ά

ρ
α

 

π
ο
λ
ύ
 

1. Ο εκπαιδευτικός συμφωνεί μαζί μας το έργο (τι θα 

μάθουμε). 
     

2. Ο εκπαιδευτικός συμφωνεί μαζί μας τη διαδικασία (πώς 

θα το μάθουμε). 
     

3. Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει τους ρόλους (τι θα κάνει 

καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές). 
     

4. Ο εκπαιδευτικός δείχνει και εξηγεί τον τρόπο σαν να 

είναι δικό του το πρόβλημα, για να αποτελέσει πρότυπο. 
     

5. Ο εκπαιδευτικός μας καθοδηγεί να κάνουμε το ίδιο ως 

πρακτική εργασία.      

6. Εκτελούμε το ίδιο έργο και το λέμε φωναχτά.      

7. Εκτελούμε το ίδιο έργο και δίνουμε οδηγίες στον εαυτό 

μας «τι να προσέξει».      

8. Λέμε «τι θα κάνουμε», πώς, γιατί, κάθε πότε.      

9. Συμφωνούμε με το διπλανό μας ποιος θα είναι ο 

μαθητής-εκτελεστής και ο μαθητής-παρατηρητής.      

10. Αλλάζουμε ρόλους μαθητή-εκτελεστή και μαθητή-

παρατηρητή, ύστερα από την εκτέλεση 2-3 ασκήσεων.      

11. Ο εκπαιδευτικός μας βοηθάει να βρούμε εναλλακτικούς 

τρόπους σκέψης.      

12. Εργαζόμαστε μόνοι μας, με αυτοέλεγχο, συγκρίνοντας 

τις εκτελέσεις μας με το πρότυπο.      



194 
 

13. Ο εκπαιδευτικός μας αξιολογεί για την ανταπόκριση στο 

ρόλο.      

14. Ο εκπαιδευτικός μας αξιολογεί «πόσο μιμηθήκαμε» το 

πρότυπο που μας έδειξε και εξήγησε.      

  Πίνακας 12. Ερωτηματολόγιο μαθητών για το «πότε μαθαίνουν πιο καλά» 

 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 14 δηλώσεις σε κλίμακα, που ταξινομούνται σε 

τέσσερις κατηγορίες: το μαθησιακό συμβόλαιο με τις δηλώσεις 1, 2, 3, την προτυποποίηση 

του ενεργήματος σκέψης και δράσης με τις δηλώσεις 4, 5, 6, 7, 8, την εξάσκηση με τις 

δηλώσεις 9, 10, 11, 12 και την αξιολόγηση με τις δηλώσεις 13 και 14.  

 Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε πιλοτικά στα δύο πρώτα μαθήματα εξοικείωσης των 

μαθητών με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας και έγιναν γλωσσικές προσαρμογές. Οι 

μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν στη συμπλήρωσή του, γιατί το μοντέλο διδασκαλίας το 

συμφώνησαν με το μαθησιακό συμβόλαιο, παρακολούθησαν την εφαρμογή του: επίδειξη 

με επεξήγηση, πρακτική εργασία, φωναχτός και σιωπηρός λόγος, οδηγίες στον εαυτό, 

αμοιβαία εργασία, αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων, εργασία με αυτοέλεγχο, ήλεγχαν 

τυχόν απόκλισή του και στο τέλος κλήθηκαν να εκφράσουν τις μεταγνωστικές εμπειρίες 

τους για το πόσο συνέβαλε στην ικανοποίηση των αναγκών τους να μαθαίνουν. 

 

Έλεγχος συγκρότησης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

 Ο έλεγχος συγκρότησης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, της παρακολούθησης του 

ενεργήματος σκέψης και δράσης κατά την εφαρμογή του, του ελέγχου με κριτήρια και της 

έκφρασης μεταγνωστικών εμπειριών έγινε με συνέντευξη. Συμμετείχαν οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας ύστερα από τυχαία επιλογή. Τα κείμενα των συνεντεύξεων 

αναλύθηκαν με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου (μονάδες ανάλυσης, θεματικές, δομικές 

κατηγορίες, θεματικές ενότητες). Εφαρμόσαμε την τεχνική της κατηγοριακής ανάλυσης 

(Σακαλάκη, 2001).          

 Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να μας πουν «ποια ερωτήματα απευθύνουμε 

στον εαυτό μας», όταν επεξεργαζόμαστε, μελετάμε ή γράφουμε ένα κείμενο, κατά τη 

διαδικασία της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στις φάσεις: του προσανατολισμού, του 

σχεδιασμού, της παρακολούθησης, του ελέγχου, της αξιολόγησης, του αναστοχασμού. 
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3.6  Διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

 

 Η συλλογή των δεδομένων είναι το όχημα μέσω του οποίου απαντήσαμε στα 

ερωτήματα της έρευνας, ελέγξαμε υποθέσεις και υπερασπιστήκαμε τα συμπεράσματα και 

τις προτάσεις μας που βασίζονταν στα ευρήματα της έρευνας (Mertens, 2005). 

 Αρχικά, συγκεντρώσαμε δεδομένα από τη χορήγηση του ερωτηματολογίου 

αυτορρύθμισης στο μαθητικό πληθυσμό των Γυμνασίων της Κύπρου με σκοπό την 

προσαρμογή και τη στάθμισή του. Κατόπιν συγκεντρώσαμε δεδομένα από τη χορήγηση του 

σταθμισμένου ερωτηματολογίου στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου ως 

προτέστ και επεξεργαστήκαμε στατιστικά τα στοιχεία του.    

 Εφαρμόζοντας τα σχέδια διδασκαλίας του μοντέλου διδασκαλίας της γνωστικής 

μαθητείας για την αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου, πρότυπο 

μελετητή) και την παραγωγή γραπτού λόγου (πρότυπο γραφέα) στην πειραματική ομάδα, 

συγκεντρώσαμε ερευνητικά δεδομένα από την εφαρμογή του στα μαθήματα 2ο-12ο. Είχαν 

προηγηθεί άλλα δύο μαθήματα για την εξοικείωση των μαθητών. Τα σχέδια διδασκαλίας 

εφάρμοσε η ερευνήτρια, ως φιλόλογος των τμημάτων της πειραματικής ομάδας και της 

ομάδας ελέγχου.         

 Πρώτα, συγκεντρώθηκαν δεδομένα με τις κλείδες παρατήρησης, που αφορούσαν 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την κατανομή του διδακτικού χρόνου και τα είδη του 

λόγου. Ως παρατηρητής χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικός, φιλόλογος στην ειδικότητα, με 

μεταπτυχιακές σπουδές στις επιστήμες αγωγής, ύστερα από εκπαίδευση κατανεμημένη στη 

διάρκεια δύο εβδομάδων. Μετά από κάθε διδασκαλία κωδικοποιούσε τα στοιχεία στο 

έντυπο επεξεργασίας, ως προς τη συχνότητα και την ένταση. 

 Κατόπιν συγκεντρώθηκαν δεδομένα για τον έλεγχο της ποιότητας της διδασκαλίας: 

(i) Με κατάλογο δεικτών-κριτηρίων σε κλίμακα συγκεντρώσαμε δεδομένα για τη 

συμβολή του μοντέλου γνωστικής μαθητείας στην ανάπτυξη των μαθητών, την 

κοινωνική, τη συναισθηματική και τη γνωστική. Στο τέλος κάθε διδασκαλίας ο 

ίδιος παρατηρητής εκτιμούσε την εμφάνιση των δεικτών-κριτηρίων, 

αιτιολογούσε την κρίση του με αναφορές στο διδακτικό γίγνεσθαι και 

συμπλήρωνε το έντυπο επεξεργασίας. 

(ii) Με τεστ-κριτηρίων συγκεντρώσαμε δεδομένα για τις μορφές εμφάνισης των 

προϊόντων της διδασκαλίας στην αναγνωστική κατανόηση (πρότυπα επεξεργαστή 

κειμένου και μελετητή κειμένου) και την παραγωγή γραπτού λόγου (πρότυπο του 

γραφέα). Τη σύνταξη των τεστ-κριτηρίων έκανε η ερευνήτρια, φιλόλογος, 
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εκπαιδευτικός της πειραματικής ομάδας. Η ίδια έκανε και την κωδικοποίηση των 

στοιχείων και τη σύνταξη πρωτόκολλων αξιολόγησης. 

(iii) Με ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών να μαθαίνουν από 

την εφαρμογή του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή του γραπτού λόγου στο τέλος της πειραματικής 

διαδικασίας. Η χορήγηση του ερωτηματολογίου έγινε από την ερευνήτρια, 

φιλόλογο, εκπαιδευτικό της πειραματικής ομάδας, ως ένα συνηθισμένο γεγονός. 

 Τέλος, συγκεντρώσαμε δεδομένα από την εκ νέου χορήγηση του σταθμισμένου 

ερωτηματολογίου αυτορρύθμισης στην πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου, ως 

μετατέστ και επεξεργαστήκαμε στατιστικά τα στοιχεία του. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 

προτέστ-μετατέστ εκφραστήκαμε για τη συμβολή της γνωστικής μαθητείας στην 

αυτορρύθμιση των μαθητών, όπως ορίζεται από τη μεθοδολογία της διδακτικής έρευνας 

(Joyce, 2009). Συνακόλουθα, για την επικύρωση των ευρημάτων της έρευνας, 

συγκεντρώσαμε και στοιχεία που πιστοποιούν την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

από τους μαθητές της πειραματικής ομάδας, με συνέντευξη, εφαρμόζοντας την τεχνική της 

κατηγοριακής ανάλυσης. 

 

3.7 Σύνοψη 

 Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 1.700 μαθητές Γυμνασίου και δύο τμήματα των 

ιδίων μαθητών. Στους μαθητές, με τη χρήση της ερμηνευτικής μεθόδου, σχεδιάστηκε η 

διερεύνηση των αντιλήψεών τους για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση στην αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. Στα δύο τμήματα των μαθητών, με τη χρήση 

της αναλυτικής ή εμπειρικής μεθόδου, σχεδιάστηκε διδακτικός πειραματισμός εφαρμογής 

της στρατηγικής διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας για την εκμάθηση στρατηγικών 

μάθησης (επεξεργασίας κειμένου, μελέτης κειμένου, παραγωγής γραπτού λόγου), 

προκειμένου να ελεγχθεί η επίδρασή της στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των μαθητών. 

 Αναδείχθηκαν οι προδιαγραφές του αναλυτικού προγράμματος για την αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου και με βάση αυτές προσαρμόστηκε υπάρχον 

ερωτηματολόγιο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και σταθμίστηκε στο μαθητικό πληθυσμό, 

προκειμένου αφενός να διερευνήσει τις αντιλήψεις των μαθητών και αφετέρου να 

χρησιμοποιηθεί ως προτέστ και μετατέστ κατά το διδακτικό πειραματισμό. 

 Κατασκευάστηκαν τα εργαλεία της έρευνας που θα χρησιμοποιηθούν κατά το διδακτικό 

πειραματισμό: σχέδια διδασκαλίας, κλείδες παρατήρησης, κλίμακες και πρωτόκολλα 

αξιολόγησης, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές για τον έλεγχο της ποιότητας 
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στη διδασκαλία και ελέγχθηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους. Ακόμη, προσδιορίστηκε 

η διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.0 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Ως οδηγός αξιοποιείται η σειρά των ερευνητικών ερωτημάτων 

και των βασικών υποθέσεων της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, 

παρουσιάζονται με πίνακες και γραφήματα. Αναδεικνύονται τα βασικά σημεία των 

ευρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη μέτρηση 

της αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού 

λόγου και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το διδακτικό πειραματισμό, 

ελέγχου της συμβολής του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην αυτορρύθμιση των 

μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. 

 

4.1.  Διερεύνηση της αυτορρύθμισης των μαθητών  

 (πρώτη φάση της έρευνας) 

 

 Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει αποτελέσματα, που αφορούν την εννοιολογική 

κατασκευή και την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου αυτορρύθμισης των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου και τη μέτρηση της 

αυτορρύθμισης των μαθητών στις δύο αυτές μαθήσεις. 

 

4.1.1 Εννοιολογική κατασκευή και αξιοπιστία  

του ερωτηματολογίου 

 

Απάντηση στο Α1 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποιος είναι ο βαθμός εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής του ερωτη-

ματολογίου αυτορρυθμιζόμενης μάθησης στην αναγνωστική κατανόηση και την 

παραγωγή γραπτού λόγου και ποιος ο βαθμός αξιοπιστίας του; 

To ερωτηματολόγιο, που αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, αποτελεί προσαρμογή 

υπάρχοντος ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα του Mslq, το οποίο είναι ανοικτό στη δομή 

του ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται τόσο στην αξιολόγηση της αυτορρυθμιζόμενης 
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μάθησης, στις γνωστικές περιοχές της αναγνωστικής κατανόησης, της παραγωγής γραπτού 

λόγου αλλά και στην ένταξη νέων πρακτικών διδασκαλίας. Το ερωτηματολόγιο αυτορρυθ-

μιζόμενης μάθησης Mslq είναι ανοικτής δομής και οι συντάκτες του συνιστούν να 

προσαρμόζεται η χρήση του, ανάλογα με τον κώδικα αναπαράστασης και τις γνωστικές 

διαδικασίες ανάλογα με τη γνωστική περιοχή, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εισάγονται 

από τη θεωρία των εμπειρικών-βιωματικών δομών του Δημητρίου (1993). 

 Το προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης αποτελείται από δύο 

μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 20 δηλώσεις για τα κίνητρα μάθησης που αφορούν 

τους προσανατολισμούς στόχων επίτευξης προς το έργο και την αυτό-αποτελεσματικότητα 

των μαθητών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 54 δηλώσεις για τις στρατηγικές μάθησης, 

που αφορούν τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης (απομνημόνευσης, οργάνωσης, επεξεργα-

σίας) και τις μεταγνωστικές στρατηγικές (σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου και 

έκφρασης μεταγνωστικών εμπειριών). Το σύνολο των δηλώσεων είναι 74. Είναι 

σχεδιασμένο να χορηγείται σε σχολικές τάξεις Γυμνασίου και χρειάζεται περίπου 25-30΄ για 

να συμπληρωθεί. Δεν υπάρχουν μέτρα απόδοσης (νόρμες) δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα 

μοντέλα μάθησης, κοινωνικο-γνωστικό και κονστρουκτιβιστικό, στο οποίο βασίζεται το 

Mslq, στη νέα προσαρμογή του, οι απαντήσεις των μαθητών στις διάφορες δηλώσεις μπορεί 

να διαφέρουν ανάλογα με τη γνωστική περιοχή, ώστε οι μαθητές να αναφέρουν διαφορετικά 

επίπεδα κινήτρων επίτευξης και διαφορετική χρήση των στρατηγικών μάθησης ανάλογα με 

τη γνωστική περιοχή. 

 Προκειμένου όλες οι ερωτήσεις να έχουν θετική κατεύθυνση, δηλαδή μεγαλύτερη τιμή 

να δηλώνει και μεγαλύτερη ικανότητα αυτορρύθμισης ως προς το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό, έγινε αντιστροφή στην κωδικοποίηση των ερωτήσεων Q27, Q32, Q34, 

Q40, Q65, Q67, Q68, Q69, Q71 που είναι διατυπωμένες αρνητικά. Καθεμιά από τις 74 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αντιλήψεων για την αυτορρύθμιση των μαθητών 

απαντάται σε μια κλίμακα Likert 5 σημείων (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 

5=Πάρα πολύ). 

 Αναλυτικά το ερωτηματολόγιο είχε την παρακάτω δομή: 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Κίνητρα  

Προσανατολισμός στόχων  
προς το έργο 

 
Q10, Q15, Q18, Q25, Q28, Q33, Q37, Q49, Q50, Q53, Q58, Q66, Q72  

Αυτοαποτελεσματικότητα Q4,Q7,Q13,Q19,Q26,Q31,Q40 

Στρατηγικές μάθησης   

• Γνωστικές  

Απομνημόνευση Q1, Q6, Q22, Q30 

Οργάνωση Q3, Q8, Q11, Q14, Q20, Q24, Q35 

Επεξεργασία Q2, Q5, Q17, Q39, Q43, Q55, Q60, Q68, Q74 

• Μεταγνωστικές  

Σχεδιασμός Q9, Q16, Q23, Q36, Q42, 048, Q59 

Παρακολούθηση Q12, Q21, Q32, Q34, Q38, Q44, Q47, Q51, Q64, Q69, Q70, Q71, Q73 

Έκφραση  
μεταγνωστικών εμπειριών 

Q27, Q29, Q41, Q46, Q49, Q52, Q54, Q56, Q57, Q61,Q62, Q63, Q65, 
Q67 

                         Πίνακας 13. Δομή ερωτηματολογίου αυτορρύθμισης 

Ενδεικτικές δηλώσεις για τους παράγοντες του ερωτηματολογίου 

 

1. Προσανατολισμούς στόχων προς το έργο 

Q10  Ενδιαφέρον ανεξάρτητα από την απόδοση 

Q15  Συνεργασία και ατομική εργασία 

Q18  Είναι σημαντικό να γράφω και να μελετώ 

 

2. Αυτοαποτελεσματικότητα 

Q4 Ικανότητα να μαθαίνω και να εφαρμόζω 

Q7 Βεβαιότητα ότι μπορώ να μάθω 

Q13 Έμαθα καλύτερα σε σχέση με τους άλλους 

 

3. Απομνημόνευση 

Q1 Σταματώ και επαναλαμβάνω πληροφορίες 

Q6 Αντιγράφω σημειώσεις για να θυμάμαι 

Q22  Επαναλαμβάνω πληροφορίες στον εαυτό 

4. Οργάνωση 

Q3 Υπογραμμίζω πληροφορίες 

Q8 Υπογράμμιση θεματικών προτάσεων 

Q11  Σημειώνω πρόχειρα τις ιδέες μου 
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5. Επεξεργασία 

Q2 Βρίσκω νόημα από συμφραζόμενα 

Q5 Βρίσκω νοηματικά κενά και συμπληρώνω 

Q17  Γιατί γράφω και για ποιο σκοπό 

 

6. Σχεδιασμός 

Q9 Κάνω υποθέσεις πριν την ανάγνωση 

Q16  Σχεδιάζω τι θα κάνω και πώς 

Q23  Εξεταστική ανάγνωση πριν τη μελέτη 

 

7. Παρακολούθηση 

Q12  Επανεξετάζω και διορθώνω το κείμενο  

Q21 Ελέγχω αν οι υποθέσεις μου επαληθεύονται Q32

 Εργάζομαι χωρίς σχεδιασμό 

 

8. Έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών 

Q29  Σκέφτομαι τι ήξερα και τι έμαθα 

Q41  Σκέφτομαι τα λάθη μου και πώς τα διόρθωσα 

Q46  Κρίνω πόσο καλά έμαθα 

 

Η προσαρμογή του ερωτηματολογίου συμπεριέλαβε τα δομικά στοιχεία της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, όπως τα κίνητρα και τις γνωστικές και μεταγνωστικές 

διαδικασίες και συγχρόνως ανέπτυξε με ικανοποιητικό αριθμό δηλώσεων τις διαδικασίες 

της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου, όπως απεικονίζονται ως 

προδιαγραφές στο αναλυτικό πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου 

(δείκτες επιτυχίας και επάρκειας), ώστε ο βαθμός της εγκυρότητας περιεχομένου του 

ερωτηματολογίου να κυμαίνεται σε υψηλό βαθμό, προκειμένου να αυξηθεί η εγκυρότητα 

των μετρήσεων (Παπαναστασίου, 2014). 

To Mslq, στο οποίο βασίστηκε η προσαρμογή του ερωτηματολογίου που αξιοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της έρευνάς μας, αποτελεί ένα αρκετά διαδεδομένο εργαλείο αυτο-αναφοράς, 

το οποίο αποτελείται από 81 δηλώσεις και αξιολογεί την παρώθηση, αλλά και τις 
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μαθησιακές στρατηγικές τόσο τις γνωστικές αλλά και τις στρατηγικές αυτορρύθμισης της 

συμπεριφοράς των μαθητών (Garcia & McKeachie, 1991).  

Έχει χρησιμοποιηθεί σε προσαρμογή, ολόκληρο ή τμηματικά για να εξεταστεί το 

επίπεδο των κινήτρων και η χρήση μαθησιακών στρατηγικών, σε διάφορες χώρες και 

γλώσσες με διάφορα δείγματα και περιβάλλοντα. Η πιο διαδεδομένη χρήση του είναι η 

αξιολόγηση παρωθητικών και γνωστικών επιδράσεων κάποιων πεδίων της 

πραγματικότητας στους μαθητές (Dunkan & McKeachie, 2005· Ψαρρού, 2008). 

Το ερωτηματολόγιο Mslq βασίζεται στην κοινωνικογνωστική θεωρία για τη μάθηση 

και στο μοντέλο αυτορρύθμισης του Pintrich (1989), βάσει του οποίου ο μαθητής 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς οι απόψεις του και 

οι γνωστικές του λειτουργίες παρεμβάλλονται μεταξύ των εισαγόμενων πληροφοριών και 

των χαρακτηριστικών της εργασίας. Βάσει του κοινωνικο-γνωστικού πλαισίου, τα κίνητρα 

και οι στρατηγικές μάθησης δεν είναι άκαμπτα χαρακτηριστικά του μαθητή αλλά υπόκεινται 

σε μάθηση και μπορούν να γίνουν αντικείμενο ελέγχου από αυτόν (Dunkan & McKeachie, 

2005). Βάσει του μοντέλου αυτορρύθμισης που προτείνει ο Pintrich, η παρώθηση των 

μαθητών σχετίζεται με την ικανότητά τους να μπορούν να αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά 

τους.           

 Ωστόσο, στη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής 

γραπτού λόγου έχει σημειωθεί μια μετατόπιση προς τις κονστρουκτιβιστικές απόψεις για τη 

μάθηση (μετασχηματίζουσα μάθηση, γνωστική μαθητεία, μεταγνωστική αξιολόγηση). 

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη, η προσαρμογή του ερωτηματολόγιου αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης, να μην περιοριστεί μόνο στη γνωστική περιοχή της κατανόησης κειμένου και της 

παραγωγής γραπτού λόγου αλλά να εμπλουτιστεί και εν πολλοίς να αναδομηθεί με τις νέες 

αντιλήψεις για τη μάθηση που προβάλλονται από το αναλυτικό πρόγραμμα ως αναγκαία 

μεθοδολογική συνθήκη.        

 Επομένως, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

προσεγγίζεται και στο πλαίσιο της εποικοδομιστικής θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό η 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς επέρχεται όταν, με την εισαγωγή μετασχηματισμών κατά 

τη μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές εισέρχονται σε μια κατάσταση κοινωνικο-γνωστικής 

σύγκρουσης, την οποία καλούνται να υπερβούν με την υποστήριξη των άλλων, 

αναδομώντας τις προηγούμενες γνώσεις τους και αντισταθμίζοντας την ισορροπία τους ως 



203 
 

προς την προηγούμενη διατάραξη. Η αναδόμηση επέρχεται μέσω μετασχηματισμού των 

προηγούμενων γνωστικών τους σχημάτων. 

Εσωτερική αξιοπιστία ερωτηματολογίου 

 

Η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με 

την εφαρμογή της Διερευνητικής Παραγοντικής ανάλυσης και της Επιβεβαιωτικής 

παραγοντικής ανάλυσης. 

 

• Διερευνητική Παραγοντική ανάλυση 

Πριν την οποιαδήποτε ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων, κρίνεται απαραίτητο να μετρηθεί η αξιοπιστία του δείγματος. 

Η αξιοπιστία ενός εργαλείου δείχνει το κατά πόσο είναι πιθανό να παραχθούν παρόμοια 

αποτελέσματα ακόμα και αν το πείραμα ξαναγινόταν με άλλα δείγματα από τον ίδιο 

πληθυσμό. Η εσωτερική αξιοπιστία των εργαλείων μετρήθηκε με το δείκτη alpha του 

Cronbach (Cronbach’s α), ο οποίος λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Σύμφωνα με τους George 

and Mallery (2003)*, τιμές του δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας alpha του Cronbach 

(Cronbach’s α) μεγαλύτερες ή ίσες του 0,9 θεωρούνται υπέροχες, τιμές μεταξύ 0,8 και 0,9 

θεωρούνται καλές, τιμές μεταξύ 0,7 και 0,8 θεωρούνται αποδεκτές, τιμές μεταξύ 0,6 και 0,7 

θεωρούνται οριακά αποδεκτές, τιμές μεταξύ 0,5 και 0,6 θεωρούνται φτωχές και τιμές κάτω 

από 0,5 θεωρούνται απαράδεκτες. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 

Πίνακας 14 Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

Scales Δηλώσεις Cronbach’s α 

Κίνητρα 20 ,903 

Προσανατολισμός στόχων προς το έργο 13 ,869 

Αυτοαποτελεσματικότητα 7 ,709 

Στρατηγικές μάθησης 54 ,833 

Γνωστικές 20 ,804 

Απομνημόνευσης 4 ,878 

Οργάνωσης 7 ,759 

Επεξεργασίας 9 ,868 

Μεταγνωστικές 34 ,798 

Σχεδιασμού 7 ,788 

Παρακολούθησης 13 ,869 

Έκφρασης μεταγνωστικών εμπειριών 14 ,846 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν εν γένει 

παρουσιάζουν από αποδεκτή έως υπέροχη αξιοπιστία. 

 

Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου 

 

 Η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε  με την 

εφαρμογή της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης  και της Επιβεβαιωτικής 

Παραγοντικής Ανάλυσης. 

 

• Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 

 Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε πρώτα με 

την εφαρμογή της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Exploratory Factor Analysis). 

Η Παραγοντική Ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος που αποσκοπεί στον καθορισμό 

νέων ερωτήσεων, τις οποίες ονομάζουμε παράγοντες / διαστάσεις / κλίμακες. Οι παράγοντες 

ερμηνεύουν τις σχέσεις μεταξύ των αρχικών ερωτήσεων μέσω της ομαδοποίησής τους σε 

μικρότερα σύνολα από το αρχικό. Η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης, την οποία θα 

εφαρμόσουμε στο δείγμα μας, είναι η διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση σε Κύριες 

Συνιστώσες (Principal Components Analysis). 

 Βασικό κριτήριο εφαρμογής της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες είναι 

η τιμή του δείκτη που χαρακτηρίζει την καλή προσαρμογή στην Παραγοντική Ανάλυση. Ο 

δείκτης αυτός, ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως 1, λέγεται μέτρο των Kaiser-Meyer-Olkin 

(ΚΜΟ). Ο δείκτης ΚΜΟ εάν παίρνει τιμές πάνω από 0,90 θεωρείται θαυμάσιος, εάν παίρνει 

τιμές πάνω από 0,80 μέχρι 0,90 θεωρείται εξαίρετος, εάν παίρνει τιμές πάνω από 0,70 μέχρι 

0,80 μεσαίος και εάν παίρνει τιμές πάνω από 0,60 μέχρι 0,70 θεωρείται μέτριος, ενώ τιμές 

κάτω από 0,60 έως 0,50 θεωρούνται άθλιες και τιμές μικρότερες από 0,50 θεωρούνται 

απαράδεκτες. Στη συγκεκριμένη έρευνα ο δείκτης ΚΜΟ έλαβε τιμή έλαβε τιμή 0,961 άρα 

θεωρείται θαυμάσιος. 

 Από την εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες, στις ερωτήσεις 

που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο προέκυψαν 8 παράγοντες / διαστάσεις / κλίμακες 

με ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας (Προσανατολισμός στόχων προς το έργο, Αυτό-

αποτελεσματικότητα, Απομνημόνευση, Οργάνωση, Επεξεργασία, Σχεδιασμός, 
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Παρακολούθηση, Έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών). Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν 

το 42,285% της συνολικής διασποράς (% of Variance), ποσοστό που θεωρείται αρκετά 

ικανοποιητικό. Το παραπάνω ποσοστό δηλώνει ότι το μοντέλο της Παραγοντικής Ανάλυσης 

σε Κύριες Συνιστώσες ερμηνεύει περίπου το 42% του φαινόμενου της αυτορρύθμισης. Οι 

παράγοντες Προσανατολισμός στόχων προς το έργο και Αυτό-αποτελεσματικότητα 

συγκροτούν έναν ευρύτερο παράγοντα με ονομασία Κίνητρα. Οι παράγοντες 

Απομνημόνευση, Οργάνωση και Επεξεργασία συγκροτούν έναν ευρύτερο παράγοντα με το 

όνομα Γνωστικές Στρατηγικές μάθησης και οι παράγοντες Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και 

Έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών συγκροτούν έναν ευρύτερο παράγοντα με το όνομα 

Μεταγνωστικές Στρατηγικές μάθησης. Οι ευρύτεροι παράγοντες Γνωστικές Στρατηγικές 

μάθησης και Μεταγνωστικές Στρατηγικές μάθησης συγκροτούν έναν ακόμα ευρύτερο 

παράγοντα με ονομασία Στρατηγικές μάθησης. 

 Οι Ιδιοτιμές και τα ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς παρουσιάζονται στον πίνακα 15 

και οι φορτίσεις των 8 παραγόντων παρουσιάζονται στον πίνακα 16. 
 

 

 

Πίνακας 15 Ιδιοτιμές των παραγόντων και ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς 

 Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 17,450 24,929 24,929 8,342 11,918 11,918 

2 3,505 5,007 29,936 6,217 8,882 20,800 

3 1,933 2,762 32,698 4,314 6,163 26,962 

4 1,769 2,528 35,225 3,134 4,477 31,439 

5 1,375 1,964 37,190 2,660 3,800 35,239 

6 1,320 1,886 39,076 1,848 2,640 37,879 

7 1,214 1,734 40,809 1,593 2,276 40,155 

8 1,196 1,708 42,518 1,491 2,130 42,285 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Πίνακας 16 Φορτίσεις των παραγόντων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ % 

Προσανατολισμός στόχων προς το έργο 11,918 

Αυτοαποτελεσματικότητα 2,276 

Σύνολο: Κίνητρα    14,194 

Απομνημόνευση 6,163 

Οργάνωση 4,477 

Επεξεργασία 3,800 

Σχεδιασμός 2,640 

Παρακολούθηση 2,130 

Έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών 8,882 

Σύνολο: Στρατηγικές μάθησης   28,092 

 

Η καλή προσαρμογή του μοντέλου των 8 παραγόντων που προέκυψε από την 

Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis) επιβεβαιώθηκε 

και από τα ευρήματα της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Confirmatory 

Factor Analysis) σύμφωνα με τα οποία: 

 

1. χ2 𝑑𝑓⁄ =
1118

424
= 1,94 με επίπεδο σημαντικότητας 0,10. Αποδεκτές είναι οι τιμές 

1∙χ2 𝑑𝑓 < 2⁄  με επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 0,05 (Tabachnick & 

Fidell, 2007). 

2. The comparative fit index (CFI)=0,94. Αποδεκτές τιμές του (CFI) είναι αυτές που 

υπερβαίνουν το 0,90 (Bentler, 1995). 

3. The root mean square error of approximation (RMSEA) = 0,50. Αποδεκτές τιμές του 

(RMSEA) είναι αυτές που δεν υπερβαίνουν το 0,6 (Hu & Bentler, 1999). 

 

• Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση 

Στα παρακάτω βηματικά διαγράμματα (path diagrams) που προέκυψαν από την 

εφαρμογή της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (CFA) με χρήση του στατιστικού 

προγράμματος LISREL for windows, φαίνεται η επίδραση καθενός από τους παρακάτω 8 

παράγοντες (καθώς και των ευρύτερων παραγόντων, Κίνητρα, Γνωστικές στρατηγικές 

μάθησης και Μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης) στην αντίστοιχη ομάδα ερωτήσεων που 

συγκροτεί τον παράγοντα. 

 Όπου F1 στο διάγραμμα συμβολίζει τον παράγοντα «Προσανατολισμός στόχων προς 

το έργο». 

 Όπου F2 στο διάγραμμα συμβολίζει τον παράγοντα «Αυτοαποτελεσματικότητα». 
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 Όπου F3 στο διάγραμμα συμβολίζει τον παράγοντα «Απομνημόνευση». 

 Όπου F4 στο διάγραμμα συμβολίζει τον παράγοντα «Οργάνωση». 

 Όπου F5 στο διάγραμμα συμβολίζει τον παράγοντα «Επεξεργασία». 

 Όπου F6 στο διάγραμμα συμβολίζει τον παράγοντα «Σχεδιασμός». 

 Όπου F7 στο διάγραμμα συμβολίζει τον παράγοντα «Παρακολούθηση». 

 Όπου F8 στο διάγραμμα συμβολίζει τον παράγοντα «Έκφραση μεταγνωστικών 

εμπειριών». 

 

Επίδραση Κινήτρων 

Τα Κίνητρα συγκροτούνται από: 

 Τον παράγοντα F1 που συμβολίζει τον «.Προσανατολισμό στόχων προς το έργο» και 

περιέχει τις εξής δηλώσεις: Q10, Q15, Q18, Q25, Q28, Q33, Q37, Q49, Q50, Q53, 

Q58, Q66, Q72. 

 Τον παράγοντα F2 που συμβολίζει την «Αυτοαποτελεσματικότητα» και περιέχει τις 

εξής δηλώσεις: Q4, Q7, Q13, Q19, Q26, Q31, Q40. 
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Γράφημα 3: Επίδραση Κινήτρων 

Επίδραση Γνωστικών Στρατηγικών 

Οι Γνωστικές στρατηγικές συγκροτούνται από: 

 Τον παράγοντα F3 που συμβολίζει την «Απομνημόνευση» και περιέχει τις εξής 

δηλώσεις: Q1, Q6, Q22, Q30. 

 Τον παράγοντα F4 που συμβολίζει την «Οργάνωση» και περιέχει τις εξής δηλώσεις: 

Q3, Q8, Q11, Q14, Q20, Q24, Q35. 

 Τον παράγοντα F5 που συμβολίζει την «Επεξεργασία» και περιέχει τις εξής 

δηλώσεις: Q2, Q5, Q17, Q39, Q43, Q55, Q60, Q68, Q74. 
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Γράφημα 4: Επίδραση Γνωστικών Στρατηγικών 

 

Επίδραση Μετανωστικών Στρατηγικών 

Οι Μεταγνωστικές στρατηγικές συγκροτούνται από: 

 Τον παράγοντα F6 που συμβολίζει τον «Σχεδιασμό» και περιέχει τις εξής δηλώσεις: 

Q9, Q16, Q23, Q36, Q42, Q48, Q59. 

 Τον παράγοντα F7 που συμβολίζει την «Παρακολούθηση» και περιέχει τις εξής 

δηλώσεις: Q12, Q21, Q32, Q34, Q38, Q44, Q47, Q51, Q64, Q69, Q70, Q71, Q73. 

 Τον παράγοντα F8 που συμβολίζει την «Έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών» και 

περιέχει τις εξής δηλώσεις: Q27, Q29, Q41, Q46, Q49, Q52, Q54, Q56, 
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Q57,Q61,Q62,Q63, Q65, Q67. 

 

Γράφημα 5: Επίδραση Μεταγνωστικών Στρατηγικών 

 



211 
 

4.1.2. Μέτρηση της αυτορρύθμισης των μαθητών 

- Στατιστική Ανάλυση 

 

 Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SPSS 20 και υπολογίσθηκε ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach's α. 

Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Η μέση τιμή και η τυπική 

απόκλιση καθώς και τα ραβδογράμματα μέσων τιμών χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή 

των ποσοτικών μεταβλητών. Για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκαν οι απόλυτες συχνότητες, τα ποσοστά % και τα διαγράμματα ποσοστών. 

 Για τη συσχέτιση δυο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson (r), ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως 1. Η συσχέτιση θεωρείται 

χαμηλή όταν ο συντελεστής συσχέτισης (r) κυμαίνεται από 0,1 έως 0,3, μέτρια όταν ο 

συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από 0,3+ έως 0,5 και υψηλή όταν ο συντελεστής είναι 

μεγαλύτερος από 0,5 (Cohen, 1988). Στους πίνακες των συσχετίσεων εμφανίζονται οι 

συντελεστές συσχέτισης και εάν δεξιά της τιμής του συντελεστή υπάρχει ένα αστεράκι (*) 

σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,05, ενώ εάν υπάρχουν 2 αστεράκια 

(**) σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01. Εάν δεν υπάρχει αστεράκι 

σημαίνει ότι η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 Επίσης κάθε σημαντική συσχέτιση λειτουργεί και αντίστροφα. Π.χ. εφόσον υπάρχει 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ 2 μεταβλητών Α και Β, σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η 

τιμή της Α τόσο αυξάνει και η τιμή της Β και αντίστροφα. Αν η συσχέτιση είναι αρνητική, 

τότε όσο αυξάνεται η τιμή της Α τόσο μειώνεται η τιμή της Β και αντίστροφα. Για τη 

σύγκριση μέσων τιμών δύο ανεξαρτήτων ομάδων ως προς μια εξαρτημένη μεταβλητή 

εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος T-test για ανεξάρτητα δείγματα (Independent Samples 

T-Test). Για τη διαπίστωση εάν η μέση τιμή μιας Ομάδας διαφέρει σημαντικά από τη μέση 

τιμή του πληθυσμού εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος t-test ενός δείγματος (one sample 

t-test). Για τη σύγκριση των μέσων τιμών δύο επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος t-test εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t-test). 

Για τη σύγκριση μέσων τιμών πάνω από δύο ανεξαρτήτων ομάδων ως προς μια εξαρτημένη 

μεταβλητή εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος της ανάλυσης διασποράς μονής 

κατεύθυνσης (One Way Anova). Τα επίπεδα σημαντικότητας ήταν αμφίπλευρα και η 



212 
 

στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Τέλος, για την αλληλεπίδραση ομάδας μετα-

βλητών σε μια ποσοτική μεταβλητή εφαρμόσθηκε η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

(multiple linear regression). 

 

4.1.2.1. ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Απάντηση στο Α2 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποιος ο βαθμός μέτρησης της αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική 

κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου; 

 

Ο βαθμός αυτορρύθμισης των μαθητών του συνολικού δείγματος στην αναγνωστική 

ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου εμφανίζει μέση τιμή 3,15 και τυπική απόκλιση 

0,76. Με δεδομένο ότι οι 74 ερωτήσεις για την αυτορρύθμιση των μαθητών μετρώνται σε 

μια κλίμακα Likert 5 σημείων (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ), η 

τιμή 3,14 δηλώνει ότι ο βαθμός αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική ικανότητα 

και την παραγωγή γραπτού λόγου βρίσκεται στη περιοχή του αρκετά. 

Στη συνέχεια θα εξετασθεί εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο βαθμό 

αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση  και την παραγωγή γραπτού 

λόγου που να οφείλονται στην περιοχή που βρίσκεται το σχολείο που φοιτούν οι μαθητές 

και στο φύλο των μαθητών. 

 

Α. Έλεγχος ύπαρξης σημαντικής διαφοράς στο βαθμό  αυτορρύθμισης των μαθητών στην 

αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου που να οφείλεται στην περιοχή 

που βρίσκεται το σχολείο που φοιτούν οι μαθητές. 

Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό  

αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού 

λόγου που να οφείλεται στην περιοχή που βρίσκεται το σχολείο που φοιτούν οι μαθητές. 

Εναλλακτική Υπόθεση (Ηα): Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό  

αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού 

λόγου που οφείλεται στην περιοχή που βρίσκεται το σχολείο που φοιτούν οι μαθητές. 



213 
 

Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του t – test 

ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent samples t -  test). Η διαδικασία του t – test 

ανεξαρτήτων δειγμάτων παράγει τους δύο  παρακάτω πίνακες, όπου ο πρώτος περιέχει τα 

βασικά περιγραφικά στοιχεία (αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις) και  ο 

δεύτερος τα βασικά επαγωγικά στοιχεία  (τιμές του στατιστικού t, βαθμούς ελευθερίας, 

επίπεδο σημαντικότητας p  και  διαφορές μέσων τιμών) βάσει των οποίων ελέγχεται η ισχύς 

των Υποθέσεων. 

Πίνακας 17 

Αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις ως προς  τον βαθμό αυτορρύθμισης 

στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου που αντιστοιχούν στους  

μαθητές  που φοιτούν σε σχολείο που βρίσκεται σε Αστική και Ημιαστική περιοχή   

 Περιοχή N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Βαθμός αυτορρύθμισης στην 

αναγνωστική ικανότητα και 

την παραγωγή γραπτού 

λόγου 

Αστική 410 3,3974 ,93758 

Ημιαστική 438 3,1976 ,54772 
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Πίνακας 18 

Tιμές του στατιστικού t,  βαθμοί ελευθερίας df,  επίπεδο σημαντικότητας p και  διαφορά 

μέσων τιμών  ως προς τον βαθμό αυτορρύθμισης στην αναγνωστική ικανότητα και την 

παραγωγή γραπτού λόγου που αντιστοιχούν στους  μαθητές  που φοιτούν σε σχολείο που 

βρίσκεται σε Αστική και Ημιαστική περιοχή  

 t Βαθμοί 

ελευθερίας 

(df) 

Επίπεδο 

σημαντικότητας p 

Διαφορά μέσων 

τιμών 

Βαθμός αυτορρύθμισης 

στην αναγνωστική 

ικανότητα και την 

παραγωγή γραπτού λόγου  

 2,569 836 ,03 1,998 

     

     

 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα  το επίπεδο σημαντικότητας p =0,03 

είναι μικρότερο του 0,05,  επομένως  ισχύει η   εναλλακτική  υπόθεση, σύμφωνα με την 

οποία υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς  τον βαθμό αυτορρύθμισης στην 

αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου μεταξύ των μαθητών που 

φοιτούν σε σχολείο που βρίσκεται σε Αστική περιοχή και των μαθητών που φοιτούν σε 

σχολείο που βρίσκεται σε Ημιαστική περιοχή,  t(836)= 2,569,  p=0,03<0,05. 

 Και εφόσον η μέση τιμή που αντιστοιχεί στους μαθητές που φοιτούν σε σχολείο που 

βρίσκεται σε Αστική περιοχή είναι μεγαλύτερη από αυτήν  των μαθητών που φοιτούν σε 

σχολείο που βρίσκεται σε Ημιαστική περιοχή (3,3974 > 3,1976) σημαίνει ότι ο βαθμός 

αυτορρύθμισης στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου των 

μαθητών που φοιτούν σε σχολείο που βρίσκεται σε Αστική περιοχή είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος από τον βαθμό των μαθητών που φοιτούν σε σχολείο που βρίσκεται σε 

Ημιαστική περιοχή. 
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Η διαφορά των μέσων τιμών απεικονίζεται και στο παρακάτω γράφημα: 

 

 

 

Γράφημα 6 :Μέσες τιμές βαθμού αυτορρύθμισης στην αναγνωστική ικανότητα και την 

παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών που φοιτούν σε σχολείο που βρίσκεται σε Αστική 

περιοχή ή  Ημιαστική περιοχή 

Β. Έλεγχος ύπαρξης σημαντικής διαφοράς στο βαθμό  αυτορρύθμισης των μαθητών στην 

αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου που να οφείλεται στο φύλο των 

μαθητών.         

 Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό  

αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού 

λόγου που οφείλεται στο φύλο των μαθητών.    

 Εναλλακτική Υπόθεση (Ηα): Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό  

αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού 

λόγου που οφείλεται στο φύλο των μαθητών.     

 Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε όπως και προηγουμένως  με τη 

βοήθεια του t – test ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent samples t -  test). Η διαδικασία 

του t – test ανεξαρτήτων δειγμάτων παράγει τους δύο  παρακάτω πίνακες. 

 

 

 

3.3974

3.1976

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

Αστική Ημιαστική

Περιοχή
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Πίνακας 19 

Αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις ως προς  τον βαθμό αυτορρύθμισης 

στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου που αντιστοιχούν στο φύλο 

των μαθητών  

 Φύλο N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Βαθμός αυτορρύθμισης στην 

αναγνωστική ικανότητα και 

την παραγωγή γραπτού 

λόγου 

Αγόρι 400 3,0960 ,94811 

Κορίτσι 448 3,1947 ,54332 

    

 

Πίνακας 20 

Tιμές του στατιστικού t,  βαθμοί ελευθερίας df,  επίπεδο σημαντικότητας p και  διαφορά 

μέσων τιμών  ως προς τον βαθμό αυτορρύθμισης στην αναγνωστική ικανότητα και την 

παραγωγή γραπτού λόγου που αντιστοιχούν στο φύλο των μαθητών 

 t Βαθμοί 

ελευθερίας 

(df) 

Επίπεδο 

σημαντικότητας p 

Διαφορά μέσων 

τιμών 

Βαθμός αυτορρύθμισης 

στην αναγνωστική 

ικανότητα και την 

παραγωγή γραπτού λόγου  

 -1,885 836 ,048 -0,0987 

     

     

 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα  το επίπεδο σημαντικότητας p =0,048 

είναι μικρότερο του 0,05,  επομένως  ισχύει η   εναλλακτική  υπόθεση, σύμφωνα με την 

οποία υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς  τον βαθμό αυτορρύθμισης στην 

αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου που οφείλεται στο φύλο των 

μαθητών,   t(836)= -1,885,  p=0,048<0,05.      

 Και εφόσον η μέση τιμή που αντιστοιχεί στα κορίτσια είναι μεγαλύτερη από αυτήν 

που αντιστοιχεί στα αγόρια (3,1947> 3,0960) σημαίνει ότι ο βαθμός αυτορρύθμισης στην 
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αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου των κοριτσιών είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος από τον βαθμό των αγοριών. 

 

Η διαφορά των μέσων τιμών απεικονίζεται και στο παρακάτω γράφημα: 

 

Γράφημα 7 :Μέσες τιμές βαθμού αυτορρύθμισης στην αναγνωστική ικανότητα και την 

παραγωγή γραπτού λόγου των αγοριών και των κοριτσιών 

 

4.1.2.2  Βαθμός μέτρησης των παραγόντων αυτορρύθμισης και 

συσχετίσεις μεταξύ τους   

Απάντηση στο Α3 και στο Α4 ερευνητικά ερωτήματα: 

‒ Ποιοι είναι οι βαθμοί μέτρησης των παραγόντων της αυτορρύθμισης των μαθητών 

στην αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου; 

‒ Πώς σχετίζονται μεταξύ τους οι παράγοντες της αυτορρύθμισης των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου; 

 

Προκειμένου να μετρηθούν οι παράγοντες του ερωτηματολογίου αντιλήψεων για την 

αυτορρύθμιση των μαθητών, υπολογίσθηκαν οι μέσοι όροι των παραγόντων 

(προσανατολισμός στόχων επίτευξης προς το έργο και αυτό-αποτελεσματικότητα) που 

συγκροτούν τα κίνητρα μάθησης. Επίσης υπολογίσθηκαν οι μέσοι όροι των παραγόντων 

(απομνημόνευση, οργάνωση, επεξεργασία) που συγκροτούν τις γνωστικές στρατηγικές 
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μάθησης καθώς και οι μέσοι όροι των παραγόντων (σχεδιασμός, παρακολούθηση, έκφραση 

μεταγνωστικών εμπειριών) που συγκροτούν τις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης και, 

τέλος, οι μέσοι όροι των παραγόντων (γνωστικές στρατηγικές μάθησης και μεταγνωστικές 

στρατηγικές μάθησης ) που συγκροτούν τις στρατηγικές μάθησης. 

 Ο υπολογισμός των μέσων όρων επιτρέπει την ευκολότερη ερμηνεία των παραγόντων, 

καθότι εκφράζεται με την ίδια κλίμακα από 1 έως 5 που απαντώνται και οι μεμονωμένες 

ερωτήσεις για την αυτορρύθμιση των μαθητών, δηλαδή μια κλίμακα Likert 5 σημείων 

(1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). Με τη μόνη διαφορά ότι οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις του αρχικού ερωτηματολογίου είναι ακέραιοι αριθμοί (κωδικοί) 

από 1 έως 5, ενώ οι μέσοι όροι των παραγόντων παίρνουν και δεκαδικές τιμές μεταξύ 1 και 

5. 

 

Κίνητρα 

Θα εξετασθούν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων που 

συγκροτούν τα κίνητρα μάθησης. 

 
Πίνακας 21 Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των παραγόντων  

που συγκροτούν τα κίνητρα μάθησης 

 Ν Mean Std. Deviation 

Προσανατολισμός στόχων προς το 

έργο 
848 3,2276 2,99041 

Αυτοαποτελεσματικότητα 848 3,3147   ,66749 

Κίνητρα συνολικά 848 3,2711 1,59703 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα, ο μέσος όρος, όσον αφορά τον 

Προσανατολισμό στόχων προς το έργο, την Αυτό-αποτελεσματικότητα και τα Κίνητρα 

συνολικά, υπερβαίνει ελαφρώς τη μέση τιμή της κλίμακας των απαντήσεων τύπου Likert, 

δηλαδή το 3. Επομένως εκφράζει αρκετά θετικά αποτελέσματα ως προς τους ανωτέρω 

παράγοντες. Μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζει η Αυτό-αποτελεσματικότητα, επομένως 

συγκεντρώνει τη θετικότερη άποψη.  

 Υπενθυμίζεται ότι οι παράγοντες μετριούνται σε κλίμακα Likert 5 σημείων 

(1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους 

παράγοντες που συγκροτούν τα κίνητρα μάθησης. 
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Γράφημα 8:  Γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους παράγοντες που συγκροτούν τα 

κίνητρα μάθησης 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που 

συγκροτούν τα κίνητρα μάθησης. 

 
Πίνακας 22 Συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν  

τα κίνητρα μάθησης 

 
Προσανατολισμός 

στόχων προς το έργο 
Αυτοαποτελε-
σματικότητα Κίνητρα συνολικά 

Προσανατολισμός στόχων προς το έργο 1   

Αυτοαποτελεσματικότητα ,204** 1  

Κίνητρα συνολικά ,979** ,400** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Παρατήρηση: Υπενθυμίζεται ότι για τη συσχέτιση δυο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson (r), ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως 1. Η συσχέτιση θεωρείται χαμηλή, όταν ο συντελεστής 

συσχέτισης (r) κυμαίνεται από 0,1 έως 0,3, μέτρια, όταν ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από 0,3+ έως 0,5 και 

υψηλή, όταν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος από 0,5. Στους πίνακες των συσχετίσεων εμφανίζονται οι συντελεστές 

συσχέτισης και εάν δεξιά της τιμής του συντελεστή υπάρχει ένα αστεράκι (*) σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε 

επίπεδο 0,05, ενώ εάν υπάρχουν 2 αστεράκια (**) σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01. Εάν δεν 

υπάρχει αστεράκι σημαίνει ότι η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 Επίσης κάθε σημαντική συσχέτιση λειτουργεί και αντίστροφα. Π.χ. εφόσον υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ δύο μεταβλητών Α και Β, σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η τιμή της Α τόσο αυξάνει και η τιμή της Β και αντίστροφα. 

Αν η συσχέτιση είναι αρνητική, τότε όσο αυξάνεται η τιμή της Α τόσο μειώνεται η τιμή της Β και αντίστροφα. 

 
Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανά δύο μεταξύ του Προσα-

νατολισμού στόχων προς το έργο, της Αυτό-αποτελεσματικότητας και των Κινήτρων 

συνολικά. Η μεγαλύτερη συσχέτιση (πολύ υψηλή) είναι μεταξύ του Προσανατολισμού 
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στόχων προς το έργο και των Κινήτρων συνολικά. Δηλαδή όσο αυξάνεται ο 

Προσανατολισμός στόχων προς το έργο τόσο αυξάνουν και τα Κίνητρα συνολικά και 

αντίστροφα. 

 

Γνωστικές στρατηγικές μάθησης 

Θα εξετασθούν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων που συγκροτούν 

τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης. 

 
Πίνακας 23 Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των παραγόντων  

που συγκροτούν τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης 

 Ν Mean Std. Deviation 

Απομνημόνευση 848 3,1677 ,85086 

Οργάνωση 848 3,0458 ,75297 

Επεξεργασία 848 2,9917 ,63862 

Γνωστικές στρατηγικές μάθησης 848 3,1087 ,69054 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα, ο μέσος όρος όλων των 

γνωστικών στρατηγικές μάθησης υπερβαίνει ελαφρώς ή βρίσκεται πολύ πλησίον στη μέση 

τιμή της κλίμακας των απαντήσεων τύπου Likert, δηλαδή το 3. Επομένως, εκφράζει αρκετά 

θετικά αποτελέσματα ως προς τους ανωτέρω παράγοντες. Μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζει 

η Απομνημόνευση, επομένως συγκεντρώνει την θετικότερη άποψη. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους 

παράγοντες που συγκροτούν τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης. 

 

  
 

Γράφημα 9:  Γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους παράγοντες που συγκροτούν τις 

γνωστικές στρατηγικές μάθησης 
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Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που 

συγκροτούν τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης. 

 
Πίνακας 24 Συσχετίσεις μεταξύ  των παραγόντων  

που συγκροτούν τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης 

 Απομνημόνευση Οργάνωση Επεξεργασία 
Γνωστικές στρατηγικές 

μάθησης 

Απομνημόνευση 1    

Οργάνωση ,615** 1   

Επεξεργασία ,610** ,691** 1  

Γνωστικές στρατηγικές 
μάθησης ,860** ,878** ,774** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική υψηλή συσχέτιση ανά δύο μεταξύ όλων των 

Γνωστικών στρατηγικές μάθησης. Η μεγαλύτερη συσχέτιση είναι μεταξύ των Γνωστικών 

στρατηγικές μάθησης αφενός και αφετέρου της Απομνημόνευσης και της Οργάνωσης. 

 

Μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης 

Θα εξετασθούν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων που συγκροτούν 

τις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης. 

 
Πίνακας 25 Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των παραγόντων  

που συγκροτούν τις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης 

 Ν Mean Std. Deviation 

Σχεδιασμός 848 3,1115   ,77468 

Παρακολούθηση 848 3,2378   ,54492 

Έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών 848 3,1621 2,73612 

Μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης 848 3,1957   ,57345 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα, ο μέσος όρος όλων των 

μεταγνωστικών στρατηγικές μάθησης υπερβαίνει ελαφρώς τη μέση τιμή των απαντήσεων 

της κλίμακας τύπου Likert, δηλαδή το 3. Επομένως, εκφράζει αρκετά θετικά αποτελέσματα 

ως προς τους ανωτέρω παράγοντες. Μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζει η Παρακολούθηση, 

επομένως συγκεντρώνει την θετικότερη άποψη. 

Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους 

παράγοντες που συγκροτούν τις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης. 
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Γράφημα 10:  Γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους παράγοντες που συγκροτούν τις 

μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης 

 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που 

συγκροτούν τις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης. 

 
Πίνακας 26 Συσχετίσεις μεταξύ  των παραγόντων που συγκροτούν  

τις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης 

 Σχεδιασμός Παρακολούθηση 

Έκφραση 
μεταγνωστικών 

εμπειριών 

Μεταγνωστικές 
στρατηγικές 

μάθησης 

Σχεδιασμός 1    

Παρακολούθηση ,694** 1   

Έκφραση μεταγνωστικών 
εμπειριών ,195** ,220** 1 

 

Μεταγνωστικές στρατηγικές 
μάθησης ,890** ,946** ,227** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανά δύο μεταξύ όλων των 

μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης. Η μεγαλύτερη συσχέτιση (πολύ υψηλή) είναι 

μεταξύ των μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης και της Παρακολούθησης. 

 

Στρατηγικές μάθησης 

Θα εξετασθούν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων που συγκροτούν 

τις στρατηγικές μάθησης συνολικά. 
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Πίνακας 27 Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των παραγόντων  

που συγκροτούν τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης συνολικά 

 Ν Mean Std. Deviation 

Απομνημόνευση 848 3,1677   ,85086 

Οργάνωση 848 3,0458   ,75297 

Επεξεργασία 848 2,9917   ,63862 

Σχεδιασμός 848 3,1115   ,77468 

Παρακολούθηση 848 3,2378   ,54492 

Έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών 848 3,1621 2,73612 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα, ο μέσος όρος όλων των 

στρατηγικών μάθησης, υπερβαίνει ελαφρώς, ή βρίσκεται πολύ πλησίον, στη μέση τιμή της 

κλίμακας των απαντήσεων τύπου Likert, δηλαδή το 3. Επομένως εκφράζει αρκετά θετικά 

αποτελέσματα ως προς τους ανωτέρω παράγοντες. Μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζει η 

Παρακολούθηση, επομένως συγκεντρώνει την θετικότερη άποψη. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους 

παράγοντες που συγκροτούν τις στρατηγικές μάθησης. 

 

  
Γράφημα 11:  Γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους παράγοντες που συγκροτούν τις 

στρατηγικές μάθησης 

 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που 

συγκροτούν τις στρατηγικές μάθησης. 
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Πίνακας 28 Συσχετισμός μεταξύ των παραγόντων  

που συγκροτούν τις στρατηγικές μάθησης  

 Correlations 

 1 2 2 2 3 4 

 Απομνημόνευση 1      

 Οργάνωση ,615** 1     

 Επεξεργασία ,610** ,691** 1    

 Σχεδιασμός ,603** ,700** ,728** 1   

 Παρακολούθηση ,536** ,626** ,698** ,694** 1  

 Έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών 1,53** ,174** ,162** ,195** ,220** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανά δύο μεταξύ όλων των 

στρατηγικών μάθησης. Η μεγαλύτερη συσχέτιση (υψηλή) είναι μεταξύ του Σχεδιασμού και 

της Οργάνωσης. 

 

Συνολικές μετρήσεις ευρύτερων (συγκεντρωτικών) παραγόντων 

 

Θα εξετασθούν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των Κινήτρων, των Γνωστικών 

στρατηγικών, των Μεταγνωστικών στρατηγικών και των Στρατηγικών μάθησης. 

 

 

Πίνακας 29 Συνολικές  μετρήσεις ευρύτερων παραγόντων   

 Ν Mean Std. Deviation 

Κίνητρα συνολικά 848 3,2711 1,59703 

Γνωστικές στρατηγικές μάθησης 848 3,1084 ,69054 

Μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης 848 3,1957 ,57345 

Στρατηγικές μάθησης συνολικά 848 3,1458 ,61605 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα, ο μέσος όρος όλων των 

συνολικών ευρύτερων παραγόντων υπερβαίνει ελαφρώς τη μέση τιμή των απαντήσεων της 

κλίμακας τύπου Likert, δηλαδή το 3. Επομένως, εκφράζει αρκετά θετικά αποτελέσματα ως 

προς τους ανωτέρω παράγοντες. Μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζουν τα Κίνητρα συνολικά, 

επομένως συγκεντρώνουν την θετικότερη άποψη. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το γράφημα μέσων τιμών για κάθε έναν από τους 

συνολικούς παράγοντες . 
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Γράφημα 12:  Γράφημα  μέσων τιμών για κάθε έναν από τους ευρύτερους συνολικούς 

παράγοντες  

 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των συνολικών ευρύτερων 

παραγόντων. 

 
Πίνακας 30 Συσχετίσεις μεταξύ  των συνολικών ευρύτερων παραγόντων  

 
Κίνητρα 

συνολικά 

Γνωστικές 
στρατηγικές 

μάθησης 

Μεταγνωστικές 
στρατηγικές 

μάθησης 

Στρατηγικές 
μάθησης 
συνολικά 

Κίνητρα συνολικά 1    

Γνωστικές στρατηγικές μάθησης ,350** 1   

Μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης ,375** ,843** 1  

Στρατηγικές μάθησης συνολικά ,374** ,977** ,939** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
 Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανά δύο μεταξύ όλων των συνολικών 

παραγόντων. Η μεγαλύτερη συσχέτιση (πολύ υψηλή) είναι μεταξύ των γνωστικών 

στρατηγικών μάθησης αφενός και αφετέρου των μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης και 

των στρατηγικών μάθησης συνολικά. 

 

  



226 
 

4.1.2.3. Βαθμός μέτρησης και συσχετίσεις μαθησιακών διαδικασιών  
  

 Προκειμένου να μετρηθούν οι μαθησιακές διαδικασίες υπολογίσθηκαν οι μέσοι όροι 

των ευρύτερων παραγόντων (Αναγνωστική κατανόηση, Παραγωγή γραπτού λόγου και 

Λειτουργίες αξιολόγησης) που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες. Επίσης, 

υπολογίσθηκαν οι μέσοι όροι των παραγόντων «Δήλωση» (μικρο-διαδικασίες), 

«Συνδήλωση» (μακρο-διαδικασίες) που συγκροτούν την Αναγνωστική κατανόηση, καθώς 

και οι μέσοι όροι των παραγόντων (Συγγραφή, Μετασυγγραφή) που συγκροτούν την 

Παραγωγή γραπτού λόγου και, τέλος, ο μέσος όρος των Λειτουργιών αξιολόγησης. 

 Ο υπολογισμός των μέσων όρων επιτρέπει την ευκολότερη ερμηνεία των παραγόντων, 

καθότι εκφράζεται με την ίδια κλίμακα από 1 έως 5 που απαντώνται, και οι μεμονωμένες 

ερωτήσεις για την αυτορρύθμιση των μαθητών, δηλαδή μια κλίμακα Likert 5 σημείων 

(1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ). Με τη μόνη διαφορά ότι οι 

απαντήσεις στις ερωτήσεις του αρχικού ερωτηματολογίου είναι ακέραιοι αριθμοί (κωδικοί) 

από 1 έως 5, ενώ οι μέσοι όροι των παραγόντων παίρνουν και δεκαδικές τιμές μεταξύ 1 και 

5. 

Μαθησιακές διαδικασίες 

Θα εξετασθούν οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων που συγκροτούν 

τις μαθησιακές διαδικασίες. 

 
Πίνακας 31 Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των παραγόντων  

που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες  

 Ν Mean Std. Deviation 

«Δήλωση» (μικρο-διαδικασίες) 848 2,9437   ,73685 

«Συνδήλωση» (μακρο-διαδικασίες) 848 2,9589   ,71799 

Αναγνωστική κατανόηση 848 2,9513   ,67066 

Συγγραφή 848 3,1798   ,75168 

Μετασυγγραφή 848 3,1330   ,67019 

Παραγωγή γραπτού λόγου 848 3,1564   ,64066 

Λειτουργίες αξιολόγησης 848 3,1193 2,47232 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα και το αντίστοιχο γράφημα, ο μέσος όρος των παραγόντων 

που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες υπερβαίνει ελαφρώς, ή βρίσκεται πολύ 

πλησίον, στη μέση τιμή της κλίμακας των απαντήσεων τύπου Likert, δηλαδή το 3. Επομένως 

εκφράζει αρκετά θετικά αποτελέσματα ως προς τους ανωτέρω παράγοντες. Μεγαλύτερη 

μέση τιμή εμφανίζει η Συγγραφή, επομένως συγκεντρώνει την θετικότερη άποψη. 

 Αμέσως παρακάτω παρατίθεται το γράφημα μέσων τιμών για κάθε μία από τις 

μαθησιακές διαδικασίες 
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Γράφημα 13:  Γράφημα μέσων τιμών για κάθε μία από τις μαθησιακές διαδικασίες 

 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν ανά δύο συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που 

συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες. 

 
Πίνακας 32 Συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων  

που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες  

 1 2 3 4 5 6 7 

 «Δήλωση» (μικρο-διαδικασίες) 1       

 «Συνδήλωση» (μακρο-διαδικασίες) ,700** 1      

Αναγνωστική κατανόηση ,924** ,920** 1     

Συγγραφή ,705** ,725** ,775** 1    

Μετασυγγραφή ,554** ,537** ,592** ,623** 1   

Παραγωγή γραπτού λόγου ,703** ,707** ,765** ,912** ,888** 1  

Λειτουργίες αξιολόγησης ,235** ,252** ,264** ,260** ,189** ,252** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανά δύο μεταξύ όλων των 

παραγόντων που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες. Η μεγαλύτερη συσχέτιση (πολύ 

υψηλή) είναι μεταξύ της Αναγνωστικής κατανόησης και της «Δήλωσης» και 

«Συνδήλωσης», καθώς και της Παραγωγής γραπτού λόγου και της Συγγραφής. 
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Συσχετίσεις μεταξύ των μαθησιακών διαδικασιών  

και της Αυτορρύθμισης 

 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν συσχετίσεις μεταξύ των ευρύτερων παραγόντων 

που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες και των ευρύτερων παραγόντων που 

συγκροτούν την Αυτορρύθμιση. 

 

Πίνακας 33 Συσχετίσεις μεταξύ των ευρύτερων παραγόντων  

που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες  

και των ευρύτερων παραγόντων που συγκροτούν την Αυτορρύθμιση 

 1 2 3 4 5 6 

Αναγνωστική κατανόηση 1      

Παραγωγή γραπτού λόγου ,765** 1     

Λειτουργίες αξιολόγησης ,264** ,252** 1    

Κίνητρα συνολικά ,337** ,336** ,978** 1   

Γνωστικές στρατηγικές μάθησης ,922** ,857** ,275** ,350** 1  

Μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης ,812** ,834** ,306** ,375** ,843** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανά δύο μεταξύ όλων των 

ευρύτερων παραγόντων που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες και των ευρύτερων 

παραγόντων που συγκροτούν την αυτορρύθμιση.      

 Η μεγαλύτερη συσχέτιση (πολύ υψηλή) είναι μεταξύ των Κινήτρων και των 

Λειτουργιών αξιολόγησης, καθώς και της Αναγνωστικής κατανόησης και των Γνωστικών 

στρατηγικών μάθησης. 
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Συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν τις μαθησιακές 

διαδικασίες και των παραγόντων που συγκροτούν την Αυτορρύθμιση  

(1η ερευνητική υπόθεση) 

Θα πραγματοποιηθούν συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν τις 

μαθησιακές διαδικασίες και των παραγόντων που συγκροτούν την αυτορρύθμιση. 

 

Πίνακας 34 Συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν τις μαθησιακές 

διαδικασίες και των παραγόντων που συγκροτούν την Αυτορρύθμιση 
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 «Δήλωση» (μικρο-διαδικασίες) ,202** ,571** ,830** ,803** ,736** ,700** ,607** ,167** 

 «Συνδήλωση» (μακρο-διαδικασίες) ,207** ,567** ,604** ,699** ,819** ,806** ,686** ,174** 

Συγγραφή ,218** ,687** ,682** ,806** ,764** ,828** ,712** ,179** 

Μετασυγγραφή ,158** ,497** ,492** ,616** ,552** ,594** ,636** ,155** 

Λειτουργίες αξιολόγησης ,991** ,239** ,209** ,240** ,235** ,272** ,289** ,990** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση ανά δύο μεταξύ κάθε ενός από τους παράγοντες που συγκροτούν τις μαθησιακές 

διαδικασίες με κάθε ένα από τους παράγοντες που συγκροτούν την αυτορρύθμιση. Η 

μεγαλύτερη συσχέτιση (πολύ υψηλή) είναι μεταξύ των λειτουργιών αξιολόγησης και του 

προσανατολισμού στόχων προς το έργο αφενός και την έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών 

αφετέρου. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύεται η 1η ερευνητική υπόθεση. 
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4.2  Διδακτικός πειραματισμός   

 (Δεύτερη φάση της έρευνας) 

 

Διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου με το 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, διερεύνηση των επιδράσεων 

 

 Ο διδακτικός πειραματισμός αναπτύχθηκε σύμφωνα με το ερευνητικό σχέδιο ως εξής: 

 

• Πριν το διδακτικό πειραματισμό 

Στις ομάδες πειραματική και ελέγχου, μετρήθηκε ο βαθμός αυτορρύθμισης των μαθητών, 

πριν το διδακτικό πειραματισμό, με τη χρήση του ερωτηματολογίου. 

 

• Κατά το διδακτικό πειραματισμό 

 Στην πειραματική ομάδα, εφαρμόστηκε το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής 

μαθητείας για την εκμάθηση των προτύπων του επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή 

κειμένου και του γραφέα κειμένου και έγιναν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις: 

  

 ■ Της μαθησιακής διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται: 

i) από τη συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και την 

κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους, με τη χρήση κλείδας 

παρατήρησης της διδασκαλίας. 

ii) από την εμφάνιση των ειδών λόγου (σωρευτικός, διερευνητικός, σιωπηρός) 

και της φθίνουσας καθοδήγησης (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή), με τη χρήση 

κλείδας παρατήρησης της διδασκαλίας. 

 ■ Της ποιότητας της διδασκαλίας, όπως αυτή προσδιορίζεται: 

i) από την ανάπτυξη των μαθητών, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική 

(κατεύθυνση ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας), με τη χρήση 

δεικτών-κριτηρίων. 

ii) από τις μορφές εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας με αναπαραγωγή - 

αναγνώριση - κατανόηση - ανάλυση - εφαρμογή - παραγωγή (κατεύθυνση 

ποιότητας του τελικού αποτελέσματος), με τη χρήση φύλλου έργου και τη 

σύνταξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης. 
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(iii) από την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών «να μαθαίνουν» (κατεύθυνση 

ικανοποίησης των αναγκών «του πελάτη»), με τη χρήση ερωτηματολογίου. 

(iv) από την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (κατεύθυνση της 

μεταγνωστικότητας), με τη χρήση συνέντευξης, συνομιλιακού τύπου. 

 

• Μετά το διδακτικό πειραματισμό 

 Στις ομάδες πειραματική και ελέγχου, μετρήθηκε ο βαθμός αυτορρύθμισης των 

μαθητών, μετά το διδακτικό πειραματισμό στην πειραματική ομάδα, με τη χρήση 

ερωτηματολογίου και προχώρησε στον έλεγχο των διαφορών και των συσχετίσεων, που 

παρουσιάζονται μεταξύ μαθησιακής διαδικασίας, αυτορρύθμισης μαθητών και ποιότητας 

της διδασκαλίας. 
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4.2.1. ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ: 

 Μέτρηση της αυτορρύθμισης των μαθητών  

στην αναγνωστική κατανόηση  

και την παραγωγή γραπτού λόγου  

στην πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου 

 

Απάντηση στο Β1 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην αυτορρύθμιση 

των μαθητών; 

 

           Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στα 

τμήματα των μαθητών της Πειραματικής ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου ως προτέστ, 

πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας με στόχο να 

διερευνηθεί το αρχικό επίπεδο αυτορρύθμισης των μαθητών ως προς την 

αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού πριν από τη διδακτική  

παρέμβαση και παράλληλα να ελεγχθεί ότι τα τμήματα αυτά ανήκουν στο γενικό 

πληθυσμό της Κύπρου ως προς την αυτορρύθμιση των μαθητών. 

 

Υποθέσεις προ των διδακτικών παρεμβάσεων 

Ι 

Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των 

μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν 

την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική 

Ομάδα, δηλαδή αρχικά οι ομάδες ήταν ισοδύναμες ως προς την αναγνωστική ικανότητα 

και την παραγωγή γραπτού. 

Εναλλακτική Υπόθεση (Ηα): Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των 

μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν 

την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική 

Ομάδα.          

 Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του t-test ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (independent samples t-test). Η διαδικασία του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων 

παράγει δύο πίνακες, όπου ο πρώτος περιέχει τα βασικά περιγραφικά στοιχεία (αριθμός 
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ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις) και ο δεύτερος τα βασικά επαγωγικά 

στοιχεία (τιμές του στατιστικού t, βαθμούς ελευθερίας, επίπεδο σημαντικότητας p κ.λπ.), 

βάσει των οποίων ελέγχεται η ισχύς των Υποθέσεων. 

 
Πίνακας 35 Αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των δύο Ομάδων πριν την 

εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 Ομάδα Ν Mean Std. Deviation 

Βαθμός αυτορρύθμισης 
στην αναγνωστική 
ικανότητα και παραγωγή 
γραπτού πριν την 
εφαρμογή του σχεδίου 
διδασκαλίας της 
γνωστικής μαθητείας 

Ελέγχου 23 3,19 .68 

Πειραματική 24 3 .91 

 

Πίνακας 36 Τιμές του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας p και διαφορά 

μέσων τιμών πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 t 
Βαθμοί ελευθερίας  

(df) 
Επίπεδο σημαντικότητας  

p 
Διαφορά 

μέσων τιμών 

Βαθμός αυτορρύθμισης 
στην αναγνωστική 
ικανότητα και παραγωγή 
γραπτού πριν την 
εφαρμογή του σχεδίου 
διδασκαλίας  
της γνωστικής μαθητείας 

.590 198 .559 0,19 

 
 Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, το επίπεδο σημαντικότητας p=0,559 

είναι μεγαλύτερο του 0,05, επομένως ισχύει η μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής 

ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική 

ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας 

της γνωστικής μαθητείας, δηλαδή αρχικά οι ομάδες ήταν ισοδύναμες (t)198= 0,590, 

p=0,559>0,05.          

 Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι διαφορές των μέσων τιμών μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου 

και του γενικού πληθυσμού καθώς και Πειραματικής Ομάδας και του γενικού πληθυσμού 

ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική 

ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας 

της γνωστικής μαθητείας. 

Έλεγχος των διαφορών των μέσων τιμών μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου και του γενικού 

πληθυσμού ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς πριν την εφαρμογή του 

σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα 
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Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της Ομάδας 

Ελέγχου και του γενικού πληθυσμού ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των 

μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν 

την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα, 

δηλαδή αρχικά οι ομάδες ήταν ισοδύναμες ως προς την αναγνωστική ικανότητα και την 

παραγωγή γραπτού. 

Εναλλακτική Υπόθεση (Ηα): Yπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της Ομάδας 

Ελέγχου και του γενικού πληθυσμού ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των 

μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν 

την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα.

 Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του t-test ενός δείγματος 

(one sample t-test), μέσω του οποίου ελέγχεται εάν η μέση τιμή της Ομάδας Ελέγχου, 

δηλαδή το 3,19, διαφέρει σημαντικά από τη μέση τιμή του πληθυσμού, δηλαδή το 3,14. Το 

t-test ενός δείγματος παράγει δύο πίνακες, όπου ο πρώτος περιέχει τα βασικά περιγραφικά 

στοιχεία (αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις) και ο δεύτερος τα βασικά 

επαγωγικά στοιχεία (τιμές του στατιστικού t, βαθμούς ελευθερίας, επίπεδο σημαντικότητας 

p κ.λπ.), βάσει των οποίων ελέγχεται η ισχύς των Υποθέσεων. 

 

Πίνακας 37 Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση της Ομάδας Ελέγχου πριν την 

εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 Ν Mean Std. Deviation 

Ομάδα Ελέγχου 23 3,14 1,3 

 

Πίνακας 38 Τιμές του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας p,  διαφορά 

μέσων τιμών, 95% διάστημα εμπιστοσύνης και τιμή ελέγχου (3,14) πριν την εφαρμογή 

του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 

Test Value = 3.14 

t df p 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Ομάδα Ελέγχου -15,281 99 ,320 -,06 ,04 -,08 

 
 Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, το επίπεδο σημαντικότητας p=0,320 

είναι μεγαλύτερο του 0,05, επομένως ισχύει η μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου και του γενικού 

πληθυσμού ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την 
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αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν την εφαρμογή του σχεδίου 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, δηλαδή αρχικά οι ομάδες ήταν ισοδύναμες.  

 

Έλεγχος των διαφορών των μέσων τιμών μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και του 

γενικού πληθυσμού ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς πριν την εφαρμογή 

του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα 

 

 Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

Πειραματικής Ομάδας και του γενικού πληθυσμού ως προς την αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς των μαθητώ,ν σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή 

γραπτού λόγου πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην 

Πειραματική Ομάδα, δηλαδή αρχικά οι ομάδες ήταν ισοδύναμες ως προς την αναγνωστική 

ικανότητα και την παραγωγή γραπτού. 

 Εναλλακτική Υπόθεση (Ηα): Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

Πειραματικής Ομάδας και του γενικού πληθυσμού ως προς την αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή 

γραπτού λόγου πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην 

Πειραματική Ομάδα.         

 Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του t-test ενός δείγματος 

(one sample t-test), μέσω του οποίου ελέγχεται εάν η μέση τιμή της Πειραματικής Ομάδας, 

δηλαδή το 3, διαφέρει σημαντικά από τη μέση τιμή του πληθυσμού, δηλαδή το 3,14. Το t-

test ενός δείγματος παράγει δύο πίνακες, όπου ο πρώτος περιέχει τα βασικά περιγραφικά 

στοιχεία (αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις) και ο δεύτερος τα βασικά 

επαγωγικά στοιχεία (τιμές του στατιστικού t, βαθμούς ελευθερίας, επίπεδο σημαντικότητας 

p κ.λπ.), βάσει των οποίων ελέγχεται η ισχύς των Υποθέσεων. 
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Πίνακας 39 Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση της Ομάδας Ελέγχου πριν την 

εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 Ν Mean Std. Deviation 

Πειραματική Ομάδα  24 3 1,1 

 

 

 

 

 

Πίνακας 40 Τιμές του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας p,  διαφορά 

μέσων τιμών, 95% διάστημα εμπιστοσύνης και τιμή ελέγχου (3,14) πριν την εφαρμογή 

του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 

Test Value = 3.14 

t df p 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Πειραματική 
Ομάδα  

-14,121 99 ,290 -,14 -,10 -1,8 

 
 Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, το επίπεδο σημαντικότητας p=0,290 

είναι μεγαλύτερο του 0,05, επομένως ισχύει η μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και του 

γενικού πληθυσμού ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση 

με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν την εφαρμογή του 

σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, δηλαδή αρχικά οι ομάδες ήταν ισοδύναμες.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν: 

• Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου και του 

γενικού πληθυσμού ως προς την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού 

λόγου πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας (ΜΤ 

γενικού πληθυσμού = 3,14, ΜΤ Ομάδας Ελέγχου = 3,19, p=0,320>0,05). 

• Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και 

του γενικού πληθυσμού ως προς την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή 

γραπτού λόγου πριν την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής 

μαθητείας (ΜΤ γενικού πληθυσμού = 3,14, ΜΤ Πειραματικής Ομάδας = 3, 

p=0,290>0,05). 
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4.2.2 ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ: 

 Συμβολή του μοντέλου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

στη μαθησιακή διαδικασία 

 

 Για την εκτίμηση της συμβολής του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στη μαθησιακή 

διαδικασία προχωρήσαμε στην καταγραφή γεγονότων της διδασκαλίας, με τη χρήση 

κλειδών παρατήρησης, που αφορούσαν: (i) τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού και των 

μαθητών στη λήψη αποφάσεων και την κατανομή του διδακτικού χρόνου κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας και (ii) τη χρήση των ειδών λόγου (σωρευτικός, διερευνητικός, 

διαλεκτικός) και της φθίνουσας καθοδήγησης (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή) κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. 

 Η μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται στις αρχές: 

(i) ότι η διδασκαλία είναι μια αλυσίδα αποφάσεων που λαμβάνουν ο εκπαιδευτικός 

και οι μαθητές, η οποία διαμορφώνει το περιεχόμενο των διδακτικών καταστάσεων 

και επηρεάζει καθοριστικά τη μαθησιακή διαδικασία. Με άλλα λόγια «η μάθηση 

είναι συνάρτηση του διδακτικού χρόνου» (Carroll, 1963· Joyce κ.ά., 2009· 

Σαλβαράς, 2011). 

(ii) ότι ο λόγος δεν είναι απλώς το μέσο για τη μετάδοση της σκέψης, δεν περιέχει 

απλώς το γεγονός ούτε είναι δευτερεύων σε σχέση με το γεγονός, είναι κοινωνική 

πράξη, που επιβάλλει, καθορίζει κριτήρια, διαμορφώνοντας τη μαθησιακή 

διαδικασία (Φραγκουδάκη, 1987· Φρυδάκη, 2009· Σαλβαράς, 2011· Kalantzis & 

Cope, 2013). 

 

 Η αναγνωσιμότητα των κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ελέγχθηκε με τη μέθοδο 

ολοκλήρωσης ελλιπούς κειμένου. Οι μαθητές στο τέλος της διδασκαλίας καλούνταν να 

συμπληρώσουν κάθε 5η λέξη που παραλειπόταν στο κείμενο, που είχαν διδαχθεί. Οι μαθητές 

διάβαζαν το κείμενο χωρίς να σταματήσουν και ύστερα το ξαναδιάβαζαν και σταματούσαν 

να συμπληρώσουν τη λέξη που παραλειπόταν. Οι σωστές απαντήσεις των μαθητών 

κυμάνθηκαν ανάμεσα στο 43-58%, ποσοστό το οποίο κρίθηκε κατάλληλο για διδασκαλία 

με τη χρήση σκαλωσιάς τύπου γνωστικής μαθητείας. Η μέθοδος της ολοκλήρωσης ελλιπούς 

κειμένου συνάδει με τις αντιλήψεις που εκλαμβάνουν την εκμάθηση των προτύπων του 

επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή κειμένου και γραφέα ως διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος (Κουλουμπαρίτση, 2003· Σαλβαράς, 2011· Γεωργιάδου & Δεμερτζή, 2017). 



238 
 

 Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από τη χρήση του μοντέλου διδασκαλίας της γνωστικής 

μαθητείας από τριάντα (30) διδασκαλίες ως εξής: 

 

  

 Διδασκαλίες  Χρονική δειγματοληψία 
α. Αναγνωστική κατανόηση 
 • Το πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου  

 
10 

   
 400 λ΄ 

• Το πρότυπο του μελετητή κειμένου 10   400 λ΄ 

β. Παραγωγή γραπτού λόγου 
 • Το πρότυπο του γραφέα κειμένου  

 
10 

   
          800 λ΄ 

Σύνολο: 30   1.600 λ΄ 
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4.2.2.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Απάντηση στο Β2 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποια είναι η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων κατά τη διδασκαλία και 

η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών; 

 Από την επεξεργασία των δεδομένων τριάντα (30) κλειδών παρατήρησης της 

διδασκαλίας με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στην αναγνωστική κατανόηση 

(πρότυπο επεξεργαστή κειμένου, πρότυπο μελετητή κειμένου) και την παραγωγή του 

γραπτού λόγου (πρότυπο γραφέα κειμένου) προέκυψε: 

 

Πίνακας 41 Συμμετοχή μαθητών στη λήψη αποφάσεων 

Κατηγορίες αποφάσεων 

Χρόνος σε πρώτα λεπτά 

Πρότυπα: επεξεργαστή 

κειμένου 

μελετητή 

κειμένου 

γραφέα 

κειμένου 

1η Φάση: Προσανατολισμός (μαθησιακό συμβόλαιο) 

Ε.1 Τι θα μάθουμε (έργο) 

 

7 

 

6 

 

16 

Ε.2 Πώς θα το μάθουμε (διαδικασία) 9 12 30 

Ε.3 Τι θα κάνει ο καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές (ρόλος) 5 6 22 

Μ.4 Αναφέρονται... 9 5 11 

2η Φάση: Προτυποποίηση 

Ε.5 Δείχνει και εξηγεί σαν να είναι δικό του το πρόβλημα 

 

64 

 

43 

 

82 

Ε.6 Καθοδηγεί στην εκτέλεση του ιδίου έργου  49 41 52 

Μ.7 Επαναλαμβάνουν την εκτέλεση και το λένε φωναχτά 24 19 30 

Μ.8 Επαναλαμβάνουν την εκτέλεση και λένε σιωπηρά 18 12 19 

Μ.9 Δίνουν οδηγίες στον εαυτό «τι να προσέξουν» 15 9 18 

3η Φάση: Επικύρωση 

Μ.10 Αναφέρονται στο ενέργημα: τι θα κάνω, πώς γιατί, κάθε 

πότε 

 

33 

 

25 

 

56 

Μ.11 Εργάζονται αμοιβαία 54 77 104 

Ε.12 Εκπαιδευτικός παρεμβαίνει στο μαθητή-παρατηρητή 17 11 28 

Μ.13 Αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους 36 33 88 

4η Φάση: Πιστοποίηση 

Ε.14 Ελέγχει την ανταπόκριση στο ρόλο και εξομοίωση με το 

πρότυπο 

 

21 

 

31 

 

38 

Μ.15 Εργάζονται με αυτοέλεγχο με τη χρήση κάρτας κριτηρίων 39 70 206 

Σύνολο αποφάσεων: 400 400 800 

  

 Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cohen’s 

Kappa ως μέτρηση ανάμεσα στις καταγραφές, του ιδίου παρατηρητή, στη διδασκαλία με το 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στην αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο επεξεργαστή 

κειμένου, πρότυπο μελετητή κειμένου) και την παραγωγή γραπτού λόγου (πρότυπο γραφέα 

κειμένου), δηλαδή σε διδακτικές καταστάσεις που κρίνονται πειραματικά ισοδύναμες και η 

τιμή του δείκτη Cohen’s Kappa ισούται με 0,77 και κρίνεται ως εξαιρετική (Fliess, 1981· 

Κατερέλος, 2001). 
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Σημαντικότητα διαφορών 

 

 Υπάρχει στατιστική σημαντικά διαφορά ανάμεσα στις τιμές μαθησιακής διαδικασίας 

του επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή κειμένου και του γραφέα κειμένου, όπως δείχνουν 

οι πίνακες που ακολουθούν. 

Πίνακας 42 

Επεξεργαστής κειμένου 
 

One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Επεξεργαστής κειμένου 15 26.6667 18.40678 4.75261 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Επεξεργαστής κειμένου 5,611 14 .000 26.66667 16.4733 36.8600 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές του επεξεργαστή κειμένων 

t(14)=5,61, p001. 

Πίνακας 43 

Μελετητής κειμένου 
 

One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Μελετητής κειμένου 15 26.6667 22.85878 5.90211 

 

 
 
 
 
 

 One-Sample Test 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές του μελετητή κειμένων 

t(14)=4,51, p001. 

 

 

 

 

 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Μελετητής κειμένου 4.518 14 .000 26.66667 14.0079 39.3254 
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Πίνακας 44 

Γραφέας κειμένου 
 

One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Γραφέας κειμένου 15 53.3333 51.03733 13.17778 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Γραφέας κειμένου 4.047 14 .001 53.33333 25.0698 81.5969 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές του γραφέα κειμένων 

t(14)=4,04, p001. 

 
Ι. Αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου) 

 Αναφερόμαστε στη συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων, στην κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους και στην ένταση 

επικέντρωσης της διδασκαλίας, με το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, όσον 

αφορά το πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου. 

 Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου, με το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, 

στην αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου έχει ως 

εξής: 

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 70 αποφάσεις, δαπανώντας 172 πρώτα λεπτά, το 43% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 80 αποφάσεις, δαπανώντας 228 πρώτα λεπτά, το 57% του 

διδακτικού χρόνου. 

Η συχνότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών ευνοεί 

τους μαθητές στη μάθησή τους. 

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας που διεξάγεται με το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας στην αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του επεξεργαστή 

κειμένου, έχει ως εξής: 

 Η διδασκαλία, με τη γνωστική μαθητεία (το πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου) 

επικεντρώθηκε στις μεθοδολογικές συνθήκες (1η και 2η φάση της διδασκαλίας, 

50% του διδακτικού χρόνου), στη δραστηριότητα των μαθητών (3η φάση της 
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διδασκαλίας, 35% του διδακτικού χρόνου) και στο κριτήριο απόδοσης (4η φάση 

της διδασκαλίας, 15% του διδακτικού χρόνου). 

 

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας – που διεξάγεται, με το μοντέλο διδασκαλίας 

της γνωστικής μαθητείας, στην αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του 

επεξεργαστή κειμένου – στις μεθοδολογικές συνθήκες ήταν η αναμενόμενη, γιατί η 

γνωστική μαθητεία δίνει ιδιαίτερο βάρος στο μαθησιακό συμβόλαιο για την απόκτηση 

μεταγνώσης, στην προτυποποίηση και τη φθίνουσα καθοδήγηση, που εξυπηρετούν τη 

διαδικασία της μίμησης, η οποία αποτελεί τον πυρήνα αυτού που ο Vygotsky (1978) 

αποκάλεσε «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης», ώστε οι μαθητές να κινηθούν προς τα 

επάνω, στήνοντας σκαλωσιά ανάμεσα στο τρέχον επίπεδο μάθησης και στο «εν δυνάμει» 

επίπεδο μάθησής τους. 

ΙΙ. Αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο του μελετητή κειμένου) 

 Αναφερόμαστε στη συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων, στην κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους και στην ένταση 

επικέντρωσης της διδασκαλίας, με το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, όσον 

αφορά το πρότυπο του μελετητή κειμένου. 

 Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου, με το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, 

στην αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του μελετητή κειμένου έχει ως εξής: 

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 70 αποφάσεις, δαπανώντας 150 πρώτα λεπτά, το 37,5% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 80 αποφάσεις, δαπανώντας 250 πρώτα λεπτά, το 62,5% του 

διδακτικού χρόνου. 

Η συχνότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και η 

κατανομή του διδακτικού χρόνου ευνοεί τη μάθηση στρατηγικών μελέτης κειμένου. 

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας που διεξάγεται με το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας στην αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του μελετητή κειμένου, 

έχει ως εξής: 

 Η διδασκαλία, με τη γνωστική μαθητεία (το πρότυπο του μελετητή κειμένου) 

επικεντρώθηκε στις μεθοδολογικές συνθήκες (1η και 2η φάση της διδασκαλίας, 

38,2% του διδακτικού χρόνου), στη δραστηριότητα των μαθητών (3η φάση της 

διδασκαλίας, 36,5% του διδακτικού χρόνου) και στο κριτήριο απόδοσης (4η φάση 

της διδασκαλίας, 25,3% του διδακτικού χρόνου). 
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 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας – που διεξάγεται, με το μοντέλο διδασκαλίας 

της γνωστικής μαθητείας, στην αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του 

μελετητή κειμένου –  διαχέεται ισόρροπα μεταξύ των μεθοδολογικών συνθηκών, της 

δραστηριότητας των μαθητών και του κριτηρίου απόδοσης. Η κατανομή αυτή ήταν 

αναμενόμενη, γιατί η εκμάθηση του προτύπου του μελετητή κειμένου κινείται στη ζώνη της 

επικείμενης ανάπτυξης των μαθητών και απαιτεί την προτυποποίηση (πρόσληψη προτύ-

που, κωδικοποίηση, ανάπλαση, παραγωγή), τη φθίνουσα καθοδήγηση (εξωτερική, 

λεκτική, σιωπηρή), την αμοιβαία εργασία (μαθαίνουμε εργαζόμενοι πρώτα με τους άλλους 

και ύστερα με τον εαυτό), την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων, που δημιουργούν 

γνωστική σύγκρουση και εξυπηρετούν την εργασία με αυτοέλεγχο (δεν μπορεί να υπάρξει 

εργασία με αυτοέλεγχο, χωρίς τη διαμεσολάβηση της γνωστικής σύγκρουσης) (Καλαντζή-

Αζίζι, 2002· Illeris, 2009· Σαλβαράς, 2011· Kalantzis & Cope, 2013). 

 

ΙIΙ. Παραγωγή γραπτού λόγου (πρότυπο του γραφέα κειμένου) 

 Αναφερόμαστε στη συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων, στην κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους και στην ένταση της 

επικέντρωσης της διδασκαλίας, με το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, όσον 

αφορά το πρότυπο του γραφέα κειμένου. 

 Η συχνότητα συμμετοχής εκπαιδευτικού και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και 

κατανομής του διδακτικού χρόνου, με το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, 

στην παραγωγή γραπτού λόγου, όσον αφορά το πρότυπο του γραφέα κειμένου έχει ως εξής: 

 Ο εκπαιδευτικός έλαβε 140 αποφάσεις, δαπανώντας 268 πρώτα λεπτά, το 33,25% 

του διδακτικού χρόνου. 

 Οι μαθητές έλαβαν 160 αποφάσεις, δαπανώντας 532 πρώτα λεπτά, το 66,75% του 

διδακτικού χρόνου. 

Η συχνότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και η 

κατανομή του διδακτικού χρόνου ευνοεί τη μάθηση στρατηγικών παραγωγής γραπτού 

λόγου. 

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας που διεξάγεται με το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας στην παραγωγή γραπτού λόγου, όσον αφορά το πρότυπο του γραφέα κειμένου, 

έχει ως εξής: 

 Η διδασκαλία, με τη γνωστική μαθητεία (πρότυπο γραφέα κειμένου) επικεντρώθηκε 

στις μεθοδολογικές συνθήκες (1η και 2η φάση της διδασκαλίας, 35% του διδακτικού 

χρόνου), στη δραστηριότητα των μαθητών (3η φάση της διδασκαλίας, 34,5% του 
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διδακτικού χρόνου) και στο κριτήριο απόδοσης (4η φάση της διδασκαλίας, 30,5% 

του διδακτικού χρόνου). 

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας – που διεξάγεται, με το μοντέλο διδασκαλίας 

της γνωστικής μαθητείας, στην παραγωγή γραπτού λόγου, όσον αφορά το πρότυπο του 

γραφέα κειμένου –  διαχέεται ισόρροπα μεταξύ των μεθοδολογικών συνθηκών, της 

δραστηριότητας των μαθητών και του κριτηρίου απόδοσης. Η κατανομή αυτή ήταν 

αναμενόμενη, γιατί η εκμάθηση του προτύπου του γραφέα κειμένου αντιμετωπίζεται ως 

διαδικασία επίλυσης προβλήματος (τι θα γράψω, γιατί θα γράψω, πώς θα γράψω), που 

κινείται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης των μαθητών και προβάλλει γνωστικές 

απαιτήσεις που αφορούν τον τύπο του κειμένου και τη δομή του κειμένου (Curto κ.ά., 1997· 

Smith, 2006· Σαλβαράς, 2000· 2013). Ο ρόλος αυτών στην παραγωγή κειμένου είναι πολύ 

σπουδαίος και αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

(Ματσαγγούρας, 2007). 

4.2.2.2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΓΟΥ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 

 

Απάντηση στο Β3 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου και η ένταση της διδασκαλίας 

στις λειτουργίες φθίνουσας καθοδήγησης; 

 

Από την επεξεργασία των δεδομένων τριάντα (30) κλειδών παρατήρησης της διδασκαλίας 

με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στην αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο 

επεξεργαστή κειμένου, πρότυπο μελετητή κειμένου) και την παραγωγή γραπτού λόγου 

(πρότυπο γραφέα κειμένου) προέκυψε: 
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Πίνακας 45 Είδη λόγου 

Κατηγορίες ειδών λόγου 

Χρόνος σε πρώτα λεπτά 

Πρότυπα: επεξεργαστή 
κειμένου 

μελετητή 
κειμένου 

γραφέα 
κειμένου 

α.  Σωρευτικός λόγος    
1. Μονόλογος για συμφωνία εργασίας 36 48 22 

 2. Προτυποποίηση με τη χρήση ρητορικών ερωτημάτων  
και επεξηγήσεων 

72 56 88 

 3. Επαναλήψεις λόγου με εξωτερική καθοδήγηση 32 24 38 

β. Διερευνητικός λόγος    
 4. Λεκτική αυτοκαθοδήγηση 34 26 56 
 5. Οδηγίες στον εαυτό «τι να προσέξει» 18 12 38 
 6. Αναφορά στο ενέργημα: τι θα κάνω, πώς, γιατί, κάθε πότε 50 38 54 
 7. Συνομιλιακός λόγος στην εργασία με τον άλλο 66 30 52 

γ. Διαλεκτικός λόγος    
 8. Συνομιλιακός λόγος αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων 36 20 48 
 9. Αποφάνσεις για αντικρούσεις και αμφισβητήσεις 24 14 32 
 10. Ερωτήματα στον εαυτό για την εργασία με αυτοέλεγχο 32 162 372 

Σύνολο αποφάσεων: 400 400 800 

 
 Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cohen’s 

Kappa ως μέτρηση ανάμεσα στις καταγραφές, του ιδίου παρατηρητή, στη διδασκαλία με το 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στην αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο επεξεργαστή 

κειμένου, πρότυπο μελετητή κειμένου) και την παραγωγή γραπτού λόγου (πρότυπο γραφέα 

κειμένου), δηλαδή σε διδακτικές καταστάσεις που κρίνονται πειραματικά ισοδύναμες και η 

τιμή του δείκτη Cohen’s Kappa ισούται με 0,72 και κρίνεται ως ικανοποιητική1 (Fliess, 

1981· Κατερέλος, 2001). 

Σημαντικότητα διαφορών 

 

 Υπάρχει στατιστική σημαντικά διαφορά ανάμεσα στις τιμές χρήσης των ειδών λόγου 

του επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή κειμένου και του γραφέα κειμένου, όπως δείχνουν 

οι πίνακες που ακολουθούν. 
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Πίνακας 46 
One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Επεξεργαστής κειμένου 1 10 40.0000   17.43560   5.51362 

Μελετητής κειμένου 2 10 43.0000   44.13364 13.95628 

Γραφέας κειμένου 3 10 80.0000 104.12813 32.92820 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Επεξεργαστής κειμένου 1 7.255 9 .000 40.00000 27.5273 52.4727 

Μελετητής κειμένου 2 3.081 9 .013 43.00000 11.4287 74.5713 

Γραφέας κειμένου 3 2.430 9 .038 80.00000 5.5112 154.4888 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές των ειδών λόγου: 

 του επεξεργαστή κειμένου, t(9)=7,25, p001. 

 του μελετητή κειμένου, t(9)=3,08, p001. 

 του γραφέα κειμένου, t(9)=2,43, p001. 
 

 
1 Οι  τιμές από 0,40 έως 0,60 είναι μάλλον ανεπαρκείς, οι τιμές από 0,60 έως 0,75 είναι ικα-

νοποιητικές και οι τιμές άνω 0,75 είναι εξαιρετικές (Παπαστάμου Στ., 2001, «Εισαγωγή στην 

Κοινωνική Ψυχολογία», εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σελ. 427). 

Ι. Αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου) 

 

 Αναφερόμαστε στη συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου (σωρευτικός, 

διερευνητικός, διαλεκτικός) και στην ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας στις 

λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή), με το μοντέλο 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, όσον αφορά το πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου. 

 Η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου, με το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής 

μαθητείας, στην αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του επεξεργαστή 

κειμένου, έχει ως εξής: 

 Ο σωρευτικός λόγος συγκέντρωσε 140 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 35% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Ο διερευνητικός λόγος συγκέντρωσε 96 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 41% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Ο διαλεκτικός λόγος συγκέντρωσε 96 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 24% του 

διδακτικού χρόνου. 
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Η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου προκρίνει το διερευνητικό λόγο έναντι του 

σωρευτικού, έναντι διαλεκτικού. Το πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου προτιμά το 

διερευνητικό λόγο.  

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας (πρότυπο του 

επεξεργαστή κειμένου) στις λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης, έχει ως εξής: 

 Η εξωτερική φθίνουσα καθοδήγηση (κατηγορία: 3) συγκέντρωσε 32 χρονικές 

στιγμές, το 8% του διδακτικού χρόνου. 

 Η λεκτική φθίνουσα καθοδήγηση (κατηγορίες: 4, 6, 7, 8, 9) συγκέντρωσε 210 

χρονικές στιγμές, το 52,5% του διδακτικού χρόνου. 

 Η σιωπηρή φθίνουσα καθοδήγηση (κατηγορίες: 5, 10) συγκέντρωσε 50 χρονικές 

στιγμές, το 12,5% του διδακτικού χρόνου. 

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στη λεκτική 

φθίνουσα καθοδήγηση ήταν η αναμενόμενη, γιατί η γνωστική μαθητεία (πρότυπο του 

επεξεργαστή κειμένου) στηρίζεται στις λειτουργίες του φωναχτού λόγου, ως μία δύναμη 

χειραφετική, που οδηγεί στη λεκτική αυτό-καθοδήγηση (Vygotsky, 1978· Habermas, 1990, 

Φρυδάκη, 2009). 

 

ΙΙ. Αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο του μελετητή κειμένου) 

 Αναφερόμαστε στη συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου (σωρευτικός, 

διερευνητικός, διαλεκτικός) και στην ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας στις 

λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή), με το μοντέλο 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, όσον αφορά το πρότυπο του μελετητή κειμένου. 

 Η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου, με το μοντέλο γνωστικής μαθητείας, στην 

αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του μελετητή κειμένου έχει ως εξής: 

 Ο σωρευτικός λόγος συγκέντρωσε 98 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 24,5% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Ο διερευνητικός λόγος συγκέντρωσε 106 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 26,5% 

του διδακτικού χρόνου. 

 Ο διαλεκτικός λόγος συγκέντρωσε 196 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 49% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου προκρίνει το διαλεκτικό λόγο έναντι του 

διερευνητικού έναντι του σωρευτικού. Το πρότυπο του μελετητή κειμένου δείχνει φανερή 

προτίμηση στο διαλεκτικό λόγο, γιατί η εργασία με αυτοσχεδιασμό απαιτεί τη διαλεκτική 

κίνηση του νου (Μανωλεδάκη, 1975· Wink, 2014).  
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 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας (πρότυπο μελετητή 

κειμένου) στις λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης, έχει ως εξής: 

 Η εξωτερική φθίνουσα καθοδήγησης (κατηγορία: 3) συγκέντρωσε 24 χρονικές 

στιγμές, το 6% του διδακτικού χρόνου. 

 Η λεκτική φθίνουσα καθοδήγησης (κατηγορίες: 4, 6, 7, 8, 9) συγκέντρωσε 128 

χρονικές στιγμές, το 32% του διδακτικού χρόνου. 

 Η σιωπηρή φθίνουσα καθοδήγησης (κατηγορίες: 5, 10) συγκέντρωσε 268 χρονικές 

στιγμές, το 67% του διδακτικού χρόνου. 

Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας (πρότυπο του μελετητή 

κειμένου) στη σιωπηρή φθίνουσα καθοδήγηση ήταν αναμενόμενη, γιατί οι στρατηγικές 

μελέτης αξιοποιούν τις λειτουργίες της μεταγνώσης (παρακολούθηση, έλεγχος, έκφραση 

μεταγνωστικών εμπειριών) και εκπαιδεύουν στον αυτοσχεδιασμό και στον αυτοέλεγχο 

(Ευκλείδη, 2005· Σαλβαράς, 2013). 

 

ΙIΙ. Παραγωγή γραπτού λόγου (πρότυπο του γραφέα κειμένου) 

 Αναφερόμαστε στη συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου (σωρευτικός, 

διερευνητικός, διαλεκτικός) και στην ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας στις 

λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης (εξωτερική, λεκτική, σιωπηρή), με το μοντέλο 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, όσον αφορά το πρότυπο του γραφέα κειμένου.   

 Η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου, με το μοντέλο γνωστικής μαθητείας, στην 

αναγνωστική κατανόηση, όσον αφορά το πρότυπο του γραφέα κειμένου έχει ως εξής: 

 Ο σωρευτικός λόγος συγκέντρωσε 142 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 18,5% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Ο διερευνητικός λόγος συγκέντρωσε 200 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 25% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Ο διαλεκτικός λόγος συγκέντρωσε 452 χρονικές στιγμές, δαπανώντας το 56,5% του 

διδακτικού χρόνου. 

 Η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου προκρίνει το διαλεκτικό λόγο έναντι του 

διερευνητικού, έναντι του σωρευτικού. Το πρότυπο του γραφέα κειμένου δείχνει φανερή 

προτίμηση προς το διαλεκτικό λόγο, γιατί η εργασία με αυτοσχεδιασμό απαιτεί από τους 

μαθητές να «διαλέγονται» με τον εαυτό τους (Smith, 2006· Illeris, 2009· Kalantzis & Cope, 

2013).  

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας (πρότυπο γραφέα 

κειμένου) στις λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης, έχει ως εξής: 
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 Η εξωτερική φθίνουσα καθοδήγησης (κατηγορία: 3) συγκέντρωσε 38 χρονικές 

στιγμές, το 4,75% του διδακτικού χρόνου. 

 Η λεκτική φθίνουσα καθοδήγησης (κατηγορίες: 4, 6, 7, 8, 9) συγκέντρωσε 242 

χρονικές στιγμές, το 30,25% του διδακτικού χρόνου. 

 Η σιωπηρή φθίνουσα καθοδήγησης (κατηγορίες: 5, 10) συγκέντρωσε 410 χρονικές 

στιγμές, το 50,1% του διδακτικού χρόνου. 

 Η ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας (πρότυπο του 

γραφέα κειμένου) στη σιωπηρή φθίνουσα καθοδήγηση ήταν αναμενόμενη, γιατί η εργασία 

με αυτοέλεγχο συντελείται με βάση τα ερωτήματα στον εαυτό: τι θα κάνω 

(προσανατολισμός), πώς θα το κάνω (σχεδιασμός), προχωρεί η εφαρμογή 

(παρακολούθηση), υπάρχει απόκλιση (έλεγχος), πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τι έκανα 

(αναστοχασμός) και απαιτεί αυτοκαθοδήγηση (Slavin, 2007· Woolfolk, 2007· Σαλβαράς, 

2013). 

 

4.2.2.3. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 Για την εκτίμηση της συμβολής του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην ολική 

ποιότητα της διδασκαλίας ακολουθήσαμε τις τέσσερις κατευθύνσεις ελέγχου ποιότητας: (i) 

της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή πόσο η διδασκαλία της γνωστικής 

μαθητείας συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαθητών, κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική, 

με τη χρήση δεικτών-κριτηρίων ελέγχου ποιότητας, (ii) της ποιότητας του τελικού 

αποτελέσματος, δηλαδή πόσο η διδασκαλία της γνωστικής μαθητείας συμβάλλει στην 

επίδοση των μαθητών, με τη χρήση τεστ-κριτηρίων, (iii) της ικανοποίησης των αναγκών 

των μαθητών να μαθαίνουν «πιο καλά», με τη χρήση ερωτηματολογίου και (iv) της 

απόκτησης μεταγνωστικών εμπειριών για εργασία με αυτοέλεγχο, με τη χρήση 

συνέντευξης. 

 Η ποιότητα της διδασκαλίας στηρίζεται στις αρχές: 

 i) «Καλή (ποιοτική) είναι μια διδασκαλία, όταν συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

μαθητών» (Vygotsky, 1997). 

 ii) Οι μορφές εμφάνισης των προϊόντων της διδασκαλίας συγκροτούν απαρτισμένη 

δομή, όταν καλύπτουν την ταξινομία των στόχων-επίδοσης: αναπαραγωγή 
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αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση-εφαρμογή, παραγωγή (Johnson κ.ά, 2011· 

Σαλβαράς, 2013). 

 iii) Η ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών αποτελεί ισχυρό κίνητρο για μάθηση. 

«Η μάθηση εκλαμβάνεται ως μια διεργασία ικανοποίησης αναγκών» (Rogers, 

1974· Maslow, 1968·, Conrav, 2000, Σαλβαράς, 2013). 

 iv) «Χωρίς μεταγνώση, δεν υπάρχει μαθησιακή εμπειρία». Η μεταγνώση, χάρη στα 

βασικά στοιχεία: παρακολούθηση, έλεγχος, έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών, 

δίνει νόημα στη γνώση και κάνει αυτή μεταβιβάσιμη (Ευκλείδη, 2005· Kalantzis 

& Cope, 2013). 

 v) Η ποιότητα, στο πλαίσιο του πραγματιστικού παραδείγματος έρευνας, ορίζεται με 

όρους αποτελεσματικότητας (Ματθαίου, 2002· Mertens, 2009· Σαλβαράς, 2013· 

Κουτούβελα, 2014). 

 

Συγκεντρώθηκαν δεδομένα ποιότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας, με το μοντέλο της 

γνωστικής μαθητείας από τριάντα (30) διδασκαλίες ως εξής: 

 
  Ολική ποιότητα 

Γνωστική μαθητεία 
Αριθμός 

διδασκαλιών 
ανάπτυξη 
μαθητών επίδοση 

ικανοποίηση 
αναγκών 

απόκτηση 
μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων 

α. Αναγνωστική κατανόηση      

 • Πρότυπο επεξεργαστή κειμένου 30     
 • Πρότυπο μελετητή κειμένου 30     
β. Παραγωγή γραπτού λόγου      

 • Πρότυπο γραφέα κειμένου 30     

Σύνολο: 90     
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Ι. Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 

 

Απάντηση στο Β4 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην ανάπτυξη των 

μαθητών; 

 Εξετάστηκε η επίδραση που ασκεί το μοντέλο γνωστικής μαθητείας στην κατεύθυνση 

ελέγχου ποιότητας της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας, δηλαδή πόσο η 

διδασκαλία συμβάλλει στην ανάπτυξη των μαθητών, κοινωνική, συναισθηματική και 

γνωστική. Έγινε χρήση δεικτών-κριτηρίων ελέγχου ποιότητας της διδασκαλίας, ως 

εσωτερικά γνωρίσματα του μοντέλου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, σε κλίμακα: 

πολύ μικρό βαθμό (20%), μικρό βαθμό (40%), αρκετά μεγάλο βαθμό (60%), μεγάλο βαθμό 

(80%), πολύ μεγάλο βαθμό (100%). 

 
Πίνακας 47 Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα 

Δείκτες-κριτήρια 
(Εσωτερικά γνωρίσματα του μοντέλου  
γνωστικής μαθητείας) 

Πρότυπα 

επεξεργαστή 
κειμένου 

μελετητή 
κειμένου 

γραφέα 
κειμένου 

‒ Πόσο ικανοποιήθηκε ο δείκτης-κριτήριο; 

Κοινωνική ανάπτυξη    

1. Μαθησιακό συμβόλαιο 82% 86% 78% 

2. Εργασία με το διπλανό 86% 88% 64% 

3. Ανταπόκριση στο ρόλο 82% 90% 76% 

4. Εξομοίωση με το πρότυπο 78% 86% 78% 

Συναισθηματική ανάπτυξη    

5. Ενσυναίσθηση από την εργασία με τον άλλο 70% 58% 64% 

6. Προτυποποίηση με φθίνουσα καθοδήγηση 86% 84% 78% 

7. Εργασία με αυτοέλεγχο 77% 88% 69% 

Γνωστική ανάπτυξη    

8. Φωναχτός λόγος 91% 86% 74% 

9. Οδηγίες στον εαυτό 80% 94% 68% 

10. Συγκρότηση ενεργήματος: τι θα κάνω, πώς, γιατί... 82% 92% 71% 

11. Παροχή και λήψη ανατροφοδότησης 64% 74% 74% 

12. Σύγκριση αποτελεσμάτων με το ενέργημα 71% 76% 74% 

Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα: 79% 83,5% 71,5% 
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Σημαντικότητα διαφορών 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές των κατευθύνσεων ελέγχου 

ποιότητας του επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή κειμένου και του γραφέα κειμένου, 

όπως δείχνουν οι πίνακες που ακολουθούν: 

Πίνακας 48 

One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Επεξεργαστής κειμένου  12 79.0833 7.65694 2.21037 

Μελετητής κειμένου  12 83.5000 9.91326 2.86171 

Γραφέας κειμένου  12 71.5000 5.61653 1.62135 

     

Πίνακας 49 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Επεξεργαστής κειμένου  35.778 11 .000 79.8333 74.2183 83.9483 

Μελετητής κειμένου 29.178 11 .000 83.5000 77.2014 89.7986 

Γραφέας κειμένου 44.099 11 .000 71.5000 67.9314 75.0686 

 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές των κατευθύνσεων ελέγχου 

ποιότητας: 

 του επεξεργαστή κειμένου, t(11)=35,77, p001. 

 του μελετητή κειμένου, t(11)=29,17, p001. 

 του γραφέα κειμένου, t(11)=44,09, p001. 

 

 Η διδασκαλία με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

μαθητών, σε ποσοστό που ξεπερνά το 75%, ποσοστό, το οποίο από το χθες μέχρι σήμερα 

θεωρείται δείκτης-ορόσημο (Mialaret, 1965· Κίτσος, 1974· Room, 2005· Πασιάς κ.ά., 

2016). Οι δείκτες-κριτήρια, ως στοιχεία ταυτότητας του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας, 

εμφανίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η συμβολή του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας 

αναδεικνύει το ρόλο της στην εκμάθηση των προτύπων του επεξεργαστή κειμένου, του 

μελετητή κειμένου και του γραφέα κειμένου. 
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ΙΙ. Ποιότητα του τελικού αποτελέσματος 

Απάντηση στο Β4 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στις μορφές 

εμφάνισης των προϊόντων διδασκαλίας; 

 Εξετάστηκε η επίδραση που ασκεί το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

στην κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας του τελικού αποτελέσματος. Χρησιμοποιήθηκαν 

φύλλα έργου για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και συντάχθηκαν 

πρωτόκολλα αξιολόγησης. Έγινε χρήση της κλίμακας: ανταποκρίθηκε σε πολύ μικρό βαθμό 

(20%), σε μικρό βαθμό (40%), σε αρκετά μεγάλο βαθμό (60%), σε μεγάλο βαθμό (80%), σε 

πολύ μεγάλο βαθμό (100%). Αρχικά, θα εξετασθεί η εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των 

μαθητών στο πρότυπο επεξεργαστή κειμένου. 

 

α. Πρότυπο επεξεργαστή κειμένου 

 
Πίνακας 50 Πρωτόκολλο αξιολόγησης 

Αναγνωστική κατανόηση Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

Ενότητες γνώσης: 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο Μ.Ο. 

1. Εύρεση πληροφοριών 58% 64% 76% 72% 74% 80% 86% 82% 88% 85% 76,5% 

2. Εύρεση νοήματος λέξεων 60% 58% 72% 64% 78% 85% 74% 88% 86% 90% 75,5% 

3. Εξήγηση ενεργειών 64% 68% 76% 88% 92% 96% 87% 79% 80% 87% 81,7% 

4. Διάκριση θεματικών προ-
τάσεων παραγράφων 48% 56% 64% 70% 68% 87% 85% 98% 94% 78% 74% 

5. Σύνταξη περίληψης 68% 74% 58% 90% 87% 77% 82% 78% 79% 86% 77,9% 

6. Κατασκευή χάρτη 
εννοιών 56% 59% 63% 72% 79% 84% 80% 86% 85% 79% 75,1% 

7. Εξαγωγή 
συμπερασμάτων 68% 73% 79% 84% 91% 84% 88% 86% 77% 85% 81,5% 

8. Εύρεση κεντρικής ιδέας 49% 53% 57% 55% 64% 72% 80% 84% 76% 82% 67,2% 

9. Εντοπισμός χαρακτηρι-
στικών δομής κειμένου 52% 56% 59% 64% 80% 76% 80% 63% 76% 77% 68,3% 

10. Εντοπισμός χαρακτηρι-
στικών τύπου κειμένου 53% 56% 61% 67% 74% 75% 81% 77% 79% 82% 70,5% 

Σύνολο 56,1% 61,7% 66,3% 76,6% 78,7% 81,6% 82,8% 81,3% 82% 83,1% 75% 

 
 Στα μαθήματα της αναγνωστικής κατανόησης (πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου), με 

το μοντέλο της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, οι μαθητές παρουσίασαν σταδιακή 

πρόοδο και ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό (75%). Ανταποκρίθηκαν με ευκολία στις 

ενότητες γνώσης: 1, 2, 3, 4, 7, που ανήκουν στην κατηγορία της «καταδήλωσης» του 

νοήματος και δυσκολεύτηκαν στις ενότητες γνώσης: 5, 6, 8, 9, 10 που ανήκουν στη 

«συνδήλωση» του νοήματος, όπου οι μαθητές παρέχουν αποδείξεις συγκρότησης 

γνωστικών δομών. Οι μαθητές παρουσίασαν σταθεροποιημένη πρόοδο μετά το 5ο μάθημα, 
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και η ανισοκατανομή των βαθμών ανταπόκρισης μεταξύ των μαθητών σμικρύνθηκε. Ο 

βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών απεικονίζεται και στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί 

(σχήμα 10). 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΕΩΣ ΤΟ 

10Ο ΜΑΘΗΜΑ 

 
Πίνακας 51 Πρωτόκολλο αξιολόγησης επεξεργαστή κειμένου 

Αναγνωστική κατανόηση Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης μαθητών από το 1ο έως το 10ο μάθημα)  

Ενότητες γνώσης:  1ο ... 10ο  

1. Εύρεση πληροφοριών  58%  85%  

2. Εύρεση νοήματος λέξεων  60%  90%  

3. Εξήγηση ενεργειών  64%  87%  

4. Διάκριση θεματικών  
προτάσεων παραγράφων  48%  78%  

5. Σύνταξη περίληψης  68%  86%  

6. Κατασκευή χάρτη εννοιών  56%  79%  

7. Εξαγωγή συμπερασμάτων  68%  85%  

8. Εύρεση κεντρικής ιδέας  49%  82%  

9. Εντοπισμός χαρακτηριστικών 
δομής κειμένου  52%  77%  

10. Εντοπισμός χαρακτηριστικών 
τύπου κειμένου  53%  82%  

Σύνολο  56,1%  83,1%  

 
 Θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του βαθμού ανταπόκρισης 

των μαθητών μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος. Για τη σύγκριση δύο 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στο ίδιο δείγμα εφαρμόσθηκε ο στατιστικός έλεγχος t-test 

εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t-test). Η διαδικασία του t-test εξαρτημένων 

δειγμάτων παράγει τους δύο παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 52 Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης μαθητών μεταξύ του 1ου και του 10ου 

μαθήματος, αριθμός ενοτήτων, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 

 Mean Ν Std. Deviation 
Τυπικό σφάλμα 

του μέσου 

1ο μάθημα.  
Πρότυπο επεξεργαστή κειμένου 57,600 10 7,3364 2,3200 

10ο μάθημα.  
Πρότυπο επεξεργαστή κειμένου 81,800 10 6,6633 2,1071 

 

Πίνακας 53 Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 10ου μαθήματος, τυπική απόκλιση, τυπικό 

σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα εμπιστοσύνη, τιμή του στατιστικού t, βαθμοί 

ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας p 

 Mean 

Std. 

Deviation 

Τυπικό 

σφάλμα 

 του μέσου 

95% Confidence 
Interval  

t df p Lower Upper 

1ο μάθημα.  
Πρότυπο 
επεξεργαστή 
κειμένου 

-24,2000 9,670 3,0580 -31,1176 -17,2824 -7,914 9 ,000 
10ο μάθημα.  
Πρότυπο 
επεξεργαστή 
κειμένου 

 
 Μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών (Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 10ου 

μαθήματος = 24,2%, p=0,000<0,05).       

 Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των 

μαθητών στο Πρότυπο επεξεργαστή κειμένου μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος 

(συνολικά για κάθε μάθημα). 



256 
 

Πρότυπο επεξεργαστή κειμένου 

 

Μαθήματα 

Γράφημα 14:  Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών στο Πρότυπο επεξεργαστή 

κειμένου μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος 

 

Στη συνέχεια θα εξετασθεί η εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών στο Πρότυπο 

μελετητή κειμένου. 
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β. Πρότυπο μελετητή κειμένου 

 
Πίνακας 54 Πρωτόκολλο αξιολόγησης 

Αναγνωστική κατανόηση Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

Ενότητες γνώσης: 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο Μ.Ο. 

1. Διαβάζω την παράγραφο 54% 57% 62% 65% 75% 86% 82% 76% 85% 82% 72,4% 

2. Ερωτώ και απαντώ 48% 59% 70% 67% 82% 85% 74% 89% 87% 92% 75,3% 

3. Κάνω περίληψη 
παραγράφου 65% 69% 85% 70% 84% 82% 78% 84% 77% 80% 77,4% 

4. Αποσαφηνίζω  
νόημα λέξεων 69% 74% 76% 77% 68% 82% 79% 86% 84% 73% 76,8% 

5. Προβλέπω θέμα 
επόμενης παραγράφου 47% 46% 52% 59% 63% 72% 74% 82% 87% 86% 66,8% 

6. Αποδίδω το νόημα  
της παραγράφου 56% 64% 69% 75% 79% 86% 74% 77% 87% 80% 74,7% 

7. Κάνω περίληψη κειμένου 51% 55% 72% 66% 62% 67% 69% 71% 70% 65% 64,8% 
8. Απαρτίζω τη δομή  

του κειμένου 49% 56% 59% 61% 66% 69% 74% 70% 67% 62% 63,9% 
9. Συγκροτώ το νόημα  

του κειμένου 56% 62% 67% 61% 64% 67% 65% 69% 71% 74% 65,6% 

Σύνολο 55% 60,2% 68% 66,8% 71,4% 77,3% 74,3% 78% 79,4% 77,8% 70,8% 

 
 Στα μαθήματα της αναγνωστικής κατανόησης (πρότυπο μελετητή κειμένου), με το 

μοντέλο της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, οι μαθητές παρουσίασαν σταδιακή 

πρόοδο και ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό (70,8%). Ανταποκρίθηκαν με ευκολία στις 

ενότητες γνώσης: 1, 2, 3, 4, 5, 6, που ανήκουν στη διαδοχική μελέτη των παραγράφων και 

δυσκολεύτηκαν στις ενότητες γνώσης: 7, 8, 9, που αφορούν τη συγκρότηση του κειμένου. 

Οι μαθητές παρουσίασαν σταθεροποιημένη πρόοδο μετά το 5ο μάθημα και η ανισοκατανομή 

των βαθμών ανταπόκρισης μεταξύ των μαθητών σμικρύνθηκε. Ο βαθμός ανταπόκρισης των 

μαθητών απεικονίζεται και στο γράφημα που ακολουθεί (σχήμα 11). 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΕΩΣ ΤΟ 10Ο ΜΑΘΗΜΑ 

 
Πίνακας 55 Πρωτόκολλο αξιολόγησης αναγνωστικής κατανόησης 

Αναγνωστική κατανόηση Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης μαθητών από το 1ο έως το 10ο μάθημα)  

Ενότητες γνώσης:  1ο ... 10ο  

1. Διαβάζω την παράγραφο  54%  82%  

2. Ερωτώ και απαντώ  48%  92%  

3. Κάνω περίληψη παραγράφου  65%  80%  

4. Αποσαφηνίζω  
νόημα λέξεων  69%  73%  

5. Προβλέπω θέμα επόμενης 
παραγράφου 

 
47% 

 
86% 

 

6. Αποδίδω το νόημα  
της παραγράφου 

 
56% 

 
80% 

 

7. Κάνω περίληψη κειμένου  51%  65%  
8. Απαρτίζω τη δομή  

του κειμένου 
 

49% 
 

62% 
 

9. Συγκροτώ το νόημα  
του κειμένου  56%  74%  

Σύνολο  55%  77,8%  

 
 Θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του βαθμού ανταπόκρισης 

των μαθητών μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος. Για τη σύγκριση δύο 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στο ίδιο δείγμα εφαρμόσθηκε ο στατιστικός έλεγχος t-test 

εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t-test). Η διαδικασία του t-test εξαρτημένων 

δειγμάτων παράγει τους δύο παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 56 Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης μαθητών μεταξύ του 1ου και του 10ου 

μαθήματος, αριθμός ενοτήτων, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 

 Mean Ν Std. Deviation 
Τυπικό σφάλμα 

του μέσου 

1ο μάθημα.  
Πρότυπο μελετητή κειμένου 54,6667 9 7,61577 2,53859 

10ο μάθημα.  
Πρότυπο μελετητή κειμένου 78,0000 9 10,28348 3,42783 
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Πίνακας 57 Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 10ου μαθήματος, τυπική απόκλιση, τυπικό 

σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα εμπιστοσύνη, τιμή του στατιστικού t, βαθμοί 

ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας p 

 Mean 

Std. 

Deviation 

Τυπικό 

σφάλμα 

 του μέσου 

95% Confidence 
Interval  

t df p Lower Upper 

1ο μάθημα.  
Πρότυπο 
μελετητή 
κειμένου 

-23,3333 13,03840 4,34613 -33,35554 -13,31113 -5,369 8 ,001 
10ο μάθημα.  
Πρότυπο 
μελετητή 
κειμένου 

 
 Μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών (Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 10ου 

μαθήματος = 23,33%, p=0,001<0,05). 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών στο 

Πρότυπο μελετητή κειμένου μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος (συνολικά για κάθε 

μάθημα). 
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Πρότυπο μελετητή κειμένου 

 

Μαθήματα 

Γράφημα 15:  Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών στο Πρότυπο μελετητή κειμένου 

μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος 

 

Θα εξετασθεί η εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών στο Πρότυπο γραφέα 

κειμένου. 
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γ. Πρότυπο γραφέα κειμένου 

 
Πίνακας 58 Πρωτόκολλο αξιολόγησης τελικού κειμένου 

Παραγωγή γραπτού λόγου Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών) 

Ενότητες γνώσης: 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο Μ.Ο. 

1. «Τι θα γράψω» 59% 63% 62% 70% 65% 67% 74% 78% 81% 76% 69,5% 

2. «Γιατί θα γράψω» 49% 51% 64% 69% 62% 64% 69% 65% 64% 68% 62,5% 

3. «Πώς θα γράψω» 50% 56% 62% 67% 74% 76% 81% 82% 87% 85% 72% 

Σύνολο 53% 57% 63% 69% 67% 69% 75% 75% 77% 76% 68% 

 
Στα μαθήματα της παραγωγής λόγου (πρότυπο του μελετητή, με το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας, όπου η παραγωγή γραπτού λόγου αντιμετωπίστηκε ως διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος: 

 «Τι θα γράψω» (παραπέμπει στο κείμενο που επεξεργάστηκαν, στο 

δεντροδιάγραμμα συγγραφής). 

 «Γιατί θα γράψω» (παραπέμπει στον τύπο του κειμένου: λειτουργία, μορφή, 

γραμματοσυντακτικές δομές). 

 «Πώς θα γράψω» (παραπέμπει στη δομή του κειμένου: πλαίσιο, αρχή, αντίδραση 

κτλ). 

 

 Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό (69%). Ανταποκρίθηκαν σχετικά 

καλύτερα στις ενότητες γνώσης: «Τι θα γράψω» και «Πώς θα γράψω» από την ενότητα 

γνώσης «Γιατί θα γράψω». Οι μαθητές παρουσίασαν σταθεροποιημένη πρόοδο μετά το 5ο 

μάθημα και η ανισοκατανομή των βαθμών ανταπόκρισης μεταξύ των μαθητών 

σμικρύνθηκε. Ο βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών απεικονίζεται και στο σχεδιάγραμμα 

που ακολουθεί (γράφημα 12). 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΕΩΣ ΤΟ 10Ο ΜΑΘΗΜΑ 

 
Πίνακας 59 Πρωτόκολλο αξιολόγησης παραγωγής γραπτού λόγου 

Παραγωγή γραπτού λόγου Μαθήματα (βαθμός ανταπόκρισης μαθητών από το 1ο έως το 10ο μάθημα)  

Ενότητες γνώσης:  1ο ... 10ο  

1. «Τι θα γράψω»  59%  76%  

2. «Γιατί θα γράψω»  49%  68%  

3. «Πώς θα γράψω»  50%  85%  

Σύνολο  53%  76%  

 
 Θα εξετασθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση του βαθμού ανταπόκρισης 

των μαθητών μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος. Για τη σύγκριση δύο 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στο ίδιο δείγμα εφαρμόσθηκε ο στατιστικός έλεγχος t-test 

εξαρτημένων δειγμάτων (paired samples t-test). Η διαδικασία του t-test εξαρτημένων 

δειγμάτων παράγει τους δύο παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 60 Μέσες τιμές ποσοστών % του βαθμού ανταπόκρισης μαθητών μεταξύ του 1ου και του 10ου 

μαθήματος, αριθμός ενοτήτων, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό σφάλμα του μέσου 

 Mean Ν Std. Deviation 
Τυπικό σφάλμα 

του μέσου 

1ο μάθημα.  
Πρότυπο γραφέα κειμένου 52,6667 3 5,50757 3,17980 

10ο μάθημα.  
Πρότυπο γραφέα κειμένου 76,3333 3 8,50490 4,91031 
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Πίνακας 61 Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 10ου μαθήματος, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα 

του μέσου, 95% διάστημα εμπιστοσύνη, τιμή του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, 

επίπεδο σημαντικότητας p 

 Mean 

Std. 

Deviation 

Τυπικό 

σφάλμα 

 του μέσου 

95% Confidence 
Interval  

t df p Lower Upper 

1ο μάθημα.  
Πρότυπο 
γραφέα 
κειμένου 

-23,66667 9,86577 5,69600 -48,17459 ,84125 -4155 2 ,049 
10ο μάθημα.  
Πρότυπο 
γραφέα 
κειμένου 

 
 Μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση του 

βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών (Διαφορά μέσων τιμών ποσοστών 1ου και 10ου 

μαθήματος = 23,66%, p=0,049<0,05). 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών στο 

Πρότυπο γραφέα κειμένου μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος. 
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Πρότυπο γραφέα κειμένου 

 

Μαθήματα 

Γράφημα 16:  Εξέλιξη του βαθμού ανταπόκρισης των μαθητών στο Πρότυπο γραφέα κειμένου 

μεταξύ του 1ου και του 10ου μαθήματος 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Η βελτίωση των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου, από τη συγγραφική και τη 

μετασυγγραφική διαδικασία, με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, όπως αποδείχθηκε 

από τη σύγκριση των πρωτοκόλλων αξιολόγησης του αρχικού και του τελικού κειμένου, 

κυμάνθηκε ως εξής: 

 

 Βελτίωση    

 αυξητική τάση 

Ενότητες  
γνώσης 

 ποσότητα λόγου (αριθμός λέξεων) από 23% έως 47% 

 δόμηση λόγου (αριθμός παραγράφων) από 27% έως 56% 

 επαυξημένος λόγος (αριθμός δευτερευουσών προτάσεων) από 31% 

έως 62% 

 νοήματα (αριθμός ιδεών) από 29% έως 53% 

μειωτική τάση 

 λάθη (στη χρήση χρόνων, ορθογραφικά) από 42% στο 25% 

 λάθη (στη δόμηση: στον τύπο του κειμένου, στη δομή του κειμένου) 

από 44% στο 17% 
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 Η βελτίωση των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου αφορούσε όλες τις ενότητες 

γνώσης: ποσότητα λόγου, δόμηση λόγου, επαύξηση λόγου, νόημα λόγου, επαναλήψεις στο 

λόγο, λάθη στο λόγο κτλ. και ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική. Και το σπουδαιότερο μείωσε 

δραστικά την ανισοκατανομή τής επίδοσης μεταξύ των μαθητών. 

 

 

Γράφημα 17:  Βελτίωση στην παραγωγή γραπτού λόγου 
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ΙΙΙ. Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 

 

Απάντηση στο Β4 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην ικανοποίηση των 

αναγκών των μαθητών; 

 Εξετάστηκε η επίδραση που ασκεί το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

στην κατεύθυνση ελέγχου ποιότητας της ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών. 

Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο δηλώσεων σε κλίμακα: καθόλου (20%), λίγο (40%), 

αρκετά (60%), πολύ (80%), πάρα πολύ (100%).  

 

Πίνακας 62 Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 

Σημαντικά γεγονότα της διδασκαλίας 
της γνωστικής μάθησης 

Πρότυπα (βαθμός ικανοποίησης αναγκών) 

επεξεργαστή 
κειμένου 

μελετητή 
κειμένου 

γραφέα 
κειμένου Μ.Ο. 

1. Μαθησιακό συμβόλαιο 79% 76% 86% 80% 

2. Προτυποποίηση 86% 92% 87% 88% 

3. Φθίνουσα καθοδήγηση:     

 • Εξωτερική     76%  72%  76%   

 • Λεκτική 79%  78%  84%   

 • Σιωπηρή 80% 78% 86% 79% 86% 82% 80% 

4. Συγκρότηση ενεργήματος 78% 84% 87% 83% 

5. Αμοιβαία εργασία 86% 78% 82% 82% 

6. Αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων 68% 62% 60% 63% 

7. Εργασία με αυτοέλεγχο 83% 78% 86% 82% 

8. Ανταπόκριση στο ρόλο 82% 77% 81% 80% 

9. Εξομοίωση με το πρότυπο 76% 71% 79% 75% 

Σύνολο: 79,6% 77,4% 81% 79% 

 

Σημαντικότητα διαφορών 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές της ικανοποίησης των αναγκών των 

μαθητών στα πρότυπα του επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή κειμένου και του γραφέα, 

όπως δείχνουν οι πίνακες που ακολουθούν: 

 

 

 

 

 

 



267 
 

Πίνακας 63 
One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Επεξεργαστής κειμένου  9 79.5556 5.61496 1.87165 

Μελετητής κειμένου  9 77.4444 8.21753 2.73918 

Γραφέας κειμένου  9 81.1111 8.43274 2.81091 

Μ.Ο. 9 79.2222 6.97814 2.32605 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Επεξεργαστής κειμένου   42.505 8 .000 79.55556 75.2395 83.8716 

Μελετητής κειμένου  28.273 8 .000 77.44444 71.1279 83.7610 

Γραφέας κειμένου  28.856 8 .000 81.11111 74.6291 87.5931 

Μ.Ο. 34.059 8 .000 79.22222 73.8583 84.5861 

 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές της ικανοποίησης των αναγκών 

των μαθητών: 

 του επεξεργαστή κειμένου, t(9)=79,55, p001. 

 του μελετητή κειμένου, t(9)=77,44 , p001. 

 του γραφέα κειμένου, t(9)=81,11, p001. 

 

 Στα μαθήματα της αναγνωστικής κατανόησης (πρότυπο επεξεργαστή κειμένου, 

πρότυπο μελετητή κειμένου) και της παραγωγής γραπτού λόγου (πρότυπο γραφέα 

κειμένου), με το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, οι μαθητές ικανοποίησαν 

τις ανάγκες τους «να μαθαίνουν καλά» σε μεγάλο βαθμό (79%). Τα σημαντικά γεγονότα 

της διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας κατέχουν περίοπτη θέση στην εκτίμηση των 

μαθητών, ιδιαίτερα αυτά που λειτουργούν ως σκαλωσιά στη μάθησή τους. Ο βαθμός ικανο-

ποίησης των αναγκών των μαθητών «να μαθαίνουν» απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα που 

ακολουθεί. 
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Γράφημα 18:  Ικανοποίηση αναγκών μαθητών 

 

 

ΙV. Συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

 

Απάντηση στο Β4 ερευνητικό ερώτημα: 

‒ Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην απόκτηση 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων; 

 Εξετάστηκε η επίδραση που ασκεί το μοντέλο διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

στη συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων: του προσανατολισμού (τι θα κάνω), του 

σχεδιασμού (πώς θα εργαστώ), της παρακολούθησης (πόσο καλά προχωρεί η εφαρμογή), 

του ελέγχου (για τυχόν απόκλιση, με τη χρήση κριτηρίων που λαμβάνουν ανάλογα από το 

πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου, το πρότυπο του μελετητή κειμένου ή το πρότυπο του 

γραφέα κειμένου), της αξιολόγησης (πώς τα πήγα) και του αναστοχασμού (τι έκανα), από 

τους μαθητές, με τη χρήση της συνέντευξης, συνομιλιακού τύπου για τον έλεγχο των 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών (Lipman, 2004· Φρυδάκη, 2009). 

 Όλοι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας συμμετείχαν στη συνέντευξη, μετά την 

παρέλευση ενός διμήνου από τη λήξη του διδακτικού πειραματισμού, ως αναμνηστικό 
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κριτήριο ελέγχου εκμάθησης της διαδικασίας της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. 

 Ως κριτήριο χρησιμοποιήθηκε «η κρίση για τη μάθησή τους», η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του μεταγιγνώσκειν (Vygotsky, 1997· Ευκλείδη, 2005). Ζητήθηκε από 

τους μαθητές να πουν «Ποια ερωτήματα απευθύνουν στον εαυτό τους, όταν επεξεργάζονται 

ένα κείμενο... όταν μελετούν ένα κείμενο... όταν γράφουν ένα κείμενο...». Τις απαντήσεις 

των μαθητών τις εκλάβαμε ως μονάδες καταγραφής, τις εντάξαμε στις θεματικές-δομικές 

κατηγορίες: προσανατολισμός-σχεδιασμός, παρακολούθηση εφαρμογής, έλεγχος με τη 

χρήση κριτηρίων, αξιολόγηση και αναστοχασμός και, έτσι, συγκροτήσαμε τις θεματικές 

ενότητες: πρότυπα του επεξεργαστή, του μελετητή και του γραφέα κειμένου. 

 Τις απαντήσεις των μαθητών για τα «ερωτήματα που κάνουμε στον εαυτό» όταν 

επεξεργάζονται, μελετούν ή γράφουν ένα κείμενο, τις συνοδεύαμε με το ερώτημα «Πόσο 

βέβαιοι είναι ότι ξέρουν...», καθόλου (20%), λίγο (48%), αρκετά (60%), πολύ (80%) και 

πάρα πολύ (100%). 
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Πίνακας 64 

Θεματική ενότητα: Πρότυπο επεξεργαστή κειμένου 
 

Θεματικές-δομικές κατηγορίες: Μεταγνωστικές δεξιότητες 
«Ερωτήματα στον εαυτό...» 

‒ Πόσο βέβαιος είμαι ότι ξέρω.. 

1.  Προσανατολισμός (Τι θα κάνω) Τι θα μάθουμε (έργο)  73% 
2. Σχεδιασμός (Πώς θα εργαστώ) Πώς θα το μάθουμε 
(διαδικασία) 

  

Ενότητες γνώσης:   
 Θα βρω...   

 Πληροφορίες 81% 

67% 

 Νόημα λέξεων 78% 

 Εξήγηση ενεργειών 75% 

 Θεματικές προτάσεις παραγράφων 68% 

 Συμπεράσματα 68% 

 Κεντρική ιδέα 59% 

 Τύπο κειμένου 70% 

 Δομή κειμένου 56% 

 Θα φτιάξω...  

 Περίληψη 67% 

 Χάρτη εννοιών 49% 

3. Παρακολούθηση εφαρμογής Πώς θα το μάθουμε 
(διαδικασία) 

 
65% 

4. Έλεγχος για τυχόν απόκλιση  67% 
5. Αξιολόγηση (Πώς τα πήγα)  69% 
6. Αναστοχασμός (Τι έκανα)  71% 

Σύνολο  67% 

 

Σημαντικότητα διαφορών 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές συγκρότησης μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων στο πρότυπο επεξεργαστή κειμένου, όπως δείχνουν οι πίνακες που ακολουθούν: 

Πίνακας 65 
One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Βέβαιος ότι ξέρω 6 68.6667 2.94392 1.20185 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Βέβαιος ότι ξέρω 34.059 8 .000 79.22222 73.8583 84.5861 

 
Η διαφορά στις τιμές συγκρότησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων στο πρότυπο του 

επεξεργαστή κειμένου έχει ως εξής: t(5)=57,13, p001. 

  Το πρότυπο του επεξεργαστή κειμένου, ως ένα σύνολο μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης – παρότι κινείται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης των 

μαθητών, γιατί μετατρέπει τις πληροφορίες του κειμένου σε γνώσεις (εξήγηση ενεργειών, 

εξαγωγή συμπερασμάτων, διοργάνωση σχέσεων με τη σύνταξη περίληψης, τη συγκρότηση 
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κειμενικής δομής) – αποκτήθηκε από τους μαθητές σε ικανοποιητικό επίπεδο (67%), 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους.  

 

Πίνακας 66 

Θεματική ενότητα: Πρότυπο μελετητή κειμένου 
 

Θεματικές-δομικές κατηγορίες: Μεταγνωστικές δεξιότητες 
«Ερωτήματα στον εαυτό...» 

‒ Πόσο βέβαιος είμαι ότι ξέρω.. 

1.  Προσανατολισμός (Τι θα κάνω) Τι θα μάθουμε (έργο)  92% 
2. Σχεδιασμός (Πώς θα εργαστώ) Πώς θα το μάθουμε 
(διαδικασία) 

  

Ενότητες γνώσης:   

 Διαβάζω την παράγραφο 92% 

77% 

 Ερωτώ και απαντώ 87% 

 Κάνω περίληψη παραγράφου 75% 

 Αποσαφηνίζω νόημα λέξεων 83% 

 Προβλέπω θέμα επόμενης παραγράφου 56% 

 Αποδίδω το νόημα παραγράφου 86% 

 Ανακεφαλαιώνω...  

 Κάνω περίληψη κειμένου 71% 

 Απαρτίζω τη δομή του κειμένου 67% 

 Συγκροτώ το νόημα του κειμένου 74% 

3. Παρακολούθηση εφαρμογής Πώς θα το μάθουμε 
(διαδικασία) 

 
81% 

4. Έλεγχος για τυχόν απόκλιση  78% 
5. Αξιολόγηση (Πώς τα πήγα)  78% 
6. Αναστοχασμός (Τι έκανα)  84% 

Σύνολο  82% 

 

Σημαντικότητα διαφορών 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές συγκρότησης μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων στο πρότυπο μελετητή κειμένου, όπως δείχνουν οι πίνακες που ακολουθούν: 

Πίνακας 67 
One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Πόσο βέβαιος είμαι ότι ξέρω 6 81.6667 5.68038 2.31900 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Πόσο βέβαιος είμαι ότι ξέρω 35.216 5 .000 81.66667 75.7055 87.6279 

 

Η διαφορά στις τιμές συγκρότησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων στο πρότυπο του μελετητή 

κειμένου έχει ως εξής: t(5)=35,21, p001. 
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  Το πρότυπο του μελετητή κειμένου, ως ένα σύνολο μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης αποκτήθηκε από τους μαθητές σε υψηλό επίπεδο (82%), 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους.  

Πίνακας 68 

Θεματική ενότητα: Πρότυπο γραφέα κειμένου 
 

Θεματικές-δομικές κατηγορίες: Μεταγνωστικές δεξιότητες 
«Ερωτήματα στον εαυτό...» 

‒ Πόσο βέβαιος είμαι ότι ξέρω.. 

1.  Προσανατολισμός (Τι θα κάνω) Τι θα μάθουμε (έργο)  78% 
2. Σχεδιασμός (Πώς θα εργαστώ) Πώς θα το μάθουμε (διαδικασία)   

 Τι θα γράψω 69% 

71% 

  (Παραπέμπει στο κείμενο που οι μαθητές επεξεργάστηκαν)  

 Γιατί θα γράψω 70% 

  (Παραπέμπει στον τύπο του κειμένου)  

 Πώς θα γράψω 73% 

  (Παραπέμπει στη δομή του κειμένου  
3. Παρακολούθηση εφαρμογής Πώς θα το μάθουμε (διαδικασία)  73% 
4. Έλεγχος για τυχόν απόκλιση  63% 
5. Αξιολόγηση (Πώς τα πήγα)  68% 
6. Αναστοχασμός (Τι έκανα)  77% 

Σύνολο  72% 

 

Σημαντικότητα διαφορών 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές συγκρότησης μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων στο πρότυπο γραφέα κειμένου, όπως δείχνουν οι πίνακες που ακολουθούν: 

Πίνακας 69 
One-Sample Statistics 

 Ν Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Πόσο βέβαιος είμαι  6 71.6667 5.64505 2.30458 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Πόσο βέβαιος είμαι  31.097 5 .000 71.66667 65.7425 77.5908 

 
 Η διαφορά στις τιμές συγκρότησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων στο πρότυπο του 

γραφέα κειμένου έχει ως εξής: t(5)=31,09, p001. 

  Το πρότυπο του γραφέα κειμένου, ως ένα σύνολο μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης – παρότι είναι πολύπλοκο γνωστικό έργο, στα όρια της 

γνωστικής έκρηξης, γιατί κατά την παραγωγή γραπτού λόγου δεν γίνονται μόνο 

υπολογισμοί για καταχωρίσεις (τι θα γράψω, γιατί θα γράψω, πώς θα γράψω), αλλά 

συγχρόνως αναζητείται και κατασκευάζεται το νόημα αυτών – αποκτήθηκε από τους 

μαθητές σε ικανοποιητικό επίπεδο (72%), σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους.  
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 Ο βαθμός βεβαιότητας ότι έχουν συγκροτήσει οι μαθητές τις μεταγνωστικές δεξιότητες: 

του προσανατολισμού, του σχεδιασμού, της παρακολούθησης της εφαρμογής, του ελέγχου 

για τυχόν απόκλιση, της αξιολόγησης και του αναστοχασμού των προτύπων του 

επεξεργαστή, του μελετητή και του γραφέα κειμένου απεικονίζεται στο γράφημα που 

ακολουθεί. 

 

 
 

Γράφημα 19:  Συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
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4.2.3. ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ: 

 Μέτρηση της αυτορρύθμισης των μαθητών –  

έλεγχος διαφορών μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου  

και Πειραματικής 

 

 Το ίδιο ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στους ίδιους μαθητές των τμημάτων της 

Πειραματικής ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου ως μετατέστ με στόχο να διερευνηθεί πώς 

διαφοροποιείται το επίπεδο της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς των μαθητών ως προς 

την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού στην Πειραματική ομάδα σε σχέση 

με την Ομάδα Ελέγχου μετά τη διδακτική παρέμβαση με την εφαρμογή του μοντέλου της 

γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική ομάδα. Για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ των 

ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής διατυπώθηκαν οι εξής υποθέσεις μετά τις διδακτικές 

παρεμβάσεις: 

 

Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των 

μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου μετά 

την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική 

Ομάδα. 

Εναλλακτική Υπόθεση (Ηα): Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής με την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της 

γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα ως προς την αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή 

γραπτού λόγου. 

 Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του t-test ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (independent samples t-test). Η διαδικασία του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων 

παράγει τους δύο παρακάτω πίνακες, βάσει των οποίων ελέγχεται η ισχύς των Υποθέσεων. 
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Πίνακας 70 Αριθμός ατόμων, μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των δύο Ομάδων μετά την 

εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 Ομάδα Ν Mean Std. Deviation 

Βαθμός αυτορρύθμισης 
στην αναγνωστική 
ικανότητα και παραγωγή 
γραπτού μετά την 
εφαρμογή του σχεδίου 
διδασκαλίας της 
γνωστικής μαθητείας 
στην Πειραματική Ομάδα 

Ελέγχου 23 3 .72 

Πειραματική 24 4,45 .81 

 

Πίνακας 71 Τιμές του στατιστικού t, βαθμοί ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας p και διαφορά 

μέσων τιμών μετά την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 t 
Βαθμοί ελευθερίας  

(df) 
Επίπεδο σημαντικότητας  

p 
Διαφορά 

μέσων τιμών 

Βαθμός αυτορρύθμισης 
στην αναγνωστική ικανό-
τητα και την παραγωγή 
γραπτού μετά την 
εφαρμογή τού σχεδίου 
διδασκαλίας της 
γνωστικής μαθητείας 
στην Πειραματική Ομάδα 

.590 198 0.02 1,45 

 
 Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, το επίπεδο σημαντικότητας p=0,02 

είναι μικρότερο του 0,05, επομένως ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής ως 

προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική 

ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου μετά την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας 

της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα. Η μέση τιμή της Πειραματικής Ομάδας 

υπερτερεί της μέσης τιμής της Ομάδας Ελέγχου κατά 1,45. 

 Με δεδομένο ότι η αυτορρύθμιση των μαθητών, μετράται σε μια κλίμακα Likert 5 

σημείων (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ) η τιμή 4,45 που 

αντιστοιχεί στην Πειραματική ομάδα δηλώνει ότι ο βαθμός αυτορρύθμισης των 

μαθητών της Πειραματικής ομάδας στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή 

γραπτού λόγου μετά την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής 

μαθητείας βρίσκεται στη περιοχή του πολύ, ενώ η τιμή 3,20 που αντιστοιχεί στην Ομάδα 

Ελέγχου δηλώνει ότι ο βαθμός αυτορρύθμισης των μαθητών της Ομάδας Ελέγχου στην 

αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου βρίσκεται στη περιοχή του 

αρκετά. 

 Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ο βαθμός αυτορρύθμισης των μαθητών της 

Πειραματικής ομάδας στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου 
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μετά την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική 

Ομάδα βελτιώθηκε (από το αρκετά που ήταν πριν την παρέμβαση έφτασε στο πολύ), 

ενώ ο βαθμός αυτορρύθμισης των μαθητών της Ομάδας Ελέγχου παρέμεινε στο αρκετά. 

 Στο παρακάτω γραφημα φαίνεται ότι στο μεν ΠΡΙΝ δεν υπάρχει σημαντική 

διαφορά μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής, ενώ στο ΜΕΤΑ είναι εμφανής 

η διαφορά των δύο Ομάδων. 

 

 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

Πειραματική 3 4,45 

Ελέγχου 3,19 3,2 

 

 

Γράφημα 20:  Σύγκριση του βαθμού αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς των μαθητών  

ως προς την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου  

μεταξύ των Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής πριν και μετά την εφαρμογή  

του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 Με βάση τα ανωτέρω δείχτηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

Ομάδων Ελέγχου και Πειραματικής μετά την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της 

γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα ως προς την αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή 

γραπτού λόγου.         

 Πιο συγκεκριμένα, ότι ο βαθμός αυτορρύθμισης των μαθητών της Πειραματικής 

ομάδας στην αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου μετά την εφαρμογή 

του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας βελτιώθηκε σημαντικά περισσότερο από 
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τον βαθμό αυτορρύθμισης των μαθητών της Ομάδας Ελέγχου. Όμως χρειάζεται να δειχθεί 

ότι η ως άνω βελτίωση είναι και στατιστικά σημαντική, γεγονός που εξετάζεται αμέσως 

παρακάτω. 

Έλεγχος βελτίωσης Πειραματικής Ομάδας μετά την εφαρμογή  

του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας 

 

Μηδενική Υπόθεση (Η0): Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές 

της Πειραματικής Ομάδας ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών 

σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν και μετά 

την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική 

Ομάδα, δηλαδή δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση στην Πειραματική Ομάδα.  

Εναλλακτική Υπόθεση (Ηα): Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες 

τιμές της Πειραματικής Ομάδας ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των 

μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν 

και μετά την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην 

Πειραματική Ομάδα, δηλαδή υπήρξε σημαντική βελτίωση στην Πειραματική Ομάδα. 

 Ο έλεγχος των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του t-test ανεξαρτήτων 

δειγμάτων (independent samples t-test). Η διαδικασία του t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων 

παράγει τους δύο παρακάτω πίνακες, βάσει των οποίων ελέγχεται η ισχύς των Υποθέσεων. 

 

Πίνακας 72 Μέσες τιμές της Πειραματικής Ομάδας πριν και μετά την εφαρμογή του σχεδίου 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, αριθμός ατόμων, τυπικές αποκλίσεις και τυπικό 

σφάλμα του μέσου 

 Mean N Std. Deviation 
Τυπικό σφάλμα 

του μέσου 

Μέση τιμή  
της Πειραματικής Ομάδας 
πριν  

3 23 0,347 ,1451 

Μέση τιμή  
της Πειραματικής Ομάδας 
μετά 

4,45 24 0,561 ,1301 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

Πίνακας 73 Διαφορά μέσων τιμών της Πειραματικής Ομάδας πριν και μετά την εφαρμογή 

του σχεδίου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας, τυπική απόκλιση, τυπικό 

σφάλμα του μέσου, 95% διάστημα εμπιστοσύνη, τιμή του στατιστικού t, βαθμοί 

ελευθερίας df, επίπεδο σημαντικότητας p  

 Mean 

Std. 

Deviation 

Τυπικό 

σφάλμα 

 του μέσου 

95% Confidence 
Interval  

t df p Lower Upper 

1ο μάθημα.  
Πρότυπο 
επεξεργαστή 
κειμένου 

-1,45 0,2371 0,1762 -1,40 -150 -5,863 99 ,000 
10ο μάθημα.  
Πρότυπο 
επεξεργαστή 
κειμένου 

 
 Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, το επίπεδο σημαντικότητας p=0,000 

είναι μικρότερο του 0,05, επομένως ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές της Πειραματικής Ομάδας ως προς 

την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα 

και την παραγωγή γραπτού λόγου πριν και μετά την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας της 

γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα. Δηλαδή, μετά την εφαρμογή του σχεδίου 

διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην Πειραματική Ομάδα υπήρξε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση σε σχέση με το πριν (Διαφορά μέσων τιμών =1,45, p=0,000<0,05). 
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4.2.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ:  Αυτορρύθμισης μαθητών και ποιότητας  

της διδασκαλίας 

 

 Ελέγχθηκε η σχέση της αυτορρύθμισης των μαθητών, όπως αυτή διαμορφώθηκε από 

τη χρήση του μοντέλου διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην αναγνωστική 

κατανόηση (πρότυπα επεξεργαστή κειμένου, μελετητή κειμένου) και στην παραγωγή 

γραπτού λόγου (πρότυπο γραφέα κειμένου) και της ποιότητας της διδασκαλίας στις τέσσερις 

κατευθύνσεις της: ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, ποιότητα του τελικού 

αποτελέσματος, ικανοποίησης αναγκών μαθητών, συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Οι σχέσεις που προκύπτουν απεικονίζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 
Πίνακας 74 Συσχετίσεις μεταξύ αυτορρύθμισης μαθητών και ποιότητας διδασκαλίας 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Αυτορρύθμιση μαθητών 1         

Ανθρωποπλαστική 
αυτοαποτελεσματικότητα 

,833** 1        

Ποιότητα τελικού 
αποτελέσματος 
(Πρότυπο επεξεργαστή 
κειμένου) 

,747** ,854** 1       

Ποιότητα τελικού 
αποτελέσματος 
(Πρότυπο μελετητή κειμένου) 

,629** ,786** ,431** 1      

Ποιότητα τελικού 
αποτελέσματος 
(Πρότυπο γραφέα κειμένου) 

,718** ,873** ,737** ,495** 1     

Ικανοποίηση αναγκών 
μαθητών 

,860** ,797** ,741** ,572** ,696** 1    

Συγκρότηση μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων (Πρότυπο 
επεξεργαστή κειμένου) 

,791** ,792** ,638** ,655** ,696** ,895** 1   

Συγκρότηση μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων (Πρότυπο 
μελετητή κειμένου) 

,760** ,648** ,696** ,383** ,562** ,907** ,623** 1  

Συγκρότηση μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων (Πρότυπο γραφέα 
κειμένου) 

,679** ,583** ,539** ,434** ,492** ,611** ,506** ,592** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 
Παρατήρηση: Υπενθυμίζεται ότι για τη συσχέτιση δυο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson (r), ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως 1. Η συσχέτιση θεωρείται χαμηλή, όταν ο συντελεστής 

συσχέτισης (r) κυμαίνεται από 0,1 έως 0,3, μέτρια, όταν ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από 0,3+ έως 0,5 και 

υψηλή, όταν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος από 0,5. Στους πίνακες των συσχετίσεων εμφανίζονται οι συντελεστές 

συσχέτισης και εάν δεξιά της τιμής του συντελεστή υπάρχει ένα αστεράκι (*) σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε 

επίπεδο 0,05, ενώ εάν υπάρχουν 2 αστεράκια (**) σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01. Εάν δεν 

υπάρχει αστεράκι σημαίνει ότι η συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
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 Επίσης κάθε σημαντική συσχέτιση λειτουργεί και αντίστροφα. Π.χ. εφόσον υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ δύο μεταβλητών Α και Β, σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η τιμή της Α τόσο αυξάνει και η τιμή της Β και αντίστροφα. 

Αν η συσχέτιση είναι αρνητική, τότε όσο αυξάνεται η τιμή της Α τόσο μειώνεται η τιμή της Β και αντίστροφα. 

 
Υπάρχει στατιστικά σημαντική υψηλή θετική συσχέτιση σε επίπεδο 0,01 μεταξύ της 

Αυτορρύθμισης μαθητών και όλων των συνιστωσών της ποιότητας διδασκαλίας 

[Ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, Ποιότητα τελικού αποτελέσματος (Πρότυπο 

επεξεργαστή κειμένου), Ποιότητα τελικού αποτελέσματος (Πρότυπο μελετητή κειμένου), 

Ποιότητα τελικού αποτελέσματος (Πρότυπο γραφέα κειμένου), Ικανοποίηση αναγκών 

μαθητών, Συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Πρότυπο επεξεργαστή κειμένου), 

Συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Πρότυπο μελετητή κειμένου), Συγκρότηση μετα-

γνωστικών δεξιοτήτων (Πρότυπο γραφέα κειμένου).    

 Η μεγαλύτερη συσχέτιση είναι μεταξύ της Αυτορρύθμισης μαθητών και της 

Ικανοποίησης αναγκών μαθητών. Δηλαδή όσο αυξάνεται η αυτορρύθμιση μαθητών τόσο 

αυξάνεται και η Ικανοποίηση αναγκών μαθητών και αντίστροφα. 

 Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και για όλα τα παρακάτω ζεύγη: 

 Αυτορρύθμιση μαθητών / Ανθρωποπλαστική Αυτό-αποτελεσματικότητα 

 Αυτορρύθμιση μαθητών / Ποιότητα τελικού αποτελέσματος (Πρότυπο επεξεργαστή 

κειμένου) 

 Αυτορρύθμιση μαθητών / Ποιότητα τελικού αποτελέσματος (Πρότυπο μελετητή 

κειμένου) 

 Αυτορρύθμιση μαθητών / Ποιότητα τελικού αποτελέσματος (Πρότυπο γραφέα 

κειμένου) 

 Αυτορρύθμιση μαθητών / Συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Πρότυπο 

επεξεργαστή κειμένου) 

 Αυτορρύθμιση μαθητών / Συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Πρότυπο 

μελετητή κειμένου) 

 Αυτορρύθμιση μαθητών / Συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Πρότυπο 

γραφέα κειμένου) 

 

 Από τον ίδιο πίνακα παρατηρείται ότι όλες οι συνιστώσες της ποιότητας διδασκαλίας 

συνδέονται μεταξύ τους με υψηλές θετικές συσχετίσεις. Η μεγαλύτερη συσχέτιση (πολύ 

υψηλή) είναι μεταξύ της Συγκρότησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Πρότυπο μελετητή 

κειμένου) και της Ικανοποίησης αναγκών μαθητών. Δηλαδή όσο αυξάνεται η Συγκρότηση 
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μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Πρότυπο μελετητή κειμένου) τόσο αυξάνεται και η 

Ικανοποίηση αναγκών μαθητών και αντίστροφα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

5.0 Εισαγωγή  
Στο κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η 

παρουσίαση των συμπερασμάτων που προκύπτουν με βάση τα αποτελέσματα. Αρχικά 

πραγματοποιείται μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ενώ στη 

συνέχεια γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε συνάφεια, τόσο με τα 

ερευνητικά ερωτήματα που καθοδηγούσαν την έρευνα, όσο και σε σχέση με το θεωρητικό 

υπόβαθρο που έχει αναπτυχθεί. Ακολούθως,  διατυπώνονται κάποια βασικά συμπεράσματα 

που προκύπτουν από την έρευνα, ενώ δίνονται  προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

 

5.1 Σύντομη παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας 

Με την παρούσα ερευνητική μελέτη, η οποία διεξήχθη σε δύο φάσεις,  επιδιώχθηκε 

να διερευνηθεί η επίδραση ενός  αναμορφωμένου μοντέλου γνωστικής μαθητείας, που να 

βασίζεται στον κονστρουκτιβισμό, στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών 

στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου.   

 Κατά την α΄ φάση της έρευνας, διερευνήθηκε το επίπεδο αυτορρύθμισης του 

μαθητικού πληθυσμού της Κύπρου στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή 

γραπτού λόγου με τη χρήση ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς. Για τις ανάγκες της έρευνας 

αξιοποιήθηκε υπάρχον ερευνητικό εργαλείο, το οποίο και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της 

έρευνάς μας, και του οποίου η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής ελέγχθηκε μέσω 

διερευνητικής και επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Από την εφαρμογή της 

παραγοντικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες, προέκυψαν 8 βασικοί παράγοντες οι οποίοι 

ερμηνεύουν σε ικανοποιητικό βαθμό την αυτορρύθμιση, ενώ η καλή προσαρμογή του 

μοντέλου των 8 παραγόντων επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της επιβεβαιωτικής 

παραγοντικής ανάλυσης. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του 

ερωτηματολογίου, προέκυψε ότι η αυτορρύθμιση των Κύπριων μαθητών που συμμετείχαν 

στην έρευνα, στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου βρίσκεται 

στην περιοχή του αρκετά με τα κορίτσια να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

αυτορρύθμισης σε σχέση με τα αγόρια και τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία αστικών 

περιοχών να υπερτερούν, ως προς την αυτορρύθμιση, σε σχέση με τους μαθητές που φοιτούν 

σε σχολεία ημιαστικών περιοχών.  
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Ακολούθως, κατά την α΄ φάση της έρευνας, έγινε μέτρηση των παραγόντων της 

αυτορρύθμισης και των συσχετίσεων μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, 

κατέδειξαν ότι όσον αφορά τον παράγοντα κίνητρα την υψηλότερη θετική άποψη 

συγκεντρώνει ο παράγοντας της αυτό-αποτελεσματικότητας, ενώ φαίνεται να υπάρχει 

υψηλή συσχέτιση μεταξύ κινήτρων και προσανατολισμού στόχων προς το έργο. Όσον 

αφορά τον παράγοντα των γνωστικών στρατηγικών μάθησης την θετικότερη άποψη 

φαίνεται να συγκεντρώνει ο παράγοντας της απομνημόνευσης ενώ φαίνεται να υπάρχει 

υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ όλων των γνωστικών στρατηγικών μάθησης και κυρίως 

της οργάνωσης και απομνημόνευσης. Σχετικά με τις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης, 

τη θετικότερη άποψη φαίνεται να συγκεντρώνει η παρακολούθηση, ενώ φαίνεται να υπάρχει 

μεγάλος βαθμός συσχέτισης μεταξύ των μεταγνωστικών στρατηγικών και της 

παρακολούθησης.          

 Τέλος, κατά την α΄ φάση της έρευνας έγιναν συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων 

που συγκροτούν την αυτορρύθμιση και των παραγόντων που συγκροτούν τις μαθησιακές 

διαδικασίες. Αυτό που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι υπάρχει πολύ υψηλή συσχέτιση 

με κάθε ένα από τους παράγοντες που συγκροτούν την αυτορρύθμιση και τις μαθησιακές 

διαδικασίες. Η μεγαλύτερη συσχέτιση (πολύ υψηλή) είναι μεταξύ των Λειτουργιών 

αξιολόγησης και του Προσανατολισμού στόχων προς το έργο αφενός και της Έκφρασης 

Μεταγνωστικών εμπειριών αφετέρου.       

 Κατά τη β ΄φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε διδακτικός πειραματισμός με 

πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου, στο πλαίσιο του οποίου, οι μαθητές τις πειραματικής 

ομάδας διδάχθηκαν στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας. Η έρευνα κατέδειξε, μετά το τέλος της διδακτικής 

παρέμβασης,  ότι η επίδραση του αναμορφωμένου μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην 

αυτορρύθμιση των μαθητών της πειραματικής ομάδας στην αναγνωστική κατανόηση και 

στην παραγωγή γραπτού λόγου υπήρξε σημαντική. Αυτό  που επίσης προέκυψε από την 

έρευνα είναι ότι το αναμορφωμένο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, στη διδασκαλία της 

αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου επιδρά  σημαντικά στη 

μαθησιακή διαδικασία προωθώντας τόσο τη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων, ευνοώντας τους μαθητές σε σχέση με την κατανομή του διδακτικού χρόνου, 

ενώ φαίνεται να προωθεί σημαντικά τη χρήση των ειδών του λόγου. Όσον αφορά την 

επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην ποιότητα της διδασκαλίας, φαίνεται 

να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των μαθητών, ενώ σε σχέση με την ποιότητα του 

τελικού αποτελέσματος φαίνεται ότι μαθητές  παρουσίασαν μια σταθεροποιημένη πρόοδο 

κατά την εξέλιξη της διδακτικής παρέμβασης. Επίσης,  φάνηκε ότι τα επίπεδα ικανοποίησης 
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των αναγκών των μαθητών, από την εφαρμογή του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην 

αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου υπάρξαν υψηλά. Τέλος, όσον 

αφορά τη συγκρότηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων φάνηκε ότι οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας, που διδάχθηκαν με το αναμορφωμένο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, εκτιμούν 

υψηλά την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων που απέκτησαν από τη διδασκαλία με το 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας.        

 Τέλος, αυτό που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ 

΄των παραγόντων που συγκροτούν την αυτορρύθμιση και των τριών κατευθύνσεων ελέγχου 

ποιότητας της διδασκαλίας με τη μεγαλύτερη συσχέτιση να παρουσιάζεται μεταξύ της 

αυτορρύθμισης και της ικανοποίησης των αναγκών και προσδοκιών των μαθητών. Πολύ 

υψηλές συσχετίσεις μεταξύ όλων των παραγόντων που συγκροτούν την ποιότητα της 

διδασκαλίας με την υψηλότερη μεταξύ μεταγνωστικών δεξιοτήτων και ικανοποίησης των 

αναγκών των μαθητών. 

5.2. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Κατά την α΄ φάση της έρευνας, διερευνήθηκε ο βαθμός εννοιολογικής κατασκευής 

του ερωτηματολογίου αυτορρυθμιζόμενης μάθησης που δόθηκε στους μαθητές καθώς και ο 

βαθμός αξιοπιστίας του.  Στη συνέχεια μετρήθηκε ο βαθμός αυτορρύθμισης του μαθητικού 

πληθυσμού, που συμμετείχε στην έρευνα, στην αναγνωστική κατανόηση και στην  

παραγωγή γραπτού λόγου με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας μας, κατέδειξαν ότι ο βαθμός αυτορρύθμισης των μαθητών της 

Κύπρου στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου κινείται στην 

περιοχή του «αρκετά» με  τα κορίτσια  να παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό αυτορρύθμισης 

σε σχέση με τα αγόρια. Τέλος, τα αποτελέσματα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 

στην πρώτη φάση της έρευνάς μας, κατέδειξαν ότι οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία 

αστικών περιοχών παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό αυτορρύθμισης σε σχέση με αυτούς που 

φοιτούν σε σχολεία ημιαστικών περιοχών.      

 Κατά την α ΄ φάση της έρευνας μας, έγινε επίσης  μέτρηση των παραγόντων που 

συγκροτούν την αυτορρύθμιση στην αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού 

λόγου ενώ έγιναν παράλληλα και συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνήθηκαν οι μέσοι όροι των παραγόντων που συγκροτούν α) τα κίνητρα μάθησης, β) 

τις γνωστικές στρατηγικές, γ) τις μεταγνωστικές στρατηγικές καθώς και μέτρηση των 

παραγόντων που συνθέτουν τόσο τις γνωστικές όσο και τις μεταγνωστικές στρατηγικές στο 

σύνολο τους ( στρατηγικές μάθησης).  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας  κατέδειξαν, όσον αφορά τον παράγοντα κίνητρα, ότι 

υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του προσανατολισμού στόχων προς το έργο, της αυτό-

αποτελεσματικότητας και των κινήτρων γενικά. Η υψηλότερη βέβαια συσχέτιση 

παρατηρήθηκε μεταξύ του προσανατολισμού στόχων προς το έργο και των κινήτρων γενικά. 

Όσον αφορά τον παράγοντα των γνωστικών στρατηγικών φαίνεται να υπάρχει υψηλή θετική 

συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης 

ενώ η υψηλότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των γνωστικών στρατηγικών μάθησης 

και της απομνημόνευσης και της οργάνωσης. Κατά τη μέτρηση των παραγόντων που 

συγκροτούν τις μεταγνωστικές στρατηγικές η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει υψηλή θετική 

συσχέτιση μεταξύ όλων των παραγόντων που συγκροτούν τις μεταγνωστικές στρατηγικές 

ενώ η υψηλότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης 

και της παρακολούθησης. Τέλος, έγινε συσχέτιση μεταξύ όλων των παραγόντων που 

συγκροτούν τις στρατηγικές μάθησης (γνωστικές και μεταγνωστικές). Η έρευνα κατέδειξε 

υψηλή συσχέτιση μεταξύ όλων των παραγόντων που συγκροτούν τις στρατηγικές μάθησης 

με την οργάνωση και τον σχεδιασμό να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη θετική συσχέτιση.

 Παράλληλα, κατά την  πρώτη φάση της έρευνας, έγινε μέτρηση των παραγόντων 

που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες και στη συνέχεια έγιναν συσχετίσεις μεταξύ 

των παραγόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η υψηλότερη συσχέτιση 

παρατηρείται μεταξύ της αναγνωστικής κατανόησης και των μικρο-διαδικασιών και των 

μακρο-διαδικασιών, αλλά και της παραγωγής γραπτού λόγου με τη συγγραφή. 

 Ακολούθως, έγιναν συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν τις 

μαθησιακές διαδικασίες  και την αυτορρύθμιση. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν 

την ύπαρξη υψηλής συσχέτισης ανά δύο μεταξύ όλων των παραγόντων που συγκροτούν τις 

μαθησιακές διαδικασίες και την αυτορρύθμιση με την υψηλότερη συσχέτιση να 

παρατηρείται μεταξύ κινήτρων και λειτουργιών της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, η 

υψηλότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των λειτουργιών της αξιολόγησης και του 

προσανατολισμού στόχων προς το έργο καθώς και της  έκφρασης μεταγνωστικών 

εμπειριών.          

 Στη δεύτερη φάση της έρευνάς μας έγινε διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης 

και της παραγωγής γραπτού λόγου με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας και 

διερευνήθηκαν οι επιδράσεις του τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην 

αυτορρύθμιση των μαθητών. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε διδακτική παρέμβαση για 

τους μαθητές μιας πειραματικής ομάδας, η οποία βασίστηκε στο αναμορφωμένο μοντέλο 

της γνωστικής μαθητείας,  και οι μαθητές διδάχθηκαν την αναγνωστική κατανόηση και την 

παραγωγή γραπτού (πρότυπα του μελετητή κειμένου, του επεξεργαστή κειμένου καθώς και 
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του γραφέα κειμένου) . Κατά τον διδακτικό πειραματισμό στις συνθήκες διδασκαλίας της 

πειραματικής ομάδας με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας δόθηκε έμφαση και έγιναν 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις : α) Της μαθησιακής διαδικασίας όπως αυτή προσδιορίζεται: 

i) από τη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και την κατανομή του διδακτικού 

χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών ii) από την εμφάνιση των ειδών του λόγου και 

iii) απο τη λειτουργία της φθίνουσας καθοδήγησης. Και β) της ποιότητας της διδασκαλίας 

όπως αυτή προσδιορίζεται από i) την ανάπτυξη των μαθητών, ii) την ποιότητα του τελικού 

αποτελέσματος, ii) την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών και 

iiii) από την απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Στόχος ήταν να διαφανεί η επίδραση 

του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην μαθησιακή διαδικασία και στην ολική 

ποιότητα της διδασκαλίας.        

 Για να εξεταστεί η επίδραση του αναμορφωμένου μοντέλου της γνωστικής 

μαθητείας στην αυτορρύθμιση των μαθητών, μετά το διδακτικό πειραματισμό έγινε έλεγχος 

του επιπέδου αυτορρύθμισης των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση και στην 

παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών τόσο της πειραματικής ομάδας όσο και της ομάδας 

ελέγχου με τη χορήγηση ερωτηματολογίου ως μετατέστ. Στόχος ήταν να γίνει σύγκριση και 

να φανεί η διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) ώστε να 

αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης και η επίδραση του μοντέλου 

της γνωστικής μαθητείας στην αυτορρύθμιση των μαθητών. Οι μαθητές που είχαν 

συμμετάσχει στην πειραματική ομάδα αναμενόταν να έχουν εσωτερικεύσει τις στρατηγικές 

της αναγνωστικής κατανόησης και της παραγωγής γραπτού λόγου με το μοντέλο της 

γνωστικής μαθητείας και να μπορούν να τις εφαρμόζουν, εργαζόμενοι με αυτοέλεγχο, 

αυτορρυθμίζοντας την συμπεριφορά τους.        

 Τέλος διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ της αυτορρύθμισης των μαθητών, όπως 

διαμορφώθηκε με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, με  την ποιότητα της διδασκαλίας 

σε όλες τις διαστάσεις της. Αυτό που προέκυψε ερευνητικά είναι υψηλός  βαθμός 

συσχέτισης της αυτορρύθμισης με όλους τους παράγοντες που συγκροτούν την ποιότητα 

της διδασκαλίας. Υψηλότερος βέβαια βαθμός συσχέτισης παρατηρήθηκε μεταξύ της 

αυτορρύθμισης και της ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών.   

 Στη συνέχεια θα απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν και θα 

παρουσιαστούν η ερμηνεία και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η παρούσα έρευνα, 

βάσει των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν παρουσιαστεί στο προηγούμενο κεφάλαιο και 

των όσων έχουν αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος της έρευνας. 
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Αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς  και διαφορές φύλου 

Κατά την α΄ φάση της  έρευνά μας, από την ανάλυση του ερωτηματολογίου 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης που δόθηκε στους μαθητές, προέκυψε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην αυτορρύθμιση των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή 

γραπτού ανάμεσα στα δύο φύλα. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, 

κατέδειξαν ότι ο βαθμός αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς στην αναγνωστική κατανόηση 

και στην παραγωγή γραπτού λόγου είναι υψηλότερος στα κορίτσια από ότι στα αγόρια.

 Στη διεθνή βέβαια έρευνα δε φαίνεται να υπάρχουν απόλυτα συνεπή ευρήματα ως 

προς τις διαφορές φύλου σχετικά με την αυτορρύθμιση των μαθητών. Σαφώς βέβαια και η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται (π.χ χρήση αυτό-αναφορών) μπορεί να επηρεάζει τα 

ευρήματα όπως και ο τομέας γνώσης στον οποίο αναφέρονται οι στρατηγικές 

αυτορρύθμισης (Wolters& Pintrich,1998).       

 Αν και η κοινωνικο-γνωστική θεωρία δεν αναφέρεται σε διαφορές στην 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς ανάμεσα στα δύο φύλα, αποδίδοντας τυχόν διαφορές 

μεταξύ τους  σε προσωπικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες, εντούτοις αρκετές 

έρευνες επιβεβαιώνουν τα πορίσματα και της δικής μας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

Arlidge & Fracer (2012) έχουν αποδείξει ότι τόσο ο καθορισμός στόχων αλλά και η αυτό-

αποτελεσματικότητα, παράγοντες που σχετίζονται με την αυτορρύθμιση, επηρεάζονται από 

το φύλο. Ενώ σε αρκετές έρευνες φαίνεται να εντοπίζεται διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 

αναφορικά με τη χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης (Coyne, Vaske, 2015 · Silverman, 

2003· Else-Quest et al., 2006 ·Cross et al., 2011).  Αρκετές επίσης είναι οι έρευνες οι οποίες 

επιβεβαιώνουν ότι τα δύο φύλα παρουσιάζουν διαφορές στην αναγνωστική κατανόηση τόσο 

ως προς τη χρήση στρατηγικών όσο και ως προς τη στάση τους απέναντι στο διάβασμα 

γενικότερα. Σε έρευνες των Blankson et al (2016) καθώς και  των King et al (2016) 

προκύπτει ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αυτορρύθμισης από ότι τα 

αγόρια γεγονός που επιβεβαιώνει τα πορίσματα της δικής μας έρευνας.  

 Πιο συγκεκριμένα σε έρευνα των Zimmermann, Martinez, Pons (1990), στην οποία 

διερευνήθηκε η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών, διαφάνηκε ότι τα κορίτσια 

εφαρμόζουν περισσότερες στρατηγικές αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου της συμπεριφοράς 

τους τόσο σε επίπεδο στοχοθεσίας, σχεδιασμού και οργάνωσης από ότι τα αγόρια. Τα πιο 

πάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τον Bijerano (2005) o οποίος σε έρευνά του, 

κατέδειξε την υπεροχή των κοριτσιών ως προς την ικανότητα χρήσης στρατηγικών 

αυτορρύθμισης όπως οργάνωση, μεταγνωστικότητα, και τεχνικές διαχείρισης. Αυτό 

συμβαδίζει και με τα αποτελέσματα της έρευνας  του Niemivirita (1997) η οποία κατέδειξε 

https://europepmc.org/article/med/23882244#B44
https://europepmc.org/article/med/23882244#B18
https://europepmc.org/article/med/23882244#B11
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ότι τα κορίτσια χρησιμοποιούν λιγότερο επιφανειακές στρατηγικές μάθησης σε σχέση με τα 

αγόρια.           

 Οι διαφορές βέβαια  αυτές πιθανόν να σχετίζονται και με το γεγονός ότι τα κορίτσια 

τείνουν να εφαρμόζουν στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να λύσουν προβλήματα σε 

αντίθεση με τα αγόρια τα όποια τείνουν να αποστασιοποιούνται από καταστάσεις και 

διαδικασίες που τους προκαλούν άγχος (Enchenbeck et al 2007). Επίσης, τα αποτελέσματα  

της έρευνάς μας επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των Mok et al (2007) τα αποτελέσματα 

της οποίας κατέδειξαν ότι τα κορίτσια γνωρίζουν και εφαρμόζουν περισσότερες 

μεταγνωστικές στρατηγικές σε σχέση με τα αγόρια και  παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

ρύθμισης και αξιολόγησης της συμπεριφοράς τους κατά τη μάθηση. Αλλά συμβαδίζουν και 

με τα αποτελέσματα της έρευνας των Liliana and Lavinia (2011) η οποία κατέδειξε ότι τα 

κορίτσια επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα αυτό-παρακολούθησης, οργάνωσης αλλά και 

στοχοθεσίας σε σχέση με τα αγόρια.        

 Συμπερασματικά, οι έρευνες αυτό-αναφορών των κοριτσιών στο γυμνάσιο δείχνουν 

ότι τα κορίτσια τείνουν να  χρησιμοποιούν περισσότερες στρατηγικές από ότι τα αγόρια και 

παρουσιάζουν ένα πιο ευέλικτο προφίλ αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους. Αν και το 

εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε σε έρευνες που αφορούσαν τις διαφορές φύλου στη χρήση 

στρατηγικών στα μαθηματικά (Μεταλίδου, 2005). Οι διαφορές που προκύπτουν από τις 

έρευνες αναφορικά με τις διαφορές φύλου στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς μπορεί να 

εξηγούνται ως μια τάση των κοριτσιών να είναι περισσότερο στοχαστικά αναφορικά με τη 

μάθησή τους ή απλά να υπάρχει μια διαφορετική τάση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως 

προς τη χρήση στρατηγικών (Bidjerano ,2005·Χατζησταματίου 2010). 

  Αυτορρύθμιση τον μαθητών και γεωγραφική περιοχή του σχολείου φοίτησης 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, καταδεικνύουν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς  τον βαθμό αυτορρύθμισης στην αναγνωστική κατανόηση και 

στην παραγωγή γραπτού λόγου μεταξύ των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία που βρίσκεται 

σε αστικές περιοχές και των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία που βρίσκεται σε ημιαστική 

περιοχή. Φαίνεται ότι τα παιδιά που φοιτούν σε αστικές περιοχές παρουσιάζουν υψηλότερα 

επίπεδα αυτορρύθμισης.         

 Αυτό που έχει αποδειχθεί ερευνητικά είναι ότι η γεωγραφική περιοχή αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός παιδιού, καθώς 

επηρεάζει τόσο τις γνωστικές όσο και τις ακαδημαικές του δεξιότητες κυρίως επειδή 

ανάμεσα στις διάφορες περιοχές παρουσιάζονται έντονες διαφορές τόσο σε κοινωνικο-

πολιτιστικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο (Οικονομίδης, 2013). Η εκπαιδευτική 
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έρευνα βέβαια καταδεικνύει ότι οι πιο έντονες  διαφορές παρατηρούνται ανάμεσα στα 

αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα και λιγότερο ανάμεσα σε αστικά και ημιαστικά 

περιβάλλοντα.          

 Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα  έχει επικεντρωθεί βέβαια κατά κύριο λόγο στις 

διαφορές στην επίδοση των μαθητών που φοιτούν σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα αν 

και υπάρχουν και κάποιες έρευνες που μελετούν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους μαθητές 

που φοιτούν σε αστικά και ημιαστικά σχολεία. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι οι μαθητές 

που φοιτούν σε αστικά περιβάλλοντα φαίνεται να έχουν καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης 

καθώς έχουν πρόσβαση σε πολλές και διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, προέρχονται από 

οικογένειες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες 

υποδομές.          

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας βέβαια υποστηρίζονται και από άλλες έρευνες 

στις οποίες αξιολογήθηκε το επίπεδο της μεταγνώσης των μαθητών σε σχέση με το 

κοινωνικό αλλά και το μορφωτικό τους περιβάλλον. Οι μαθητές που συμμετείχαν 

προέρχονταν τόσο από αστικές, ημιαστικές, αλλά και από αγροτικές περιοχές. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές που ζούσαν σε αστικές περιοχές και οι 

γονείς τους ήταν υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα 

μεταγνώσης από τους μαθητές ημιαστικών περιοχών (Χατζηπαντελή, Διγγελίδης & 

Κυργυρίδης 2012)           

 Βέβαια υπάρχουν  έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων, δεν συμβαδίζουν με τα 

αποτελέσματα της δικής μας έρευνας καθώς καταδεικνύουν ότι τα παιδιά που φοιτούν σε 

σχολεία που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά περιβάλλοντα μειονεκτούν σε σχέση με τα παιδιά 

που φοιτούν σε ημιαστικά περιβάλλοντα κυρίως ως προς το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 

της οικογένειας τους καθώς ο παράγοντας της φτώχειας που μαστίζει τα μεγάλα αστικά 

περιβάλλοντα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επίδοση των παιδιών. Συνεπώς, το  

αποτέλεσμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με το συγκείμενο της κάθε χώρας και με 

τα χαρακτηριστικά των μεγαλουπόλεων  

 Βαθμοί μέτρησης των παραγόντων αυτορρύθμισης των μαθητών και των συσχετίσεων 

μεταξύ τους. 

Ποιοι είναι οι βαθμοί μέτρησης των παραγόντων της αυτορρύθμισης των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου; 

Πώς σχετίζονται μεταξύ τους οι παράγοντες της αυτορρύθμισης των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου; 
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Στο πλαίσιο της έρευνας, προκειμένου να μετρηθούν οι παράγοντες του 

ερωτηματολογίου αντιλήψεων των μαθητών για την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς τους, 

υπολογίσθηκαν οι μέσοι όροι των παραγόντων.      

 Κατά την έρευνα,  διερευνήθηκαν  οι μέσοι όροι των παραγόντων που συνθέτουν 

καταρχάς  τα κίνητρα μάθησης τα οποία αποτελούν σημαντικό παράγοντα αυτορρύθμισης.

 Τα κίνητρα μάθησης συγκροτούνται από τον παράγοντα του «προσανατολισμού 

στόχου προς το έργο» καθώς και από τον παράγοντα της «αυτό-αποτελεσματικότητας». Τα 

αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι τη μεγαλύτερη μέση θετική  τιμή από τους 

παράγοντες των κινήτρων  συγκεντρώνει η «αυτό-αποτελεσματικότητα» ενώ παράλληλα 

διαφάνηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν τα 

κίνητρα με την  υψηλότερη θετική συσχέτιση να παρατηρείται μεταξύ του 

προσανατολισμού στόχων του μαθητή προς το έργο και των κινήτρων συνολικά. Συνεπώς, 

όσο αυξάνεται ο προσανατολισμός στόχων προς το έργο αυξάνεται και το επίπεδο κινήτρων 

του μαθητή και το αντίθετο.         

 Η αρκετά υψηλή μέση τιμή που παρουσιάζει ο παράγοντας «αυτό-

αποτελεσματικότητα» είναι λογική και αναμενόμενη καθώς αυτό που προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία είναι ότι οι μαθητές που διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας, κατά την ανάγνωση, καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και 

διαθέτουν περισσότερη επιμονή κατά την εκτέλεση απαιτητικών γνωστικών έργων 

(Bandura,1994). Επίσης, οι έρευνες καταδεικνύουν υψηλή συσχέτιση της αυτό-

αποτελεσματικότητας με την επίδοση των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση ( 

Bandura, 1997· Barkley 2006·Mucherach & Yoder 2008). Ενώ αυτό που επίσης 

επιβεβαιώνεται ερευνητικά είναι ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα σχετίζεται θετικά με τη 

χρήση στρατηγικών αυτορρύθμισης, με τη γνωστική εμπλοκή των μαθητών αλλά και 

γενικότερα με την επίδοσή τους (Zimmermam, Bonner & Kovach, 1996· Jacobson, 1998).

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν επίσης ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανά 

δυο μεταξύ όλων των παραγόντων που συγκροτούν τα κίνητρα μάθησης (προσανατολισμός 

στόχων προς το έργο, αυτό-αποτελεσματικότητα και κίνητρα συνολικά). Το αποτέλεσμα 

αυτό τεκμηριώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς φαίνεται ότι ο προσανατολισμός 

στόχων προς το έργο έχει συνδεθεί με θετική αυτό-αποτελεσματικότητα (Schunk,1996· 

Pajares, Britner & Valiante,2000·Χατζησταματίου, 2010). Έρευνες έχουν δείξει ότι ο 

προσανατολισμός στόχων στο έργο/ μάθηση των μαθητών στις πρώτες τάξεις γυμνασίου 

συνδέεται με θετικές πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας.   Αυτό είναι αναμενόμενο 

καθώς φαίνεται ότι οι μαθητές οι οποίοι επιδιώκουν στόχους που είναι προσανατολισμένοι 

προς το έργο τείνουν να νιώθουν περισσότερο αυτό- αποτελεσματικοί για την επίτευξή τους 



291 
 

και διαθέτουν ισχυρά κίνητρα για να επιδοθούν σε ενέργειες κατάλληλες για το έργο όπως 

είναι η καταβολή προσπάθειας και η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών (Bandura 

1986 ·Schunk, 2008).          

 Επίσης, η διεθνής έρευνα καταδεικνύει  τη συσχέτιση μεταξύ της αυτό-

αποτελεσματικότητας και των κινήτρων κατά την ανάγνωση (Vacca & Vacca 2008). Αυτό 

είναι λογικό καθώς η αίσθηση επάρκειας ενός μαθητή για τις αναγνωστικές του δυνατότητες 

θα τον κινητοποιήσει δίνοντας του μεγαλύτερο κίνητρο για να εμπλακεί στην αναγνωστική 

διαδικασία  ενώ ταυτόχρονα ένας αναγνώστης που διαθέτει υψηλό επίπεδο κινήτρων είναι 

πολύ πιθανόν να αναπτύξει μια ισχυρή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας (Moscal, 2006).

 Η  έρευνά μας ανέδειξε την υψηλότερη συσχέτιση μεταξύ του προσανατολισμού 

στόχων προς το έργο και του παράγοντα των κινήτρων συνολικά.  Η στενή διασύνδεση 

κινήτρων με τους στόχους φαίνεται και από τον ορισμό που δίνεται στα κίνητρα ως 

διαδικασιών και παραγόντων που κινητοποιούν τη συμπεριφορά η οποία καθοδηγείται από 

συγκεκριμένους στόχους (Paulse&Feldmann 1999). H διεθνής έρευνα έχει ασχοληθεί κατά 

κύριο λόγο με τους στόχους μάθησης/ή έργου (mastery, learning task goals). Οι στόχοι 

αυτού του είδους, σε αντίθεση με τους στόχους που είναι προσανατολισμένοι στο «εγώ» 

έχουν συνδεθεί µε ποιοτική παρακίνηση, µε θετικές γνωστικές και συναισθηµατικές 

αντιδράσεις και µε ηθική ακεραιότητα. Συνεπώς, για την επιδίωξη µιας ποιοτικής και 

µακροχρόνιας παρακίνησης η έµφαση πρέπει να δίνεται στον προσανατολισμό στόχων στο 

έργο (Θεοδωράκης, 2015).        

 Η θετική συσχέτιση μεταξύ προσανατολισμού στόχων στο έργο/μάθηση και 

κινήτρων των μαθητών  είναι στοιχείο ΄που υποδεικνύεται από τη διεθνή έρευνα καθώς οι 

έρευνες έδειξαν ότι οι στόχοι μάθησης/έργου σχετίζονται με εσωτερικά κίνητρα για μάθηση 

(Cury et al., 2006· Παντζιαρά 2008).  Η σημασία του προσανατολισμού στόχων στο έργο 

και η υψηλή συσχέτισή του με τα κίνητρα των μαθητών φαίνεται και στην έρευνα των 

Καγιάογλου κ.α  (2010) η οποία κατέδειξε ότι ο προσανατολισμός στο έργο επιδρά θετικά 

στην καταβολή προσπάθειας καθώς και στην εφαρμογή στρατηγικών από μέρους των 

μαθητών οι οποίοι εμμένουν στην προσπάθειά τους ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν είναι 

φαίνεται να είναι θετικά. Ενώ φαίνεται ότι οι μαθητές, οι οποίοι προσανατολίζουν τους 

στόχους τους προς το έργο και τη μάθηση, ενεργοποιούνται περισσότερο γνωστικά 

κάνοντας συχνά χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών αλλά και στρατηγικών αυτορρύθμισης 

κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Wolters, 2004).     

 Επιπλέον, οι μαθητές, οι οποίοι προσανατολίζονται στη μάθηση, ενδιαφέρονται 

κυρίως με την καταβολή προσπάθειας να βελτιώσουν τη δεξιότητά τους. Θεωρούν ότι η 

προσπάθεια αποτελεί βασικό παράγοντα της επιτυχίας τους (Duda, 1993·Σαλβαράς, 2020). 



292 
 

Στην εμφάνιση λαθών, οι μαθητές αυτοί δεν τρομοκρατούνται καθώς προσεγγίζουν τα λάθη 

ως μέσα για να καλύψουν τα κενά τους. Συμμετέχουν στο μάθημα, ανεξάρτητα από την 

απόδοσή τους και διαθέτουν υψηλά επίπεδα παρακίνησης αποδίδοντας την αποτυχία σε 

έλλειψη προσπάθειας (Bandura, 1999·Σαλβαράς, 2020).    

 Τα κίνητρα προσδιορίζουν ουσιαστικά το επίπεδο δραστηριότητας του ατόμου βάσει 

του προσανατολισμού του μαθητή προς μια επιλεγμένη κατεύθυνση βαρύτητας. 

Συμπερασματικά, οι μαθητές που είναι ισχυρά προσανατολισμένοι στο έργο/μάθηση έχουν 

υψηλότερα επίπεδα παρακίνησης και εμπλοκής στο μαθησιακό έργο (Dermitzaki&Efklides, 

2003). Εκλαμβάνουν τη μάθηση ως πρόκληση .  

Στρατηγικές μάθησης (γνωστικές και μεταγνωστικές) 

Όσον αφορά τις γνωστικές στρατηγικές μάθησης η έρευνά μας κατέδειξε ότι την 

υψηλότερη  τιμή συγκεντρώνει ο παράγοντας της απομνημόνευσης ενώ προκύπτει θετική 

συσχέτιση μεταξύ όλων των παραγόντων που συγκροτούν τις γνωστικές στρατηγικές. 

 Η συγκέντρωση της υψηλότερης θετικής τιμής στην απομνημόνευση είναι 

δικαιολογημένη καθώς η απομνημόνευση εντάσσεται στις γνωστικές στρατηγικές 

επιφάνειας, οι οποίες περιλαμβάνουν μια μηχανική  αντιμετώπιση του κειμένου με στόχο 

την απλή  απομνημόνευση πληροφοριών χωρίς να καταβάλλεται ιδιαίτερη νοητική 

προσπάθεια (Ευκλείδη, 2011). Ουσιαστικά από τις στρατηγικές αυτές λείπει η βαθύτερη και 

διεξοδικότερη κατανόηση (Μπότσας, 2007).        

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας κατέδειξαν επίσης ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ των γνωστικών στρατηγικών μάθησης με τις στρατηγικές της απομνημόνευσης και 

της οργάνωσης. Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίζεται απο τη βιβλιογραφία καθώς μέσω της  

στρατηγικής της οργάνωσης  γίνεται ανακατανομή των πληροφοριών (που  

αντιμετωπίζονται  μηχανικά κατά τη φάση της απομνημόνευσης) και πραγματοποιείται μια  

βαθύτερη και πιο διεξοδική επεξεργασία τους και επιτρέπεται στο άτομο να επιλέξει τις 

σημαντικότερες πληροφορίες και να τις αποθηκεύσει στην μακρόχρονη μνήμη και να 

μπορέσει να αντιληφθεί τις σχέσεις μεταξύ των πληροφοριών (Ράλλη, 

2011·Pressley&Hilden 2006). Οι στρατηγικές επεξεργασίας είναι αναμενόμενο να 

συγκεντρώνουν την χαμηλότερη μέση τιμή στην έρευνά μας καθώς σχετίζονται με την 

σύνδεση πληροφοριών και την ένταξή τους στην προγενέστερη γνώση (Ευκλείδη, 2001). 

Αποσκοπούν στην κατανόηση του νοήµατος και των σχέσεων, το οποίο στηρίζεται στην 

επεξεργασία του υλικού και στην αναζήτηση νοήµατος ( Biggs,1993 ·Αντωνάτου 2010). 

 Όσον αφορά τις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης, αυτές καθοδηγούν συνειδητά 

τη σκέψη και  περιλαμβάνουν το σχεδιασµό, την παρακολούθηση καθώς και τη ρύθμιση 
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ενός έργου (Pintrich,1999). Αποτελούν τον πυρήνα της αυτορυθµιζόµενης µάθησης και της 

επιτυχηµένης δια βίου µάθησης. Στην έρευνα μας την υψηλότερη μέση τιμή φάνηκε να 

συγκεντρώνει η παρακολούθηση ενώ η υψηλότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ 

παρακολούθησης και μεταγνωστικών στρατηγικών.     

 Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η  παρακολούθηση, αποτελεί βασική 

μεταγνωστική στρατηγική, η οποία πληροφορεί το άτομο για την κατάσταση του 

«γιγνώσκειν», σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει εξαρχής (Schwartz & Perfect, 2002). 

Αναφέρεται επομένως στην άμεση ενημερότητα που έχει το άτομο για τις διαδικασίες 

κατανόησης και την επίδοση στο αναγνωστικό έργο. Επίσης είναι το κομμάτι του 

«μεταγιγνώσκειν» κατά το οποίο ενεργοποιείται η αυτο – εξέταση του ατόμου και η ρύθμιση 

των προσπαθειών του, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν (Butler & Winne, 1995˙ Μπότσας, 

2007).           

 Η έρευνά μας έδειξε επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

των παραγόντων που συγκροτούν τις στρατηγικές μάθησης. Πιο συγκεκριμένα,  η 

μεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ του σχεδιασμού και της οργάνωσης. Το 

αποτέλεσμα αυτό δικαιολογείται καθώς η διαδικασία του σχεδιασμού εμπλέκει την 

επιστράτευση των κατάλληλων δεξιοτήτων ώστε αφενός το άτομο να προσανατολιστεί προς 

την εμπλοκή του στο μαθησιακό έργο αλλά και αφετέρου να μπορέσει να κατανείμει τις 

γνωστικές πηγές με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει επιτυχία (Μπότσας, 2007) .Υπό αυτό το 

πρίσμα συνδέεται με τη στρατηγική της οργάνωσης η οποία σχετίζεται με την ανακατανομή 

των πληροφοριών.             

 Τέλος, η έρευνά μας κατέδειξε υψηλή συσχέτιση μεταξύ των γνωστικών  των 

μεταγνωστικών στρατηγικών καθώς και των στρατηγικών μάθησης.  Το αποτέλεσμα αυτό 

δικαιολογείται καθώς κάποιοι θεωρούν πως το «γιγνώσκειν» και το «μεταγιγνώσκειν» 

λειτουργούν στα περιγεγραμμένα όρια ενός πεδίου (Siegler & Jenkins, 1989). Ενώ υπάρχουν 

επίσης μελετητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι γνωστικές στρατηγικές, οι οποίες 

εφαρμόζονται συνειδητά ώστε να διευκολυνθεί η σκέψη αλλά και η μάθηση είναι 

μεταγνωστικές. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι οι μεταγνωστικές στρατηγικές μπορούν να 

χρησιμοποιούν και άλλες στρατηγικές είτε γνωστικές είτε τεχνικές με σκοπό τον έλεγχο του 

«γιγνώσκειν» (Ευκλείδη, 2005).   

Βαθμός μέτρησης και συσχετισμός μαθησιακών διαδικασιών 

Στο πλαίσιο της έρευνας μας, έγινε μέτρηση των παραγόντων που συγκροτούν τις 

μαθησιακές διαδικασίες και πραγματοποιήθηκαν συσχετισμοί μεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριμένα έγιναν συσχετίσεις μεταξύ της αναγνωστικής κατανόησης, της παραγωγής 
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γραπτού λόγου και των λειτουργιών της αξιολόγησης, που συγκροτούν τις μαθησιακές 

διαδικασίες. Αναλυτικότερα, στο πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης έγινε μέτρηση των 

μικρο-διαδικασιών (δήλωση) και των μάκρο-διαδικασιών (συνδήλωση) που απαρτίζουν την 

αναγνωστική κατανόηση και η έρευνα κατέδειξε μεγάλο βαθμό συσχέτισης μεταξύ μικρο-

διαδικασιών, μάκρο-διαδικασιών και αναγνωστικής κατανόησης. Ενώ όσον αφορά την 

παραγωγή γραπτού λόγου έγινε μέτρηση των παραγόντων της συγγραφής και 

μετασυγγραφής με την συγγραφή να παρουσιάζει την υψηλότερη συσχέτιση με την 

παραγωγή γραπτού λόγου.          

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας είναι δικαιολογημένα καθώς για να επιτευχθεί η 

κατανόηση κατά την ανάγνωση θα πρέπει να ενεργοποιηθούν διαδικασίες που 

πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα και δεν είναι διαδοχικές αλλά ταυτόχρονες 

(Giasson, 2014·Βάμβουκας,2008). Τέτοιες είναι τόσο μίκρο-διαδικασίες, οι οποίες 

σχετίζονται με την κατανόηση της πληροφορίας που περιέχεται σε μια φράση, όσο και 

μάκρο-διαδικασίες που σχετίζονται με την συνολική κατανόηση του κειμένου (το όλον) και 

τους συσχετισμούς που επιτρέπουν να καταστεί το κείμενο ένα σύνολο που να έχει συνοχή.

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η πρακτική της κατανόησης δεν περιορίζεται στη 

σύλληψη απλά φανερών πληροφοριακών στοιχείων αλλά και στην κατανόηση του βαθέως 

περιεχομένου όπως είναι η επεξεργασία των γλωσσικών δεικτών αναφοράς και σύνδεσης 

καθώς και η συμπερασματική κατανόηση, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συνοχή και η 

συνεκτικότητα του κειμένου και η κατανόησή του ως όλον (Giasson, 2014). Συνεπώς, η 

συσχέτιση μικροδιαδικασιών και μακροδιαδικασιών στην αναγνωστική κατανόηση είναι 

αναμενόμενη.          

 Αναλυτικότερα, οι μικροδιαδικασίες στην αναγνωστική κατανόηση σχετίζονται με 

την καταδήλωση (ο, τι φαίνεται) ενώ οι μακροδιαδικασίες με τη συνδήλωση (ό,τι 

υπονοείται, μετασχηματίζεται και αλλάζει). Η καταδήλωση λειτουργεί αντικειμενικά ενώ η 

συνδήλωση εισάγει τη σχετικότητα και την πολυσημία. Η κατανόηση/σημασιοδότηση 

προκύπτει ουσιαστικά μέσα από τη διαπλοκή του σημαίνοντος (καταδήλωση) με το 

σημαινόμενο (συνδήλωση) και έχει ανάγκη από τα συμφραζόμενα τα οποία θα 

λειτουργήσουν μετατοπίζοντας το βάρος από την καταδήλωση στη συνδήλωση και δίνοντας 

νόημα στην ερμηνεία ( Fiske, 1982·Σαλβαράς, 2011). Στο πλαίσιο αυτό η σημασιοδότηση 

αναφέρεται στην παραγωγή νοήματος  μέσα από διαπραγμάτευση και αλληλόδραση. Δεν 

προτιμάται το γραμμικό μοντέλο επικοινωνίας που επικεντρώνεται στη ροή του μηνύματος 

αλλά το δομικό μοντέλο επικοινωνίας που επικεντρώνεται στις σχέσεις ανάμεσα στα 

στοιχεία της παραγωγής νοήματος.  
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Συνεπώς, οι μαθητές για να κατανοήσουν δεν θα πρέπει να δουλέψουν μόνο με τις 

μικροδιαδικασίες (δηλώσεις-καταφάσεις) αλλά και με τις μακροδιαδικασίες (συνδηλώσεις 

/αρνήσεις/μετασχηματισμούς). Η κατανόηση απαιτεί την ενεργοποίηση πολλών νοητικών 

δεξιοτήτων για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν όχι μόνο αυτά που φαίνονται και 

εκφράζονται ρητά αλλά και με ό,τι υποκρύπτεται υπολανθάνει και αλλάζει (Σαλβαράς, 

2011·Βάμβουκα,2012). 

Συσχετίσεις μεταξύ των μαθησιακών διαδικασιών  και της Αυτορρύθμισης 

 

Στο πλαίσιο της έρευνας, έγινε συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που συγκροτούν 

τις μαθησιακές διαδικασίες και των παραγόντων που συγκροτούν την αυτορρύθμιση. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας κατέδειξαν ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ όλων των 

ευρύτερων παραγόντων που συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες με όλους τους 

παράγοντες που συγκροτούν την αυτορρύθμιση. Αναλυτικότερα, η έρευνα έδειξε ότι η 

υψηλότερη συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων υπάρχει μεταξύ του παράγοντα των 

κινήτρων και των λειτουργιών της αξιολόγησης ενώ πολύ υψηλή συσχέτιση υπάρχει μεταξύ 

της αναγνωστικής κατανόησης και γνωστικών στρατηγικών.    

 Η υψηλή συσχέτιση που φαίνεται να προκύπτει στην έρευνά μας  μεταξύ των 

κινήτρων και των λειτουργιών της αξιολόγησης υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία καθώς 

οι λειτουργίες της αξιολόγησης ( διαμορφωτική, παιδευτική, αποδεικτική, προγνωστική 

αλλά και μεταγνωστική), βαίνουν παράλληλα με τη μεταγνωστικότητα η οποία ενημερώνει 

τους μαθητές για την πορεία μάθησής τους ενεργοποιώντας τις διαδικασίες που θα 

οδηγήσουν σε νέα ρύθμιση το ενέργημα δράσης ενώ συγχρόνως λειτουργεί και ως κίνητρο 

προς τους μαθητές για ένταση της προσπάθειάς τους (Σαλβαράς, 2009).  

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταδεικνύουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ της 

αναγνωστικής κατανόησης καθώς και των στρατηγικών μάθησης. Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι αναμενόμενο καθώς πέραν των γνωστικών παραγόντων σημαντικό ρόλο στην 

αναγνωστική κατανόηση διαδραματίζει η χρήση στρατηγικών καθώς αυτό που 

επιβεβαιώνεται από τις έρευνες είναι ότι η οι επιτυχείς αναγνώστες εφαρμόζουν διάφορων 

τύπων στρατηγικές πριν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της ανάγνωσης ( Pressley 

2002·Dermitzaki, Andreou & Paraskeva, 2008).       

 Αναλυτικότερα, σε επίπεδο συσχετίσεων των επιμέρους παραγόντων που 

συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες και την αυτορρύθμιση η έρευνά μας κατέδειξε πολύ 

υψηλή συσχέτιση μεταξύ των  λειτουργιών της αξιολόγησης, του προσανατολισμού στόχων 

προς το έργο και των μεταγνωστικών εμπειριών.  



296 
 

Στην έρευνα μας προέκυψε πολύ υψηλή συσχέτιση μεταξύ των λειτουργιών της 

αξιολόγησης  και του προσανατολισμού στόχων προς το έργο η οποία δικαιολογείται και 

υποστηρίζεται από την έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας, φαίνεται ότι εξυπηρετούν δύο πολύ βασικές λειτουργίες. Καταρχάς, 

καθοδηγούν τη γνώση κατευθύνοντάς τη συμπεριφορά των μαθητών στην υλοποίηση των 

στόχων και αφετέρου λειτουργούν ως κριτήρια ελέγχου με τα οποία οι μαθητές μπορούν να 

αξιολογούν τη μάθησή τους (Pintrich,2000·Χατζησταματίου, 2010). Επίσης, οι λειτουργίες 

της αξιολόγησης και πιο συγκεκριμένα η μεταγνωστική αξιολόγηση θέτει τα κριτήρια 

αυτοαξιολόγησης της προόδου των μαθητών και συμβάλλει στον προσανατολισμό της 

παρακίνησής τους προς το έργο (Σαλβαράς, 2009). Συνεπώς, υπάρχει συνάφεια μεταξύ του 

προσανατολισμού στόχων στη μάθηση και των λειτουργιών της αξιολόγησης κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία.          

 Αναλυτικότερα, μέσω της διαμορφωτικής λειτουργίας της αξιολόγησης και της 

ανατροφοδότησης που παίρνουν οι μαθητές, γίνονται οι ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και τα λάθη των μαθητών με τη μορφή σκαλωσιάς 

(Oosterhot, 2010). Επίσης, μέσω της παιδευτικής λειτουργίας της αξιολόγησης (τι λάθη 

κάναμε, πώς τα αναγνωρίσαμε, και τα διορθώσαμε), οι μαθητές καλούνται να 

συνειδητοποιήσουν τον λανθασμένο ή ελλιπή μετασχηματισμό των προηγούμενων 

γνώσεων τους και να οδηγηθούν σε κοινωνικογνωστική σύγκρουση ενδοατομική και 

διατομική και να προκληθούν να αναδομήσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους 

μετασχηματίζοντάς αυτές. Ακόμα, μέσω της αποδεικτικής λειτουργίας της αξιολόγησης οι 

μαθητές ανατροφοδοτούνται σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ μέσω της 

διαγνωστικής αξιολόγησης προσδιορίζεται η υστέρηση των μαθητών. Με την προγνωστική 

λειτουργία της αξιολόγησης, η σκέψη των μαθητών ενεργοποιείται για να αντιμετωπίσει 

καταστάσεις εφαρμογής της δεξιότητας που έμαθαν με βάση την ομοιότητα ή την αναλογία. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρακίνηση των μαθητών και τον προσανατολισμό τους 

στο έργο,  να τους επισημαίνεται  ότι η δεξιότητα που έμαθαν θα τους είναι χρήσιμη για 

κατοπινές μαθήσεις τους (Slavin, 2007). Τέλος, μέσω της μεταγνωστικής αξιολόγησης οι 

μαθητές αποκτούν επίγνωση του ενεργήματος δράσης και μπορούν να ενεργοποιήσουν τις 

λειτουργίες της μεταγνώσης ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το ενέργημα, να ελέγχουν 

για τυχόν αποκλίσεις και να εκφράζουν τις μεταγνωστικές τους εμπειρίες (Brown, 

1978·Σαλβαράς, 2020)             

 Η υψηλή συσχέτιση μεταξύ των λειτουργιών της αξιολόγησης και των 

μεταγνωστικών εμπειριών που επίσης προέκυψε από την έρευνά μας είναι επίσης 

δικαιολογημένη.  Οι μεταγνωστικές εμπειρίες αποτελούν ένα σύνολο από εκτιμήσεις, 
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ιδέες, συναισθήματα που βιώνει το άτομο κατά την εκτέλεση ενός έργου και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με την ενημερότητα του ατόμου για το γνωστικό έργο που επιτελεί 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη 2005). Υπό αυτό το πρίσμα, εξυπηρετούν αφενός την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της γνωστικής διαδικασίας και αφετέρου παρέχουν ένα 

ενδογενές πλαίσιο πληροφόρησης του ατόμου αποτελώντας κίνητρο για μάθηση 

(Efklides&Vauras, 1999). Αναλυτικότερα, οι απόψεις και τα συναισθήματα που 

διαμορφώνει ένα άτομο σχετικά με ένα γνωστικό έργο μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά 

τόσο το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλει καθώς και την επιθυμία του να εμπλακεί 

ή να αποφύγει την εκτέλεση ενός έργου (Dermitzaki& Efklides,2001·Ντούση,2012). 

Συνεπώς είναι αναμενόμενο οι μεταγνωστικές εμπειρίες να παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση  

με τις λειτουργίες της αξιολόγησης οι οποίες συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της 

διδασκαλίας. Ειδικότερα, μέσω της μεταγνωστικής αξιολόγησης οι μαθητές αποκτούν 

μεταγνωστικότητα η οποία είναι σε διαρκή διάδραση με το μαθησιακό στόχο, την ανάλυση 

του έργου, την ετοιμότητα για τη νέα μάθηση,  τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση. 

Συνεπώς, η μεταγνωστικότητα βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν «τι κάνουν», 

«πώς το κάνουν», «τι λάθη κάνουν», «πως τα διορθώνουν’, αυτό που κάνουν πού θα τους 

χρησιμεύσει, με άλλα λόγια να βιώσουν μεταγνωστικές εμπειρίες που αναφέρονται τόσο 

στο έργο όσο και στον εαυτό τους (Σαλβαράς, 2011).      

 Οι συσχετίσεις  που παρατηρούνται  ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες που 

συγκροτούν τις μαθησιακές διαδικασίες και ανάμεσα στους παράγοντες που συγκροτούν 

την αυτορρύθμιση επαληθεύουν την 1η υπόθεση της έρευνάς μας.    
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Β΄ φάση της έρευνας 

Διδακτικός πειραματισμός 

Ποια είναι η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων κατά τη διδασκαλία και 

η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών; 

 

Κατά το διδακτικό πειραματισμό, επιδιώχθηκε να διερευνηθεί η επίδραση του 

αναμορφωμένου μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στη μαθησιακή διαδικασία και πιο 

συγκεκριμένα στη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, στην κατανομή του 

διδακτικού  χρόνου, μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, καθώς και στη χρήση των ειδών 

λόγου και στην ένταση επικέντρωσης των λειτουργιών της φθίνουσας καθοδήγησης.

 Είναι γεγονός ότι η  μαθησιακή σχέση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις   μορφές 

οργάνωσης της μαθητικής εργασίας. Η διδασκαλία στις μέρες μας, εκτός από επιστήμη και 

λύση προβλήματος, ορίζεται και ως συμμετοχή στη λήψη απόφασης (Moston & Ashworth, 

2017), από την οποία εξαρτάται και η κατανομή του διδακτικού χρόνου, ως βασική 

μεταβλητή της μάθησης των μαθητών (Slavin, 2007). Ως κατηγορίες αποφάσεων 

εκλαμβάνονται οι φάσεις του εγχειρήματος διδακτικής δράσης που επιλέγεται και ως 

μονάδες αποφάσεων οι διδακτικές ενέργειες και οι μαθητικές δραστηριότητες (Σαλβαράς, 

2020).            

 Ανάλογα με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού και των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων, δημιουργείται ένα φάσμα μορφών μαθητικής εργασίας και αντίστοιχων 

μορφών παιδαγωγικών σχέσεων (Σαλβαράς, 2011). Οι παιδαγωγικές σχέσεις μπορούν να 

είναι ιεραρχικές, συμμετρικές και αυτόνομες. Επίσης, στο πλαίσιο της διδασκαλίας, ο 

παράγων χρόνος είναι πολύ σημαντικός καθώς αυτό που επιβεβαιώνεται ερευνητικά είναι 

ότι υπάρχει υψηλή σχέση ανάμεσα στο χρόνο που αφιερώνεται στη διδασκαλία και στη 

μάθηση των μαθητών (Carrol, 1976). Η διδακτική έρευνα υποστηρίζει ότι η μεγιστοποίηση 

του χρόνου που αφιερώνεται «επί τω έργον», είναι θέμα των διαδικασιών της διδασκαλίας, 

του προγραμματισμού, της διεξαγωγής και της αξιολόγησης (Joyce κ.α, 2009· Σαλβαράς, 

2013·Kalantzis & Cope, 2013) .Η μάθηση αποτελεί συνεπώς συνάρτηση του χρόνου και η 

κατανομή του ως θέμα μεθόδευσης της διδασκαλίας βρίσκεται στην αρμοδιότητα των 

εκπαιδευτικών (Σαλβαράς, 2007).         

 Τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνάς κατέδειξαν ότι η συμμετοχή εκπαιδευτικού 

και μαθητών στη λήψη των αποφάσεων, με το αναμορφωμένο  μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας, και η κατανομή του διδακτικού χρόνου μεταξύ τους, όσον αφορά την 
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αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο του επεξεργαστή και του μελετητή κειμένου) καθώς και 

όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου (πρότυπο του γραφέα κειμένου) ευνοεί τους 

μαθητές στη μάθησή τους.         

 Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα, καθώς στη θεωρία διδασκαλίας του 

διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, στην οποία βασίζεται η έρευνά μας, υιοθετείται μια 

δομημένη προσέγγιση της διδασκαλίας ισορροπημένη στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

και στην κατανομή του διδακτικού χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, στο μαθησιακό συμβόλαιο 

και την προτυποποίηση, ως μεθοδολογικές συνθήκες της διδασκαλίας, οι περισσότερες 

αποφάσεις λαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό, ενώ στις φάσεις της δραστηριότητας οι 

περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται από τους μαθητές. Η συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και στην κατανομή του διδακτικού χρόνου ευνοεί αρκετά τους μαθητές στη 

λήψη αποφάσεων (Σαλβαράς, 2013· Σαλβαράς, 2020).      

 Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός, αφού συνάψει το μαθησιακό συμβόλαιο με τους 

μαθητές, το οποίο αποτελεί σημαντικό διαμεσολαβητικό εργαλείο συμμετοχής των μαθητών 

στη λήψη αποφάσεων για το γίγνεσθαι της διδασκαλίας,  εκχωρεί σταδιακά αποφάσεις 

στους μαθητές εγκαθιστώντας συμμετρικές παιδαγωγικές σχέσεις (Σαλβαράς, 2011). Στο 

τέλος του φάσματος της διδασκαλίας στόχος είναι  μέσα σε πλαίσιο φθίνουσας 

καθοδήγησης, οι μαθητές να λαμβάνουν αποφάσεις εγκαθιστώντας αυτόνομες παιδαγωγικές 

σχέσεις. Η παιδαγωγική καθοδήγηση είναι προσανατολισμένη στην πράξη και 

επικεντρώνεται στη διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Η οργάνωση της 

διάδρασης κατά τη διδασκαλία στόχο έχει την αυτονομία των μαθητών οι οποίοι 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων μέσα σε ένα πλαίσιο διδακτικής καθοδήγησης με σκοπό 

την μάθηση και την ανάπτυξή τους.           

  Όσον αφορά την ένταση επικέντρωσης κατά τη διδασκαλία του προτύπου του 

επεξεργαστή κειμένου η έρευνά μας κατέδειξε ότι δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα κατά τη 

διδασκαλία δίνεται στις μεθοδολογικές συνθήκες και συγκεκριμένα στη φάση του 

προσανατολισμού και της προτυποποίησης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα 

καθώς στην εκμάθηση στόχων- ικανοτήτων, όπως του επεξεργαστή κειμένου, με το μοντέλο 

της γνωστικής μαθητείας, κατά τη  φάση του προσανατολισμού δίνεται βαρύτητα στο 

μαθησιακό συμβόλαιο κατά το οποίο γίνεται κατανομή των ρόλων μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών. Είναι σημαντικό ότι οι μαθητές, μέσω του μαθησιακού συμβολαίου, 

γνωρίζουν «τί θα κάνουν» (το έργο), «πώς θα το κάνουν» (τη διαδικασία), «και τι θα κάνει 

ο καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές» (τους ρόλους) καθώς το μαθησιακό συμβόλαιο  

δραστηριοποιεί τη μεταγνώση η οποία θα επιτρέψει  στους μαθητές να μπορέσουν να 

παρακολουθήσουν, να ελέγξουν τη μάθησή τους εκφράζοντας τις μεταγνωστικές τους  και   
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συμβάλλει στη χειραφέτησή τους (Σαλβαράς, 2011·Ευκλείδη, 2005· Σαλβαράς, 2020).

 Παράλληλα, η ένταση  επικέντρωσης της διδασκαλίας για τη διδασκαλία του 

προτύπου του επεξεργαστή κειμένου δόθηκε στην προτυποποίηση. Αυτό ήταν επίσης 

αναμενόμενο καθώς η προτυποποίηση κατέχει σημαντική θέση στα μοντέλα της γνωστικής 

μαθητείας και ως μέσο αξιοποιεί θέσεις για εσωτερίκευση της συμπεριφοράς του προτύπου 

μέσω της μίμησης (Schunk, 2008). Η προτυποποίηση του ενεργήματος: τί θα κάνουμε, πώς, 

γιατί, κάθε πότε, ως τύπος σκαλωσιάς, είναι μια νοητική αναπαράσταση ενός υποδείγματος-

μοντέλου. Ο εκπαιδευτικός προτυποποιεί το ενέργημα δράσης (στρατηγική επεξεργασίας 

κειμένου) δείχνοντας και εξηγώντας σαν να είναι δικό του πρόβλημα. Οι μαθητές 

ακολούθως, μέσα σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό, και με τη 

χρήση αρχικά του φωνακτού και στη συνέχεια του σιωπηρού λόγου συγκροτούν το 

ενέργημα δράσης που τους υποδείχθηκε ώστε να μπορούν να εργαστούν με αυτοέλεγχο 

αυτορρυθμίζοντας τη συμπεριφορά τους. Η επίδειξη, η επεξήγηση, η πρακτική εργασία 

αλλά και ο φωνακτός και σιωπηρός λόγος, έχουν καταχωρηθεί ως διαμεσολαβητική 

εργαλεία υψηλής στάθμης (Σαλβαράς, 2011· Kozulin, 1998). Η φάση της προτυποποίησης 

είναι σημαντική ώστε οι μαθητές να εργαστούν στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξής τους.

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας κατέδειξαν ότι η επικέντρωση της διδασκαλίας 

όσον αφορά την αναγνωστική κατανόηση (πρότυπο του μελετητή κειμένου) με το μοντέλο 

της γνωστικής μαθητείας διαχέεται ισόρροπα μεταξύ μεθοδολογικών συνθηκών (φάσεις του 

προσανατολισμού και της προτυποποίησης) , της δραστηριότητας των μαθητών (φάση της 

επικύρωσης) αλλά και κριτηρίου απόδοσης (φάση της πιστοποίησης).   

 Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα καθώς   η εκμάθηση του προτύπου του 

μελετητή κειμένου, με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, κινείται στη ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης του μαθητή. Συνεπώς, αφού γίνει προσανατολισμός της σκέψης των μαθητών 

και συμφωνηθούν οι ρόλοι μέσω, του μαθησιακού συμβολαίου,  ο εκπαιδευτικός 

προτυποποιεί  το ενέργημα δράσης (τι θα μάθουμε, πώς θα μάθουμε, τι θα κάνει ο καθένας) 

το οποίο οι μαθητές θα πρέπει να συγκροτήσουν  εσωτερικεύοντας το με τη χρήση των 

λόγων φωνακτού και σιωπηρού λόγου.       

 Η φάση της επικύρωσης είναι επίσης πολύ σημαντική, καθώς οι μαθητές θα πρέπει 

να είναι σε θέση  να αναφέρονται στο ενέργημα που έχουν συγκροτήσει, να μπορούν να 

εργαστούν αρχικά αμοιβαία, επιλογή επιπέδου δυσκολίας  αλλά και να αναζητήσουν 

εναλλακτικούς τρόπους. Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων/ μετασχηματισμών 

διαταράσσει την γνωστική τους ισορροπία καθώς αποτελεί τομή και ρήξη με τις 

προηγούμενες γνώσεις τους. Η αναδόμηση των προηγούμενων γνώσεων και αποκατάσταση 

της ισορροπίας των μαθητών ως προς την προηγούμενη διατάραξη εξαιτίας των 
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μετασχηματισμών θα τους επιτρέψει να φτάσουν στην γνωστική υπέρβαση και στην 

αποκατάσταση της ισορροπίας σε υψηλότερο επίπεδο. Έτσι κατά τη φάση της 

πιστοποίησης, ανταποκρινόμενοι στο ρόλο και εξομοιωμένοι με το πρότυπο παρατήρησης 

θα  μπορέσουν να εργαστούν με αυτοέλεγχο. 

Xρήση των ειδων λογου και της φθινουσας καθοδηγησης 

 

Ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης των ειδών λόγου και η ένταση της διδασκαλίας στις 

λειτουργίες φθίνουσας καθοδήγησης; 

 

 Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, έγινε καταγραφή των ειδών λόγου (σωρευτικός, 

διερευνητικός, διαλεκτικός) και των λειτουργιών της φθίνουσας καθοδήγησης με το 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό που πρόκυψε από 

την έρευνα και τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις που έγιναν είναι ότι υπάρχει  στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στη χρήση των ειδών λόγου (σωρευτικός, διερευνητικός, 

διαλεκτικός) κατά τη διδασκαλία των προτύπων του  επεξεργαστή, του μελετητή καθώς και 

του γραφέα κειμένου με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας. Σημαντικές διαφοροποιήσεις 

προέκυψαν στην έρευνά μας και ανάμεσα στην ένταση επικέντρωσης της διδασκαλίας της 

γνωστικής μαθητείας στα πρότυπα του επεξεργαστή, του μελετητή και του γραφέα κειμένου 

στις λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης.       

 Είναι γεγονός ότι κατά την επικοινωνιακή διάσταση της διάδρασης εκπαιδευτικού και 

μαθητών, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές, χειριζόμενοι τη διδακτέα ύλη, διαμορφώνουν 

μορφές και τύπους επικοινωνίας. Κατά τη διεξαγωγή τη της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός 

και οι μαθητές ομιλούν, συζητούν, συνδιαλέγονται και ζητούν να πετύχουν τη συναίνεση 

των συνομιλητών τους σχετικά με αυτά που λεν και υποστηρίζουν. Η επικοινωνιακή 

διάσταση της διάδρασης κατά τη διδασκαλία, εξαρτάται και από τα είδη του λόγου 

(σωρευτικός, διερευνητικός και διαλεκτικός) (Σαλβαράς, 2020).   

 Ο λόγος αποτελεί σημαντική παράμετρο της μαθησιακής διαδικασίας καθώς δεν 

αποτελεί απλά δίαυλο μετάδοσης πληροφοριών για τον κόσμο ή για τις εσωτερικές νοητικές 

καταστάσεις και τα αίτια της συμπεριφοράς μας αλλά αποτελεί μηχανισμό ο οποίος παράγει 

και συγκροτεί τον κοινωνικό κόσμο και αποτελεί ουσιαστικά κοινωνική πράξη (Philips & 

Jorgensen 2009). Οι λειτουργίες και τα είδη του λόγου λειτουργούν ως μηχανισμοί 

προσαρμογής του ατόμου συμβάλλοντας  σημαντικά στη μετάβαση από τις δια-ψυχολογικές 

διαδικασίες και τη διάδραση με τους άλλους κατά τη μαθησιακή διαδικασία στις ενδο-

ψυχολογικές διαδικασίες και τη διάδραση με τον εαυτό. Ο λόγος αποτελεί συνεπώς εργαλείο 
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με το οποίο ο μαθητής δεν ελέγχει απλά το περιβάλλον του αλλά ρυθμίζει και τη 

συμπεριφορά του (Vygotsky, 1978).         

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, στο πεδίο της αναγνωστικής 

κατανόησης, με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, και στο πρότυπο του επεξεργαστή 

κειμένου φαίνεται να προκρίνεται ο διερευνητικός λόγος έναντι του σωρευτικού και του 

διαλεκτικού λόγου. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα και δικαιολογούνται καθώς 

στο διερευνητικό λόγο διατυπώνονται συνεχώς αιτήματα να προσδιορίζουν οι μαθητές 

προβλήματα με τη μορφή ερωτημάτων, να καταφεύγουν στις πηγές μάθησης και να 

απαντούν στα ερωτήματα, να διευρύνουν τις απαντήσεις τους, να διευκρινίζουν και να 

εξηγούν. Η επεξεργασία κειμένου αποτελεί διαδικασία επίλυσης προβλήματος και ο 

διερευνητικός λόγος προσφέρει την επίλυση προβλήματος (Σαλβαράς, 2003·Wink, 2014· 

Σαλβαράς, 2020).         

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, όσο  αφορά την αναγνωστική κατανόηση και  το 

πρότυπο του μελετητή κειμένου καθώς και την παραγωγή λόγου και το πρότυπο του γραφέα 

κειμένου κατέδειξαν ότι προκρίνεται κατά τη διδασκαλία ο διαλεκτικός λόγος έναντι του 

σωρευτικού και του διερευνητικού λόγου. Τα αποτελέσματα αυτά δικαιολογούνται καθώς 

η εργασία με αυτοέλεγχο, κατά τη συγγραφή και μελέτη,  απαιτεί οι μαθητές να διαλέγονται 

με τον εαυτό τους δίνοντάς του οδηγίες. Στο διαλεκτικό λόγο διατυπώνονται συνεχή 

αιτήματα για αντιπαράθεση απόψεων, αναζήτηση εναλλακτικών δηλώσεων, που επιφέρουν 

μετασχηματισμό και οδηγούν στην αναδόμηση και στην εργασία με αυτοέλεγχο με οδηγίες 

στον εαυτό (Σαλβαράς, 2020).       

 Επίσης, στην έρευνά μας διερευνήθηκε η ένταση της επικέντρωσης της διδασκαλίας με 

το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στις λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης όσον 

αφορά τα πρότυπα του επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή, καθώς και του γραφέα 

κειμένου. Η φθίνουσα καθοδήγηση, ως τύπος σκαλωσιάς, ακολουθεί την προτυποποίηση 

του ενεργήματος από τον εκπαιδευτικό και στηρίζεται στις λειτουργίες του λόγου: του 

εξωτερικού, του φωνακτού και του σιωπηρού. Μέσω των λειτουργιών του λόγου, που 

συγκροτούν το σχήμα της φθίνουσας καθοδήγησης, οι μαθητές μπορούν να εργαστούν στη 

ζώνη της επικείμενης ανάπτυξής τους και να μάθουν να λειτουργούν τα πρότυπα του 

αναγνώστη, του γραφέα του μελετητή, εργαζόμενοι με αυτοέλεγχο (Σαλβαράς, 2020). 

 Αυτό που προέκυψε  από την έρευνά μας, είναι ότι κατά την εκμάθηση του προτύπου 

του επεξεργαστή κειμένου η ένταση της επικέντρωσης  στηρίζεται στο φωνακτό λόγο. Με 

το φωνακτό-εγωκεντρικό λόγο οι μαθητές μιλούν με τον εαυτό τους σκεπτόμενοι φωναχτά 

για το «τί κάνουν» και «πώς το κάνουν» ώστε λόγος και πράξη να υποστηρίζονται αμοιβαία. 

Ουσιαστικά, οι μαθητές μεταφράζουν λεκτικά αυτό που κάνουν και έτσι το κατανοούν.  
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Πρόκειται για μετάβαση από το δια-ψυχολογικό στο ενδο-ψυχολογικό επίπεδο μέσω της 

λεκτικής αυτό-καθοδήγησης. Οι μαθητές, μέσω του φωνακτού λόγου εσωτερικεύουν αυτό 

που κάνουν αξιοποιώντας λέξεις που έχουν αρχικά χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό 

και οι οποίες τους επιτρέπουν να ρυθμίζουν τη διάδραση με τον εαυτό τους.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, κατέδειξαν ότι η ένταση  επικέντρωσης  με το 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στις λειτουργίες της φθίνουσας καθοδήγησης όσον αφορά 

τα πρότυπα του μελετητή κειμένου καθώς και του γραφέα κειμένου εντοπίζεται  κατά 

κύριο λόγο στη σιωπηρή φθίνουσα καθοδήγηση. Πιο συγκεκριμένα,  με το σιωπηρό λόγο 

οι μαθητές ενεργούν δίνοντας οδηγίες στον εαυτό τους τί να προσέξει, ώστε να μάθουν 

σταδιακά να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, κάνοντας μια μετάβαση από 

τις ελεγχόμενες από τον εκπαιδευτικό συνθήκες μάθησης, στις ελεγχόμενες από τους ίδιους. 

Με το σιωπηρό λόγο οι μαθητές συγκροτούν το ενέργημα δράσης (τι θα κάνω, πως, γιατί, 

για ποιο σκοπό, κάθε πότε), αναπτύσσουν τις λειτουργίες της μεταγνώσης (παρακολούθηση, 

έλεγχος, έκφραση μεταγνωστικών εμπειριών) και μπορούν να το εφαρμόζουν, εργαζόμενοι 

με αυτοέλεγχο, καλλιεργώντας συνθήκες αυτορρύθμισης (Σαλβαράς, 2011·Moos & 

Ringdal, 2012· Σαλβαράς, 2020).  Ουσιαστικά, μέσω του σιωπηρού λόγου, οι μαθητές  

αποκτούν «ρεύμα συνείδησης», έχουν συγκροτήσει το ενέργημα δράσης και μπορούν να 

δίνουν οδηγίες στον εαυτό τους αυτό-κατευθύνοντας τη δράση τους. Η γλώσσα αποτελεί 

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο οι μαθητές αποκτούν κατά τις κοινωνικές τους 

αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα και το οποίο στη συνέχεια εσωτερικεύεται και 

χρησιμοποιείται ως ένας ενδιάμεσος συντελεστής για πιο προηγμένες μορφές μάθησης 

δηλαδή  ανώτερες γνωστικές διαδικασίες όπως είναι η επίλυση προβλημάτων ( Schunk 

2010).             

 O μεσολαβητικός και αυτό-κατευθυντικός ρόλος του σιωπηρού λόγου αποκτά 

συγκεκριμένη μορφή στη θεωρία του Vygotsky (1962) ο οποίος υποστήριξε ότι ο 

εσωτερικός μονόλογος συμβάλλει στην ανάπτυξη της σκέψης και στην οργάνωση της 

συμπεριφοράς. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό ότι μέσω του μοντέλου της γνωστικής 

μαθητείας,  αναπτύσσεται ουσιαστικά μια διαλογική σχέση μεταξύ λόγων και πρακτικών σε 

συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια και  δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή- γραφέα ή στο 

μαθητή-μελετητή κειμένου να επιτρέψει στις φωνές που αποτελούν βασικά διαλογικά 

σημειωτικά φαινόμενα να εσωτερικευτούν και να διαμεσολαβούν τη λειτουργία του 

ψυχισμού κατευθύνοντας τη δράση του ατόμου.       
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην ανάπτυξη των μαθητών; 

 

 Η ερευνητική κατεύθυνση της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας εστιάζεται 

στον έλεγχο της ανάπτυξης των μαθητών: της γνωστικής, της κοινωνικής και της 

συναισθηματικής, με τη χρήση δεικτών-κριτηρίων ελέγχου ποιότητας, ως σημεία 

αναφοράς και εσωτερικά κριτήρια που είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, επί τη εμφανίσει και 

προσφέρονται για αντιπαραβολή.        

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, κατέδειξαν ότι το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας 

συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των μαθητών, κατά την εκμάθηση του προτύπου του 

επεξεργαστή, του μελετητή και του γραφέα κειμένου. Αναλυτικότερα, το μοντέλο της 

γνωστικής μαθητείας φαίνεται να  συμβάλλει σημαντικά τόσο στη γνωστική, στην 

κοινωνική και στην συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών καθώς οι δείκτες- κριτήρια, 

ως στοιχεία ταυτότητας του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας, εμφανίστηκαν σε μεγάλο 

βαθμό στην έρευνά μας. Το αποτέλεσμα αυτό εδράζεται στην άποψη του Vygotsky ότι η 

ανάπτυξη είναι επακόλουθο της μάθησης και ότι καλή και ποιοτική διδασκαλία είναι αυτή 

που οδηγεί στην ανάπτυξη και που δημιουργεί περιβάλλον γνωστικής μαθητείας.  

 Η διδασκαλία στόχων-δεξιοτήτων όπως του επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή 

κειμένου καθώς και του γραφέα κειμένου με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας  

συμβάλλει καταρχάς  σημαντικά στην γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Αναλυτικότερα, η 

χρήση του φωνακτού λόγου, που αποτελεί σημαντικό δείκτη- κριτήριο ταυτότητας του 

μοντέλου της γνωστικής μαθητείας, συμβάλλει σημαντικά στη γνωστική ανάπτυξη καθώς 

επιτρέπει στους μαθητές  να συνομιλούν με τον εαυτό τους φωνακτά, αναφορικά με τις 

δραστηριότητες που επιτελούν, γεγονός που συμβάλλει στην αμοιβαία ενίσχυση λόγου και 

πράξης και επιτρέπει την μετάβαση των μαθητών από το δια-ψυχολογικό επίπεδο στο 

ένδοψυχολογικό επίπεδο και στη λεκτική καθοδήγηση ώστε να μπορούν να περιγράφουν, 

να σχολιάζουν αλλά και να καθοδηγούν τις πράξεις τους κατά τη μάθηση (Σαλβαράς,2011). 

Παράλληλα, ο φωνακτός λόγος αποτελεί εργαλείο που συμβάλλει σημαντικά στην 

καταγραφή διαδικασιών μεταγνωστικού ελέγχου και παρακολούθησης της μαθησιακής 

διαδικασίας (Σαλβαράς, 2003·Panaoura et al 2003·Σαβαράς, 2020).     

 Επίσης, οι μαθητές αναπτύσσονται γνωστικά, μέσω του μοντέλου της γνωστικής 

μαθητείας,  μέσα από την παροχή και λήψη ανατροφοδότησης. Η ανατροφοδότηση αποτελεί 
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βασικό χαρακτηριστικό των ανοικτών συστημάτων όπως είναι η διδασκαλία και συμβάλλει 

σημαντικά στη διατήρηση της ροής της. Η ανατροφοδότηση λειτουργεί ως μια αξιολογική 

και ελεγκτική διαδικασία, με την οποία το ανοικτό σύστημα αξιολογεί τις διαδικασίες και 

τις εκροές της διδασκαλίας (Minder, 2007· Σαλβαράς, 2020). H ανατροφοδότηση είναι πολύ 

σημαντική διαδικασία καθώς ικανοποιεί την ανάγκη των μαθητών να γνωρίζουν «πώς 

προχωρούν και γιατί» και να παρακολουθούν τη μάθησή τους.      

 Η ανατροφοδότηση βέβαια που λαμβάνουν οι μαθητές θα πρέπει να είναι ελαφρώς 

ετεροχρονισμένη, ώστε οι μαθητές να ξανασκεφτούν να επαναπροσδιοριστούν, κάνοντας 

επανέλεγχο της δράσης τους. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι το γεγονός ότι οι μαθητές 

λαμβάνουν ανατροφοδότηση όχι μόνο από τους άλλους αλλά  και από τον ίδιο τους τον 

εαυτό εφόσον η διδασκαλία τους επικεντρώνεται στο να μάθουν «πώς να μαθαίνουν» και 

έχουν διδαχθεί στρατηγικές μάθησης και μελέτης και μπορούν να τις εφαρμόζουν με 

αυτοέλεγχο, γιατί έχουν ήδη συγκροτήσει το ενέργημα δράσης: τι  θα κάνω, πως, γιατί, κάθε 

πότε και μπορούν να συγκρίνουν τις εκτελέσεις με το ενέργημα και να λάβουν 

ανατροφοδότηση (Σαλβαράς, 2020).         

 Ακόμη, η διδασκαλία προτύπων (αναγνώστη, γραφέα, επεξεργαστή κειμένου) με το 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας συμβάλλει σημαντικά στη γνωστική ανάπτυξη μέσω της 

συγκρότησης ενεργημάτων δράσης. Οι μαθητές, μέσω της προτυποποίησης του 

ενεργήματος από τον εκπαιδευτικό, παρατηρούν και κατασκευάζουν ένα εννοιολογικό 

μοντέλο των διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη ενός έργου. Αναλυτικότερα, οι 

μαθητές καταγράφουν τη συμπεριφορά του προτύπου, την κωδικοποιούν, την αναπλάθουν 

και , τέλος την παράγουν με τη μορφή ενεργήματος: τί θα κάνω; πως; γιατί; Κάθε πότε.

 Ακόμα,  η έρευνά μας έδειξε ότι η διδασκαλία των προτύπων του επεξεργαστή, του 

μελετητή και του γραφέα κειμένου, με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, συμβάλλει 

σημαντικά στην κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Η έρευνα ανέδειξε κάποια κριτήρια -

δείκτες, που αποτελούν εσωτερικά γνωρίσματα του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας , 

όπως είναι το μαθησιακό συμβόλαιο, η εργασία με το διπλανό, η εξομοίωση με το πρότυπο 

και η ανταπόκριση στο ρόλο, τα οποία φαίνεται να ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.  

Τα  αποτελέσματα της έρευνάς μας υποστηρίζονται από τη βιβλιογραφία καθώς η 

σύναψη μαθησιακού συμβολαίου, μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία, συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών καθώς  προωθεί τη 

συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων και αποτρέπει τους μαθητές από την 

αλλοτρίωση, από τον εαυτό τους και από τους άλλους. Οι μαθητές, μέσω του μαθησιακού 

συμβολαίου, μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο διδακτικό 

γίγνεσθαι  (Σαλβαράς, 2011· Jacobsen et al, 2011·Σαλβαράς, 2020).     
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 Επίσης, η αμοιβαία εργασία συμβάλλει  σημαντικά στην κοινωνική ανάπτυξη των 

μαθητών. Οι μαθητές, κατά τη διδασκαλία,  αναλαμβάνουν την ευθύνη να βοηθά ο ένας τον 

άλλο προς ένα κοινό σκοπό, ώστε όλοι να έχουν μερίδιο στην επιτυχία του άλλου (Jacobsen 

κ.α., 2011). Κατά την αμοιβαία εργασία και μέσω  της κατανομής, μεταξύ των μαθητών, 

των ρόλων του μαθητή-παρατηρητή και του μαθητή εκτελεστή οι μαθητές μαθαίνουν να 

παίρνουν και να δίνουν ανατροφοδότηση αλλά και να διευρύνουν τις σχέσεις τους με 

αποτέλεσμα να νιώθουν περισσότερο άνετα. Η διάδραση με τον άλλο, η παροχή και λήψη 

ανατροφοδότησης, καθοδηγούμενη από δείκτες-κριτήρια, η ανάληψη ευθύνης για τη 

μάθηση λειτουργούν θετικά για τους μαθητές (Σαλβαράς, 2011·Li & Kam, 2011·Σαλβαράς, 

2020). Βέβαια, αξιοσημείωτο είναι ότι  η αμοιβαία εργασία δεν στερείται και αρνητικών 

στοιχείων καθώς μειώνει το χρόνο εξάσκησης, αυξάνει την πιθανότητα εσφαλμένης 

ανατροφοδότησης μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε συγκρούσεις καθώς και σε 

παρεκκλίσεις σε άσχετη συζήτηση.       

 Ακόμα, η ανταπόκριση στο ρόλο, και η εξομοίωση με το πρότυπο παρατήρησης 

συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών καθώς αξιολογούν τον εαυτό 

τους σε σύγκριση με τους άλλους και χρησιμοποιούν την κοινωνική σύγκριση για να 

μαθαίνουν κοινωνικά πρότυπα και για να κρίνουν τις ικανότητές τους. Ειδικότερα μέσω του 

αυτοελέγχου, οι μαθητές προσπαθούν να εξομοιωθούν με το μοντέλο δράσης. Πρόκειται για 

μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη σύγκριση και αντιπαραβολή των μαθητών με εκείνες 

του ενεργήματος για την εκτίμηση της εφαρμογής του (Σαλβαράς, 2020). Η μάθηση 

προτύπου, η ενίσχυση της αρμόζουσας συμπεριφοράς, η επίδειξη η οποία συνοδεύεται με 

εξήγηση και παροχή ανατροφοδότησης ώστε οι μαθητές να συγκροτήσουν πρότυπα 

συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (Σαλβαράς, 2013).

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας κατέδειξαν τέλος ότι το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας, στην εκμάθηση  των προτύπων του επεξεργαστή, του μελετητή και του γραφέα 

κειμένου, συνέβαλε σημαντικά στην συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών μέσω της 

καλλιέργειας ενσυναίσθησης από την εργασία με τον άλλο, της προτυποποίησης με 

φθίνουσα καθοδήγηση αλλά και της εργασίας με αυτοέλεγχο.    

 Η ενσυναίσθηση, η οποία ως όρος πυροδοτήθηκε από την έμφαση που του έδωσε ο 

Rogers (1957), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για συναισθηματική ανάπτυξη. Με την 

ενσυναίσθηση, ως συναισθηματικό στόχο-ικανότητα, εξασφαλίζουμε την κατανόηση των 

άλλων και την παροχή υποστήριξης/σκαλωσιάς για τη συναισθηματική ανάπτυξή τους.

 Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνά μας, προέκυψε ότι  με το μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας οι μαθητές αποκτούν ενσυναίσθηση από την  εργασία με τον άλλο, γεγονός που 

συμβάλλει στην συναισθηματική τους ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, η συνέργεια με τους 
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άλλους προκαλεί κινητοποίηση στους μαθητές, μαθαίνει ο ένας από τον άλλο, αυξάνει τα 

θετικά συναισθήματα και αυξάνει την αυτοεκτίμηση τους. Επίσης, η εργασία με το διπλανό 

προωθεί την εντιμότητα, την υπομονή και τη συναισθηματική κατανόηση μεταξύ των 

μαθητών, ενώ  η αλληλεπίδραση συμβάλλει στη μείωση του εγωκεντρισμού τους. Συνεπώς, 

χρειάζεται να βοηθήσουμε τους μαθητές να συνεργάζονται με εξάσκηση σε απλούστερα 

πλαίσια, π.χ της δυάδας με τη χρήση της γνωστικής μαθητείας (Σαλβαράς, 2020). 

 Επίσης, η συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών προωθείται μέσω της 

προτυποποίησης και της φθίνουσας καθοδήγησης καθώς οι μαθητές με την υποστήριξη και 

το στήσιμο σκαλωσιάς μάθησης από τον εκπαιδευτικό, που συντελείται στη ζώνη 

επικείμενης ανάπτυξής τους, μαθαίνουν να ολοκληρώνουν γνωστικά έργα γεγονός ενισχύει 

την αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους,  ενώ η εργασία με αυτοέλεγχο, συμβάλλει 

στο να γίνουν οι μαθητές περισσότερο υπεύθυνοι αποκτώντας επίγνωση των δυνατοτήτων 

τους αλλά και να μπορούν να συμμορφώνονται σε κανόνες. Έτσι αρχίζουν να εμπιστεύονται 

τον εαυτό τους για την ανατροφοδότησή τους (Σαλβαράς, 2020).  

Ποιότητα του τελικού αποτελέσματος 

Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στις μορφές εμφάνισης των 

προϊόντων διδασκαλίας;         

 Κατά την έρευνα μας, διερευνήθηκε η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας 

στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος και στις μορφές εμφάνισης των προϊόντων  της 

διδασκαλίας όσον αφορά τα πρότυπα του επεξεργαστή κειμένου του μελετητή κειμένου και 

του γραφέα κειμένου. Η κατεύθυνση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος ελέγχει το 

επίπεδο επίτευξης των στόχων επίδοσης, που αποτελούν την παρατηρήσιμη συνιστώσα της 

συμπεριφοράς, και αποτελούν προϊόν εκδήλωσης της νοητικής συνιστώσας της 

συμπεριφοράς που την απαρτίζουν τόσο οι στόχοι ικανότητες όπως είναι το πρότυπο του 

επεξεργαστή κειμένου, του μελετητή κειμένου αλλά και του γραφέα κειμένου.   

 Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος επέρχεται, όταν η επίδοση των μαθητών 

διατρέχει όλες τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας (κατανόηση, εκμάθηση, διατήρηση, 

διάκριση, γενίκευση και προσαρμογή). Η ποιότητα εξισώνεται με την κατάκτηση των 

στόχων επίδοσης με βάση τις φάσεις της μαθησιακής ιεραρχίας. (Πασιάς, 2015·Σαλβαράς, 

2020). Αναλυτικότερα, οι μαθητές θα πρέπει να συγκροτήσουν ενεργήματα, να θυμούνται 

και να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ενεργήματα, να μπορούν να διακρίνουν μεταξύ παλιάς 

και νέας γνώσης, να είναι σε θέση να εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν σε νέες καταστάσεις 

επιλύοντας προβλήματα ενώ τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να μετασχηματίζουν και να 
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αναδομούν τις γνώσεις τους.          

 Τα αποτελέσματα της έρευνας μας, όσον αφορά την εκμάθηση του προτύπου του 

επεξεργαστή κειμένου με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας έδειξαν ότι οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας  παρουσίασαν μια σταθεροποιημένη πρόοδο μετά το 5ο μάθημα.   

Ωστόσο, αυτό που προέκυψε από την έρευνά μας  είναι ότι οι μαθητές  δυσκολεύονται 

περισσότερο στις ενότητες που σχετίζονται με μάκρο-διαδικασίες (συνδήλωση), κατά τις 

οποίες οι μαθητές παρέχουν αποδείξεις συγκρότησης γνωστικών δομών, ενώ τα πηγαίνουν 

καλύτερα στις ενότητες που σχετίζονται με την καταδήλωση όπως είναι η εύρεση 

πληροφοριών, η εύρεση νοήματος των λέξεων, η διάκριση θεματικών προτάσεων των 

παραγράφων. Αυτό είναι αναμενόμενο,  καθώς οι καταδηλώσεις σχετίζονται με τις σχέσεις 

που «φαίνονται», γεγονός που διευκολύνει τους μαθητές, ενώ οι συνδηλώσεις σχετίζονται 

με τον επιλογιστικό τρόπο σκέψης και τις σχέσεις που υποκρύπτονται. Επιπλέον, οι 

συνδηλώσεις σχετίζονται με ότι μετασχηματίζει και αναδομεί τις προηγούμενες γνώσεις των 

μαθητών και  είναι συνεπώς  αναμενόμενο οι μαθητές να συναντούν δυσκολίες σε αυτές τις 

διαδικασίες οι οποίες συνδέουν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δεδομένων και 

απαιτούν μετασχηματισμούς για την παραγωγή της νέα γνώσης (Σαλβαράς, 2013).

 Αναλυτικότερα, φάνηκε ότι οι μαθητές δυσκολεύτηκαν περισσότερο  στις ενότητες που 

αφορούν: τη σύνταξη περίληψης, την εύρεση της κεντρικής ιδέας, τη χαρτογράφηση 

εννοιών καθώς και στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της δομής και του τύπου του 

κειμένου.           

 Η  σύνταξη περίληψης, ως τύπος σκαλωσιάς, περιλαμβάνει σύντομες δηλώσεις, που 

αντιπροσωπεύουν τις βασικές ιδέες του κειμένου (Grendler, 2009).  Eίναι αναμενόμενο οι 

μαθητές να συναντήσουν δυσκολίες στη σύνταξη περίληψης καθώς αποτελεί   από γνωστική 

άποψη ένα σύνθετο αποτέλεσμα ποικίλων και λεπτών νοητικών διεργασιών και φέρει τα 

χαρακτηριστικά της επίλυσης προβλήματος (Παπαϊωάννου & Πατούνα 2003). Συνεπώς, η 

σύνταξη περίληψης αποτελεί προϊόν διαδοχικών ενεργειών και αποτέλεσμα σταδιακής 

διαδικασίας (Πόρποδας, 1996). Πιο συγκεκριμένα, συντελείται μέσα από την εύρεση των 

κύριων σημείων-ιδεών του κειμένου, τη συμπύκνωση των κύριων σημείων αλλά και τη 

διατύπωσή τους σε συνοπτικό λόγο. Η σύνταξη περίληψης ενέχει δυσκολία καθώς 

σχετίζεται με την τήρηση σημειώσεων και την υπογράμμιση των σημαντικών ιδεών σε ένα 

κείμενο, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τους μαθητές καθώς προϋποθέτει ότι οι 

μαθητές είναι ικανοί να μεταφράζουν πληροφορίες σε μια πιο συντομευμένη μορφή και 
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αυτό απαιτεί νοηματική επεξεργασία (Arends& Kilcher, 2010·Σαλβαράς, 2020).  

 Οι διάφορες λειτουργίες ή αλλιώς οι τύποι σκέψης με τους οποίους επιτυγχάνεται ο 

συνοπτικός λόγος διακρίνονται στις διεργασίες της επιλογής και της μείωσης . Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες  οι πληροφορίες του κειμένου 

αξιολογούνται για να αποφασιστεί ποιες θα συμπεριληφθούν στη σύνοψη του κειμένου και 

ποιες θα παραλειφθούν. Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκουμε τους τρόπους με τους οποίους 

οι ιδέες του αρχικού κειμένου μεταφέρονται στο περιληπτικό κείμενο με λίγα λόγια. Σε 

διεργασίες μείωσης οφείλεται η επινόηση των θεματικών προτάσεων, των πλαγιότιτλων και 

των τίτλων (Παπαϊωάννου κ.α 2006· Hidi &Anderson 1989).   

 Υπάρχουν δύο ειδών περιλήψεις: Των κύριων σημείων και των κύριων ιδεών. Στην 

περίληψη των κύριων σημείων οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και υπογραμμίζουν σε κάθε 

παράγραφο τη θεματική πρόταση, συνθέτουν όλες τις θεματικές προτάσεις και παράγουν 

την περίληψη των κύριων σημείων του κειμένου. Στην περίληψη κύριων ιδεών οι μαθητές 

διαβάζουν το κείμενο και αναζητούν σε κάθε παράγραφο μια ιδέα, ταξινομούν τις ιδέες 

εντοπίζοντας την κεντρική και τις περιφερειακές και παράγουν περίληψη των κύριων 

σημείων (Σαλβαράς, 2020·Marzano et al 2009).     

 Πάντως, η διδασκαλία της περίληψης με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας κρίνεται 

από την βιβλιογραφία ως αποτελεσματική, ώστε οι μαθητές μέσα πλαίσιο φθίνουσας 

καθοδήγησης και με τη σκαλωσιά μάθησης  να μπορέσουν να εσωτερικεύσουν τις 

υποδεικνυόμενες από τον εκπαιδευτικό ενέργειες και να διαμορφώσουν τα αντίστοιχα 

σχήματα που θα τους επιτρέψουν να συνθέσουν ένα περιληπτικό κείμενο όντας σε θέση να 

χειρίζονται τη μάθησή τους. (Kirkland& Saunders 1991·Κουλουμπαρίτση, 2001). 

 Η κατασκευή χάρτη εννοιών, κατά την εκμάθηση του προτύπου του επεξεργαστή 

κειμένου, αποτελεί επίσης μια αρκετά απαιτητική πτυχή της επεξεργασίας κειμένου γεγονός 

που δικαιολογεί την σχετική δυσκολία που συνάντησαν οι μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η 

χαρτογράφηση εννοιών αποτελεί προϊόν πολλαπλής κωδικοποίησης: αισθητηριακής, 

λεκτικής, απεικονιστικής, σχηματικής, συμβολικής και μεταγνωστικής. Εκφράζεται με τη 

σχηματική κωδικοποίηση, η οποία αξιοποιεί την επεξεργασία και την οργάνωση των 

πληροφοριών, καταφέρνοντας να απεικονίσει και να εξηγήσει σχέσεις μεταξύ των εννοιών 

(Orlich κ.α, 2010· Σαλβαράς, 2020). Οι μαθητές συνήθως δυσκολεύονται στον εντοπισμό 

εννοιών καθώς και στην ιεράρχηση και κατηγοριοποίησή τους αλλά και στη σύνδεση των 

ιδεών μεταξύ τους και στην εύρεση σχέσεων. (Ευκλείδη, 1992·Σαλβαράς 2011). Η 
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χαρτογράφηση εννοιών, για τη συγκρότηση γνωστικών δομών, ενέχει δυσκολία καθώς  δίνει 

έμφαση στη δομή και στη μορφή που θα πάρει η γνώση και όχι στο περιεχόμενο και 

υιοθετείται ουσιαστικά ένας φορμαλιστικός τρόπος ερμηνείας της μάθησης (Σαλβαράς, 

2013).             

 Επίσης, οι μαθητές στην έρευνά μας  φάνηκε να δυσκολεύονται περισσότερο στην 

εύρεση της κεντρικής ιδέας καθώς και στα χαρακτηριστικά της δομής και του τύπου του 

κειμένου. Η δυσκολία στην εύρεση της κύριας ιδέας είναι κάτι που επιβεβαιώνεται 

ερευνητικά καθώς υπάρχουν έρευνες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι οι μαθητές δυσκολεύονται 

να εντοπίσουν την πληροφορία που ο συγγραφέας θεωρεί σημαντική σε ένα κείμενο. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές ενδεχομένως να έχουν διαφορετική 

αντίληψη για το τι είναι σημαντική πληροφορία, ή η δυσκολία των μαθητών να προέρχεται 

από το γεγονός ότι η κύρια ιδέα ποικίλλει ανάλογα με το είδος των κειμένων (Βάμβουκα, 

2008). 

Το πρότυπο του μελετητή κειμένου   

Στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης  οι μαθητές διδάχθηκαν με το 

αναμορφωμένο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας στρατηγικές μελέτης. Τα αποτελέσματα 

της έρευνάς μας κατέδειξαν ότι οι μαθητές παρουσίασαν σταθεροποιημένη πρόοδο μετά το 

5ο μάθημα αν και φάνηκε να παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία στις ενότητες: κάνω 

περίληψη, απαρτίζω τη δομή του κειμένου και συγκροτώ το νόημα του κειμένου. Οι 

στρατηγικές μελέτης είναι ενεργήματα σκέψης και δράσης: τί θα κάνω, πως, γιατί, κάθε πότε 

και αποτελούν οριζόντιο στόχο όλων μαθημάτων. Το ενδιαφέρον για τις στρατηγικές είναι 

μεγάλο καθώς γιατί οι μαθητές εργάζονται με επίγνωση, με αποτέλεσμα οι γνώσεις να 

συγκροτούνται καλύτερα και να είναι διαθέσιμες σε εφαρμογές.  Οι στρατηγικές μελέτης 

αποτελούν ένα πολύ σημαντικό διαμεσολαβητικό εργαλείο το οποίο εξασφαλίζει στους 

μαθητές μεταγνώση και μπορεί να τους οδηγήσει στην αυτορρύθμιση (Σαλβαράς, 2020).  

Το πρότυπο του γραφέα 

Στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης η παραγωγή γραπτού λόγου 

αντιμετωπίστηκε ως μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος, καθώς ο γραπτός λόγος 

αποτελεί μια εμπρόθετη διαδικασία σκόπιμης δράσης η οποία ενέχει τόσο εργαλειακό όσο 

και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν καταχωρίσεις (τι 

θα γράψω, πώς θα γράψω και για ποιον) αλλά και να κατασκευαστεί το νόημα αυτών των 

καταχωρήσεων.          

 Κατά το διδακτικό πειραματισμό οι μαθητές της πειραματικής ομάδας διδάχθηκαν 
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με το αναμορφωμένο  μοντέλο της γνωστικής μαθητείας  ώστε να μπορέσουν να 

συγκροτήσουν το πρότυπο του γραφέα, καθώς όπως υποστηρίζεται οι μαθητές για να 

μπορέσουν να ρυθμίσουν τη δική τους γραφή έχουν ανάγκη από το πρότυπο του γραφέα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας κατέδειξαν ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 

παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στο βαθμό ανταπόκρισής τους μεταξύ 1ου και 10ου 

μαθήματος σε όλες τις ενότητες γνώσης «Τί θα γράψω»,  «πώς θα γράψω»,  «Γιατί θα 

γράψω». Συνεπώς, το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας και το πλαίσιο της φθίνουσας 

καθοδήγησης στην παραγωγή γραπτού λόγου, μέσω διαδικαστικών διευκολύνσεων από τον 

εκπαιδευτικό, και τη διδασκαλία στρατηγικών παραγωγής λόγου μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας του γραπτού λόγου.      

 Τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας είναι σε συνάφεια με πρόσφατες 

ερευνητικές μελέτες οι οποίες προσεγγίζουν την παραγωγή λόγου ως μια πολυεπίπεδη και 

σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί  την ενορχήστρωση τόσο γνωστικών όσο και 

μεταγνωστικών γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων  ενώ τονίζεται ο υποστηρικτικός ρόλος του 

δασκάλου, ο οποίος μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, θα παρέχει διαδικαστικές 

διευκολύνσεις στο μαθητή με στόχο την ανάπτυξη της συγγραφικής αυτονομίας του. 

(Βαρσαμίδου και Σπαντιδάκης 2015)  Σε αρκετές προηγούμενες έρευνες τονίζεται η 

αναγκαιότητα της διδασκαλίας τόσο γνωστικών, μεταγνωστικών αλλά και στρατηγικών 

αυτορρύθμισης στην παραγωγή γραπτού λόγου με στόχο την εμπρόθετη χρήση και τη 

μαθητική αυτονομία των μαθητών. Το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας και το πλαίσιο της 

φθίνουσας καθοδήγησης φαίνεται ότι αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της κάθε διδακτικής 

παρέμβασης η οποία στοχεύει στην προοδευτική αυτονόμηση των μαθητών (Ράλλη, 2011 

·Glaser & Brunstein, 2007).          

 Στις περισσότερες έρευνες διδασκαλίας στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου 

αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα αυτορρύθμιζόμενης ανάπτυξης στρατηγικών (self-regulated 

strategy development) το οποίο δομήθηκε στις αρχές του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας 

και στη φθίνουσα καθοδήγηση.  Το μοντέλο αυτό υπήρξε αποτελεσματικό στην διδασκαλία 

στρατηγικών προάγοντας τη μεταγνωστική ενημερότητα των μαθητών και επιτρέποντας 

τους με τη βοήθεια και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού να αντιληφθούν τις εσωτερικές 

νοητικές διεργασίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τους έμπειρους μαθητές- συγγραφείς και να 

μπορούν να κατευθύνουν και να ρυθμίσουν την παραγωγή γραπτού λόγου βελτιώνοντας τα 

κείμενά τους (Santangelo, Harris& Graham, 2007).  

  Κατά το διδακτικό πειραματισμό  φάνηκε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας  

ανταποκρίθηκαν καλύτερα στις ενότητες «τί θα γράψω» και «πώς θα γράψω» και λιγότερο 
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καλά στην ενότητα «Γιατί θα γράψω».       

 Ο υψηλός βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στην ενότητα «τι θα γράψω» μπορεί 

να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους το διάγραμμα 

συγγραφής που έγινε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και τη συμμετοχή των μαθητών και 

το οποίο  λειτούργησε ώς επεξηγηματικό σχέδιο και ως μέσο αναπαράστασης. Το 

διάγραμμα συγγραφής διευκόλυνε παράλληλα  τους μαθητές να συλλάβουν τα μέρη του 

θέματος και τη σχέση μεταξύ τους, να διασαφηνίσουν και να εξάγουν συμπεράσματα.  

 Οι μαθητές φαίνεται να  βελτιώθηκαν επίσης  σημαντικά ως προς το πώς θα γράψουν 

ένα κείμενο, διαδικασία που παραπέμπει στα χαρακτηριστικά της δομής και του τύπου  του 

κειμένου. Κατά τη διδασκαλία η ανάγνωση και η επεξεργασία κειμένου και η επισήμανση 

νοημάτων και φράσεων με βάση τα ερωτήματα της συμπλεκτικότητας συνέβαλε στην 

ανάδειξη των χαρακτηριστικών της δομής του κειμένου (πλαίσιο, αρχή, αντίδραση, 

προσπάθεια, αποτελέσματα, συνέπειες) γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην βελτίωση 

των παραγόμενων κειμένων.         

 Πλήθος προηγούμενων ερευνών καταδεικνύουν ότι όταν η διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου δεν κατευθύνεται από κάποια οργανωμένα σχήματα κειμενικής δομής τότε 

τα παραγόμενα κείμενα είναι ημιτελή σε σχέση με τα δομικά τους στοιχεία ενώ φαίνεται να 

εμπεριέχουν και αρκετές πρόσθετες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο. 

Συνεπώς, η ενημερότητα της κειμενικής δομής, την οποία φαίνεται ότι έχουν συγκροτήσει 

σε μεγάλο βαθμό οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην παραγωγή αλλά και την κατανόηση του γραπτού λόγου γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από πολλές έρευνες.  Η διδασκαλία της κειμενικής δομής είναι πολύ σημαντική καθώς 

επιτρέπει στο συγγραφέα να έχει επίγνωση των δομικών στοιχείων του κάθε κειμενικού 

είδους και επηρεάζει σημαντικά την οργάνωση  και την ποιότητα του παραγόμενου κειμένου 

(Ράλλη, 2011, Roth 2000). Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι υπάρχει σχέση της ενημερότητας 

της κειμενικής δομής με την ποιότητα του γραπτού λόγου.     

 Η έρευνα κατέδειξε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας αν και παρουσίασαν 

σαφή βελτίωση σε όλες τις ενότητες γνώσεις που αφορούν την παραγωγή γραπτού λόγου, 

ανταποκρίθηκαν λιγότερο καλά στην ενότητα «Γιατί γράφω».    

 Η κειμενολογία έχει επισημάνει ότι η προθετικότητα (intentionality) αποτελεί μια 

από τις κυριότερες λειτουργίες του κειμένου και αναφέρεται στην συνειδητή  πρόθεση του 

δημιουργού ενός κειμένου να μεταφέρει έμμεσα κάποια μηνύματα. Η προθετικότητα 

αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο της παραγωγής λόγου καθώς καθιστά την παραγωγή 

λόγου αναπτυξιακή διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής δε συνθέτει απλά ένα κείμενο 

αλλά δομεί και την αντίληψή του για τον κόσμο. Η έρευνα έχει δείξει ότι η απουσία σαφούς 



313 
 

σκοπού κατά την παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί ένα από τα αδύνατα σημεία των 

αρχάριων γραφέων που τους ξεχωρίζουν από τους δόκιμους γραφείς (Ματσαγγούρας, 

2001). Γι΄ αυτό η βιβλιογραφία επισημαίνει την ανάγκη να ασκηθούν οι μαθητές στον 

καθορισμό στόχου κατά την παραγωγή λόγου γεγονός που θα τους επιτρέψει να περάσουν 

από το στάδιο της παράθεσης πληροφοριών στο μετασχηματισμό τους.  

Βελτίωση κειμένων με τη στρατηγική της συγγραφικής και μετα-συγγραφικής 

διαδικασίας  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει η διαπίστωση ότι η στρατηγική της 

συγγραφικής και μετα-συγγραφικής διαδικασίας, με το αναμορφωμένο μοντέλο της 

γνωστικής μαθητείας, συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των κειμένων των μαθητών της 

πειραματικής ομάδας . Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από τη σύγκριση των 

πρωτοκόλλων αρχικού και τελικού κειμένου και φάνηκε να αφορά όλες τις ενότητες-

γνώσης.  Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ευρήματα άλλων ερευνών ότι η διδασκαλία 

γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών στην παραγωγή γραπτού λόγου συμβάλλει 

σημαντικά στην αλλαγή στη στρατηγική συμπεριφορά των μαθητών κατά την παραγωγή 

γραπτού λόγου με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων κειμένων .   

 Η αξιολόγηση του τελικού προϊόντος στην παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να γίνει 

τόσο σε επίπεδο λέξης, πρότασης, παραγράφου αλλά και συνολικής  δομής του κειμένου 

(Σπαντιδάκης, 2011   Bridwell 1980) .Στην έρευνα μας οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, 

οι οποίοι διδάχθηκαν με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, φαίνεται ότι  βελτιώθηκαν 

στην ποσότητα του λόγου, στη δόμηση του λόγου, στην επαύξηση του λόγου, στα νοήματα, 

στα λάθη στη χρήση των χρόνων στην ορθογραφία καθώς και στα λάθη που σχετίζονται με 

την δομή και τον τύπο του κειμένου (Σαλβαράς, 2000· Ματσαγγούρας, 2004· Παντελιάδου, 

2008). Αυτό σημαίνει ότι δεν περιορίστηκαν απλά σε τοπικές αναθεωρήσεις (local 

revisions) που αφορούν τη μικροδομή του κειμένου αλλά σε σφαιρικές αναθεωρήσεις που 

η σημασία τους είναι περισσότερο σημασιολογική και αφορά τη μακροδομή του κειμένου. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς σε έρευνες που διεξήχθησαν φαίνεται ότι συνήθως 

οι μαθητές κατά τη φάση της αναθεώρησης και μετασυγγραφής  του αρχικού κειμένου 

περιορίζονται σε κάποιες αναθεωρήσεις σε τοπικό επίπεδο.     

 Αν και οι μαθητές, κατά τη φάση της μετασυγγραφής/ αναθεώρησης, παρουσιάζουν 

εμμονές ως προς την αρχική διατύπωση εντούτοις η βελτίωση που παρατηρείται στην 

παραγωγή λόγου είναι μεγάλη κάτι που επιβεβαιώνεται και στη δική μας έρευνα. 

Αναλυτικότερα, η μετασυγγραφική διαδικασία, ως τύπος σκαλωσιάς, στηρίζεται στην 

αντίληψη ότι η μάθηση είναι μια κατασκευαστική διαδικασία που προχωρεί από την 
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κατώτερη δομή γνώσης στην ανώτερη μέσω μετασχηματισμών και αναδομήσεων, 

οδηγώντας από τη γνωστική σύγκρουση στη γνωστική υπέρβαση (Σαλβαράς, 2013). 

Ουσιαστικά η μετασυγγραφή αποτελεί ενέργημα αναδόμησης του αρχικού κειμένου με 

στόχο τη βελτίωσή του ώστε να χαρακτηρίζεται από αναγνωσιμότητα και κατανοησιμότητα 

(Κουλουμπαρίτση, 2003· Σαλβαράς, 2011).       

 Στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη στρατηγική της συγγραφικής και 

μετασυγγραφικής διαδικασίας οι μαθητές καλούνται να επανεξετάσουν και να επιλογιστούν 

στο κείμενο που έγραψαν αποσαφηνίζοντας το στόχο, την επικοινωνιακή κατάσταση, τα 

χαρακτηριστικά του παραλήπτη αλλά και τον τύπο του κειμένου. Συνεπώς οι μαθητές 

αναγνωρίζουν λάθη και ελλείψεις και προκύπτει ανάγκη για μετασχηματισμό και 

αναδόμηση του αρχικού κειμένου γεγονός που διαταράσσει τη γνωστική ισορροπία των 

μαθητών. Ο δάσκαλος δημιουργεί σκαλωσιά μάθησης για να μπορέσουν οι μαθητές να 

αναδομήσουν το κείμενό τους μέσω ενός διαγράμματος συγγραφής. Οι μαθητές δεν είναι 

συνήθως πολύ πρόθυμοι να επιλογιστούν στο κείμενό τους αν αφεθούν μόνοι τους. Τα 

οφέλη από την επιλογιστική/ αναστοχαστική διαδικασία είναι πολλά και η χρήση της είναι 

επιβεβλημένη.           

 Οι μαθητές τέλος καλούνται να συσχετίζουν το αρχικό κείμενο με το τελικό ώστε να 

συνειδητοποιείται η γνωστική υπέρβαση την οποία έχουν επιτύχει οι μαθητές μας. Η 

στρατηγική της συγγραφικής και της μετα-συγγραφικής διαδικασίας στηρίζεται στη 

μετασχηματίζουσα μάθηση γιατί εξαναγκάζει τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα λάθη και 

τις ελλείψεις τους και να προχωρήσουν σε επανεξέταση και σε αναδόμηση του αρχικού 

κειμένου μετα-συγγράφοντάς το. Από τη σύγκριση αρχικού και τελικού κειμένου ο μαθητής 

οδηγείται στην γνωστική υπέρβαση και στην αποκατάσταση της γνωστικής του ισορροπίας 

σε ανώτερο επίπεδο.         

 Οι μαθητές συνήθως  δεν αναθεωρούν τα κείμενά τους και ειδικότερα οι μαθητές 

που δεν έχουν αναπτυγμένες στρατηγικές αναθεώρησης κειμένου γι΄ αυτό και αυτό που 

επιβεβαιώνεται ερευνητικά είναι η σημασία της  διδασκαλίας στρατηγικών από τον 

εκπαιδευτικό ως έργο εντός της σχολικής τάξης (Early &Saiday 2014a Μπουραζιέρη, 2010 

·  Butler& Britt, 2011). Η  διδασκαλία στρατηγικών αναθεώρησης του αρχικού κειμένου 

μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές στην προσπάθειά τους να προβούν σε 

σημαντικές διορθώσεις και αλλαγές που θα βελτιώσουν σημαντικά το αρχικό τους κείμενο. 

Παράλληλα, η διαδικασία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να προσεγγίσουν τη 

διαδικασία παραγωγής λόγου ως μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Συνεπώς, αυτό που 

προτείνεται ερευνητικά είναι ότι η συγγραφική διαδικασία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια 

σύνθετη διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές πρέπει να υποστηρίζονται μέσω της 
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διδασκαλίας στρατηγικών μάθησης στην παραγωγή γραπτού λόγου (Gillespie&Graham 

2014 Πολυχρόνη 2011).        

 Αυτό που επιβεβαιώνεται ερευνητικά είναι ότι κατά τη φάση της μετασυγγραφικής  

διαδικασίας και μέσα από τη φάση της επανεξέτασης και αναθεώρησης του αρχικού 

κειμένου αφενός προκύπτουν καλύτερης ποιότητας κείμενα ενώ οι μαθητές αναπτύσσουν 

ταυτόχρονα δεξιότητες μεταγνωστικής αλλά και μεταγλωσσικής θεώρησης  που τους 

επιτρέπουν να παράγουν συνειδητά πιο αποτελεσματικά κείμενα. Η στρατηγικής της 

συγγραφικής και μετα-συγγραφικής διαδικασίας είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελεί 

στρατηγική «διπλής διαδρομής» που εισάγει την αναστοχαστική και επιλογιστική 

διαδικασία κατά την παραγωγή γραπτού λόγου (Σαλβαράς, 2020).  

Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην ικανοποίηση των 

αναγκών των μαθητών; 

  

Ο Rogers (1974) και ο Maslow (1968) θεωρούν ότι η μάθηση αποτελεί διεργασία 

ικανοποίησης αναγκών. Η ερευνητική κατεύθυνση της ικανοποίησης των αναγκών και των 

προσδοκιών των μαθητών γίνεται με τη χρήση ερωτηματολογίου σε κλίμακα. Η 

ικανοποίηση των αναγκών αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη μάθηση και σημαντική 

παράμετρο της ποιοτικής διδασκαλίας. Τελευταία, δίνεται σημασία στο σκέπτεσθαι των 

μαθητών, γιατί παρεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων και στο γίγνεσθαι της διδασκαλίας.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των 

ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους μαθητές, καταδεικνύουν ότι οι μαθητές εκτιμούν σε 

μεγάλο βαθμό τα γεγονότα διδασκαλίας της γνωστικής μαθητείας στην εκμάθηση των 

προτύπων του επεξεργαστή κειμένου, μελετητή κειμένου καθώς και του γραφέα κειμένου.

 Καταρχάς, η σύμβαση που δημιουργείται μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, μέσω 

του μαθησιακού συμβολαίου, φαίνεται  να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των μαθητών. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς το μαθησιακό συμβόλαιο 

ικανοποιεί την ανάγκη των μαθητών να «νιώθουν ασφαλείς» και να μπορέσουν να 

απαλλαγούν από το άγχος. Κατά το μαθησιακό συμβόλαιο, συμφωνείται μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών το έργο, η διαδικασία αλλά και οι ρόλοι έτσι οι μαθητές ξέρουν 

τί θα μάθουν (έργο), πώς θα εργαστούν (διαδικασία), και τι θα κάνει ο καθένας, 

εκπαιδευτικός και μαθητές (ρόλοι).  Συνεπώς μέσω του μαθησιακού συμβολαίου οι μαθητές 

μαθαίνουν να λειτουργούν με επίγνωση και να μπορούν να ελέγχουν τη μάθησή τους 

εκφράζοντας τις μεταγνωστικές τους εμπειρίες. Έτσι δημιουργούνται συνθήκες ώστε να 

μπορούν οι μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα και να τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα στο 
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λάθος. Επίσης η παροχή ενός σαφούς στόχου, μέσω του μαθησιακού συμβολαίου, αλλά και 

πληροφόρησης σχετικά με την επίτευξή του, αυξάνει τα επίπεδα αυτοεκτίμησής των 

μαθητών. Ενώ η εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία τους βοηθά  να νιώσουν 

ότι είναι δημιουργικός παράγοντας για τη μάθησή τους (Σαλβαράς, 2020) .

 Επιπλέον τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταδεικνύουν ότι οι ανάγκες και οι 

προσδοκίες των μαθητών ικανοποιούνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό μέσω της φθίνουσας 

καθοδήγησης, που αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας. 

Οι μαθητές είναι αναμενόμενο να αποτιμούν θετικά τη «σκαλωσιά», δηλαδή την 

υποστήριξη που τους παρέχει ο εκπαιδευτικός μέσω της παροχής παραδειγμάτων, 

επεξηγήσεων, υπενθυμίσεων και του φωνακτού λόγου καθώς μπορούν με αυτό τον τρόπο 

να ολοκληρώνουν προκλητικές δραστηριότητες οι οποίες κινούνται στη ζώνη της 

επικείμενης ανάπτυξής τους. Μέσω της φθίνουσας καθοδήγησης οι μαθητές αποκτούν 

«δάνειο συνείδησης». Οι μαθητές έχουν ανάγκη «να καταλαβαίνουν» συνεπώς τα 

παραδείγματα και οι επισημάνσεις του εκπαιδευτικού τόσο κατά το μαθησιακό συμβόλαιο 

αλλά και κατά τη φάση της προτυποποίησης επιτρέπουν στους μαθητές να πουν και οι ίδιοι 

με δικά τους λόγια, να εξηγήσουν, να αναφέρουν παραδείγματα, να αντιλαμβάνονται 

υπονοούμενα αλλά και να προβλέπουν.       

 Στο πλαίσιο της διδασκαλίας με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό του μοντέλου που φαίνεται να συγκεντρώνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης 

των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών είναι η αμοιβαία εργασία. Αυτό είναι επίσης 

αναμενόμενο καθώς μέσω της αμοιβαίας εργασίας ικανοποιείται η ανάγκη των μαθητών 

«να ανήκουν» γιατί η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται στην ομαδική συνέργεια και οι 

μαθητές πείθονται ευκολότερα από τους όμοιούς τους. Οι ανάγκες των μαθητών 

ικανοποιούνται όταν οι ίδιοι εργάζονται με το διπλανό τους και με τους άλλους στην ομάδα 

και μπορούν να μιλήσουν, να ακουστούν, να αντιπαρατεθούν και να αλλάξουν γνώμη.

 Στο πλαίσιο της έρευνάς μας η δήλωση η οποία φαίνεται να συγκεντρώνει τη 

χαμηλότερη τιμή αναφορικά με την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών είναι η 

αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η αναζήτηση 

εναλλακτικών τρόπων εδράζεται στη μετασχηματίζουσα μάθηση, κατά την οποία η 

εισαγωγή μετασχηματισμών, όπως αντιστροφών και άλλων τρόπων κατά την διδασκαλία 

διαταράσσει τη γνωστική ισορροπία των μαθητών καθώς αυτό που τους ζητείται έρχεται ως 

τομή και ρήξη με τις προηγούμενες γνώσεις τους. Συνεπώς, βιώνουν μια σύγκρουση 

κοινωνικο-γνωστικής μορφής η οποία τους εγκλωβίζει στη δράση. Οι καταστάσεις βέβαια 

κοινωνικο-γνωστικής σύγκρουσης θέτουν σε κίνηση τη διαδικασία συρρύθμισης της 

συμπεριφοράς για να μπορέσουν να εξομαλύνουν την αντίφαση, η οποία προκύπτει από τις 
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αντίθετες επικεντρώσεις και αλληλοσυσχετίσεις που προϋποτίθενται ή υπονοούνται 

(Mezirow, 2007· Σαλβαράς, 2020).  

Ποια είναι η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην απόκτηση 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων;  

 Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, φάνηκε ότι το αναμορφωμένο μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων όσον αφορά το 

πρότυπο του επεξεργαστή, του μελετητή καθώς και του γραφέα κειμένου. Οι μεταγνωστικές 

δεξιότητες προκύπτουν από την απόκτηση μεταγνώσης, ως παρακολούθησης της 

εφαρμογής του ενεργήματος: τί θα κάνω; πώς, γιατί, κάθε πότε, ως ελέγχου  για τυχόν 

απόκλιση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και ως έκφρασης μεταγνωστικών εμπειριών 

(Ευκλείδη, 2005). Η μεταγνώση, όταν αποκτηθεί, λειτουργεί ως αιτιολογικός παράγοντας, 

ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να αυτορρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους εργαζόμενοι με 

αυτοέλεγχο. Οι μαθητές αποκτούν μεταγνωστικές δεξιότητες όταν, μπορούν και εργάζονται 

με αυτοέλεγχο, κάνοντας ερωτήματα στον εαυτό: τί θα κάνω (προσανατολισμός), πώς θα 

εργαστώ (σχεδιασμός), προχωρεί η εφαρμογή (παρακολούθηση), υπάρχει απόκλιση 

(έλεγχος), πώς τα πήγα (αξιολόγηση), τι έκανα (αναστοχασμός). Οι μεταγνωστικές 

δεξιότητες αποτελούν ουσιαστικά εφαρμογή των στρατηγικών παρακολούθησης και 

ελέγχου του γιγνώσκειν που γίνεται μέσα από τα ερωτήματα της αυτορρύθμισης. 

 Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας βελτιώθηκαν ως προς τη σκόπιμη/εμπρόθετη 

εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου του «γιγνώσκειν». Πιο συγκεκριμένα, αποκτούν δεξιότητες 

προσανατολισμού, σχεδιασμού, παρακολούθησης, ελέγχου, αξιολόγησης, αναστοχασμού. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας υποστηρίζονται και από τα αποτελέσματα άλλων 

εκπαιδευτικών ερευνών που υποστηρίζουν ότι η μεταγνώση μπορεί να βελτιωθεί μέσω της 

καθοδηγούμενης διδασκαλίας και της μίμησης (βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου της 

γνωστικής μαθητείας), με στόχο την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Brunning et al., 

2004·Παρασκευά, 2008).       

 Αναλυτικότερα, μέσω του διαμεσολαβητικού ρόλου των άλλων και μέσα σε πλαίσιο 

φθίνουσας καθοδήγησης αξιοποιώντας τις λειτουργίες του λόγου ο μαθητής, μεταβαίνει από 

το δια-ψυχολογικό φάσμα στο ενδο-ψυχολογικό  εσωτερικεύοντας πρότυπα και ενεργήματα 

δράσης τα οποία του επιτρέπουν να αυτό-παρατηρείται και να ρυθμίζει τη δράση του 

αναπτύσσοντας ένα εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό του που του επιτρέπει να διαχειρίζεται 

τα γνωστικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει. Υπό αυτό το πρίσμα, ο μαθητής αποκτά 

μεταγνωστικές δεξιότητες που του επιτρέπουν να αυτορρυθμίζει τη συμπεριφορά του 

(Papaleontiou-Louka,2008).   
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Μετά το διδακτικό πειραματισμό 

Μετά το διδακτικό πειραματισμό έγινε μέτρηση της αυτορρύθμισης των μαθητών 

της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου ως 

μετατέστ με στόχο να διερευνηθεί  η επίδραση του μοντέλου της γνωστικής μαθητείας στην 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου.          

 Τα αποτελέσματα της έρευνας μας κατέδειξαν ότι ενώ αρχικά δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών των δύο 

ομάδων, μετά τη διδακτική παρέμβαση με το μοντέλο της γνωστικής μαθητείας φαίνεται να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς την 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς. Συνεπώς το αναμορφωμένο μοντέλο της γνωστικής 

μαθητείας συνέβαλε στην ανάπτυξη της αυτορρύθμισης των μαθητών της πειραματικής 

ομάδας.          

 Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα καθώς το αναμορφωμένο μοντέλο της 

γνωστικής μαθητείας, που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης και 

εντάσσεται στον εποικοδομισμό, στόχο είχε την εργασία με αυτοέλεγχο και την αυτόνομη 

δράση των μαθητών. Με την προτυποποίηση του ενεργήματος δράσης και μέσα σε ένα 

πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης και με τη βοήθεια των λειτουργιών του λόγου οι μαθητές 

συγκρότησαν ενεργήματα δράσης εργαζόμενοι τόσο με τις καταφάσεις όσο και με τις 

αρνήσεις (μετασχηματισμούς). Οι μετασχηματισμοί στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας διατάραξαν την γνωστική ισορροπία των μαθητών η οποία με την αντιστοίχιση 

(ένα προς ένα) και την σκαλωσιά μάθησης αναδιοργανώνουν και αναδομούν τις 

προηγούμενες γνώσεις τους ως προς την προηγούμενη διατάραξη αντισταθμίζοντας την 

ισορροπία τους και αυτορρυθμίζοντας τη συμπεριφορά τους.    

 Τέλος έγιναν συσχετίσεις μεταξύ της αυτορρύθμισης των μαθητών στην 

αναγνωστική κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου, όπως διαμορφώθηκαν από το 

μοντέλο της γνωστικής μαθητείας,  και των παραγόντων που συγκροτούν την ποιότητα της 

διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν υψηλοί βαθμοί 

συσχέτισης μεταξύ της αυτορρύθμισης και όλων των παραγόντων που συγκροτούν την 

ποιότητα της διδασκαλίας και ότι η αυτορρύθμιση σχετίζεται τόσο με την ανάπτυξη των 

μαθητών την επίδοσή τους αλλά και την ικανοποίηση των αναγκών τους. Η υψηλότερη 

βέβαια συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της αυτορρύθμισης και της ικανοποίησης των 

αναγκών των μαθητών.         
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 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας μπορούν να δικαιολογηθούν καθώς η 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των 

μαθητών. Οι μαθητές μέσω του αναμορφωμένου μοντέλου της γνωστικής μαθητείας μέσα 

σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, εργαζόμενοι στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξής και 

με τις λειτουργίες του λόγου τους συγκρότησαν ενεργήματα δράσης (πρότυπα) και 

κατάφεραν να εργαστούν με αυτοέλεγχο.          

 Με το αναμορφωμένο μοντέλο της γνωστικής μαθητείας, που κινείται στον 

εποικοδομισμό η διδασκαλία δεν περιορίστηκε στο πρώτο χαρακτηριστικό της γνώσης που 

είναι ο συσχετισμός και η οργάνωση αλλά κινήθηκε και στο δεύτερο χαρακτηριστικό της 

γνώσης που είναι ο μετασχηματισμός και η αναδιοργάνωση των γνώσεων. Η 

συνειδητοποίηση της ύπαρξης μετασχηματισμών οδηγεί τους μαθητές σε γνωστικές 

συγκρούσεις οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της γνωστικής ανάπτυξης.

 Αναλυτικότερα, η αυτορρύθμιση σχετίζεται σημαντικά με την ανάπτυξη των 

μαθητών καθώς ως διαδικασία λήψης απόφασης επιτρέπει στους μαθητές να 

προσανατολίζονται κατά τη διαδικασία της μάθησης (τι θα κάνω), να σχεδιάζουν τη μάθησή 

τους (πώς θα εργαστώ), να παρακολουθούν τη μάθησή τους (πώς προχωρεί η εφαρμογή), 

να ελέγχουν αν υπάρχει απόκλιση από το στόχο, να αξιολογούν τη μάθησή τους (πώς τα 

πήγα) αλλά και να αναστοχάζονται (Σαλβαράς, 2020). Ουσιαστικά οι μαθητές μέσω της 

αυτορρύθμισης, συνειδητοποιούν την πορεία μάθησής τους. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν 

και να διευθετούν τα λάθη τους και αναλαμβάνουν τον έλεγχο της μάθησής τους. Βέβαια 

για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να έχουν διδαχθεί τα πρότυπα: του αναγνώστη, του 

γραφέα, του επεξεργαστή κειμένου, του λύτη προβλήματος, που συγκροτούν στρατηγικές 

μάθησης αλλά και μελέτης.         

 Τέλος, η υψηλή συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ αυτορρύθμισης και 

ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών, όπως προέκυψε από την έρευνά μας, 

δικαιολογείται καθώς  η αυτορρύθμιση, ως διαδικασία λήψης αποφάσεων παράγει διάφορες 

θυμικές αντιδράσεις οι οποίες κινούν την δράση προς την επίτευξη στόχων. Οι θυμικές αυτές 

αντιδράσεις μπορεί να αφορούν σε θετικά ενεργοποιά  συναισθήματα όπως είναι η 

απόλαυση, η επιτυχία, η περηφάνια αλλά και σε κάποια θετικά απενεργοποιά συναισθήματα 

όπως είναι η ανακούφιση, η χαλάρωση, η ικανοποίηση αλλά και η ευχαρίστηση των 

μαθητών (Σαλβαράς, 2020).   

 

5.3 Συμπεράσματα της έρευνας 
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Στην έρευνά μας, αξιοποιώντας θέσεις και αρχές του κονστρουκτιβισμού, 

κατορθώσαμε να αναδείξουμε προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση οι οποίες αποτελούν 

δείκτες-κριτήρια που μπορούν να εξυπηρετήσουν την ερμηνεία του διδακτικού γίγνεσθαι.

 Η συμβολή της έρευνάς μας είναι σημαντική, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας αυτής 

διαμορφώθηκε ένα πολύ-επίπεδο πλαίσιο έρευνας (πολύ-παράδειγμα) και αξιολόγησης της 

διδασκαλίας, μέσα από τον συνδυασμό/ διασύνδεση  διαφορετικών μεθόδων έρευνας και 

αξιολόγησης όπως είναι η αναλυτική ή εμπειρική μέθοδος, η ερμηνευτική αλλά και η 

διαλεκτική.            

 Στην έρευνά μας, αξιοποιήσαμε τις βασικές θέσεις της διαλεκτικής, βάσει της οποίας 

η πραγματικότητα εκλαμβάνεται ως σύστημα αλληλοενεργειών που γίνεται αντιληπτό μέσω 

της αναζήτησης αντιθετικών προσδιορισμών. Αυτό μας επέτρεψε να εξετάσουμε ολόπλευρα 

το θέμα μας και να αναζητήσουμε την ολότητα μέσω της σύζευξης στοιχείων, της ανάδειξης 

αντίθετων εξαρτήσεων, που επιφέρουν μετασχηματισμούς και αναδομήσεις, την 

αλληλεξάρτηση λόγου και πράξης και με τη διδασκαλία και εκμάθηση των προτύπων του 

αναγνώστη, του μελετητή και του γραφέα κειμένου να εξασφαλίσουμε στους μαθητές ένα 

κοινό γνωστικό υπόβαθρο το οποίο να επιτρέπει την εργασία με αυτοέλεγχο καθώς και τη 

μεταφορά της γνώσης. Η γνώση στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει τη μορφή αντιπαραθέσεων, 

συγκρούσεων και νέων συνθέσεων που εξυπηρετούν το χειραφετικό ενδιαφέρον. 

Αναλυτικότερα, η αξιοποίηση της διαλεκτικής μεθόδου έρευνας μας επέτρεψε να 

σταθμίσουμε συμφέροντα στο πλαίσιο της διδασκαλίας (τί προκρίνεται έναντι ποιου; Προς 

ποιου το όφελος;) και με τη χρήση της οικονομοτεχνικής μεθόδου κόστους-οφέλους να 

προκρίνουμε και να ενθαρρύνουμε συγκεκριμένες μεθόδους και πρακτικές.   

 Αξιοποιώντας παράλληλα την ερμηνευτική μέθοδο, στο πλαίσιο της έρευνας, 

διερευνήθηκαν τα θεμέλια του διδακτικού γίγνεσθαι, μέσω της ανάδειξης των αντιλήψεων 

των εμπλεκομένων. Τελευταία, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο σκέπτεσθαι των μαθητών, 

γιατί παρεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων αλλά και στο γίγνεσθαι της διδασκαλίας. Η δική 

μας έρευνα επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι οι μαθητές γνωρίζουν 

τις σκέψεις τους και είναι σε θέση να τις εκφράζουν με ικανοποιητική ακρίβεια ( Ευκλείδη, 

2005·Σαλβαράς, 2020).        

 Η διερεύνηση του σκέπτεσθαι/αντιλήψεων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή 

διαδικασία είναι πολύ σημαντική παράμετρος για τη διδασκαλία καθώς το πώς 

αντιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενοι π.χ οι μαθητές το διδακτικό γίγνεσθαι αναδεικνύει τις 

ανάγκες των εμπλεκομένων κατά τη μαθησιακή διαδικασία ενώ το ερωτηματολόγιο που 

δόθηκε στους μαθητές στο πλαίσιο της έρευνας για το «πότε μαθαίνουν πιο καλά» 

παρεμβαίνει αποφασιστικά στη συρρύθμιση και στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς τους 
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και ελέγχει την παρακίνησή τους.        

 Τέλος, μέσω της αξιοποίησης της αναλυτικής- εμπειρικής μεθόδου έρευνας, 

επικεντρωθήκαμε στη λειτουργία της διδασκαλίας (τι γίνεται; Πώς γίνεται; Πως 

πραγματώνονται οι ρόλοι;), προσέγγιση που αναδεικνύει τον εργαλειακό χαρακτήρα της 

γνώσης με τη μορφή αιτιακών εξηγήσεων και προβλέψεων.    

 Ειδικότερα, στην έρευνά μας, αξιοποιώντας αρχές του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού,  αναδείξαμε  τη σημασία της διδασκαλίας ενεργημάτων σκέψης και 

δράσης, ως βασικών πολιτισμικών εργαλείων, που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 

του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρωθήκαμε στη διδασκαλία προτύπων (του 

αναγνώστη, του γραφέα, του επεξεργαστή κειμένου),  τα οποία συγκροτούν στρατηγικές 

μάθησης που έχουν τη μορφή ενεργημάτων σκέψης και δράσης: τι θα κάνω, πως, γιατί, για 

ποιο σκοπό, κάθε πότε τα οποία είναι αναταράξιμα σε κάθε  γνωστικό πεδίο (Copp, 1994· 

Σαλβαράς, 2013· Σαλβαράς, 2020). Έτσι με τη διδασκαλία προτύπων, κατά το διδακτικό 

πειραματισμό, στοχεύσαμε στην απόκτηση ενός κοινού μαθησιακού δυναμικού για τους 

μαθητές που θα τους επιτρέψει να υπερβούν τις μεταγνωστικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κατά τη μάθησή τους (Σαλβαράς 2013·Guerrero- Puerta, 2018).  

 Η έρευνά μας ανέδειξε τη σημασία της εκμάθησης στρατηγικών μάθησης  που 

επιτρέπει στους μαθητές να προσεγγίζουν ολιστικά ένα έργο, να σκέφτονται και να ενεργούν 

καθώς το σχεδιάζουν, το εφαρμόζουν αλλά και το αξιολογούν (Σαλβαράς, 2013·Guerrero-

Puerta, 2018·Σαλβαράς, 2020). Η εκμάθηση προτύπων (αναγνώστη, γραφέα, επεξεργαστή 

κειμένου), με βάση τη θεωρία του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού, ενθάρρυνε την 

απόκτηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης από μέρους των μαθητών, την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία, την αμοιβαιότητα με τους άλλους 

καθώς και την εργασία με αυτοέλεγχο με σκοπό την αυτονομία τους. Η μαθητική αυτονομία 

φαίνεται να διασφαλίζεται αρκετά μέσω της εκμάθησης προτύπων (Fossnot, 

2005·Σαλβαράς, 2020·Κουρκουτά, 2020).      

 Ειδικότερα, με την εισαγωγή ενεργημάτων σκέψης και δράσης της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης κατά τη διδασκαλία και την εφαρμογή τους με αυτοέλεγχο και 

με την καταγραφή της συμπεριφοράς των μαθητών, μέσω παρατηρήσεων και κλιμάκων 

αξιολόγησης στην έρευνά μας κατορθώσαμε να αναδείξουμε τη σημασία των ενεργημάτων 

σκέψης και δράσης και την επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη των μαθητών, στα 

επιτεύγματά τους αλλά και στις ανάγκες τους, αναδεικνύοντας την αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση ως βέλτιστη πρακτική ελέγχου ποιότητας (Σαλβαράς, 2020). 
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Η έρευνά μας, βασισμένη στον κονστρουκτιβισμό, προέβαλε  τη σημασία  της 

δημιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης κατά τη διδασκαλία, τύπου γνωστικής 

μαθητείας,  που να προωθούν τη διαλογική μάθηση, ως μέσο δημιουργίας γνώσης και 

νοήματος,  και όπου η εργασία με τους άλλους αλλά και η διαλογική μάθηση μπορεί να 

συμβάλουν σημαντικά ώστε να καταστούν οι μαθητές ικανοί για αυτόνομη εργασία, 

αναπτύσσοντας τον εσωτερικό τους λόγο και ρυθμίζοντας τη δική τους μάθηση μέσω της 

ανάπτυξης μεταγνώσης. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης, 

προωθήθηκε  και αναδείχθηκε η σημασία της συμμετοχής των μαθητών στη λήψη 

αποφάσεων, κατά τη διδασκαλία, με τη σύναψη ενός μαθησιακού συμβολαίου που να 

καθορίζει το έργο, τη διαδικασία, τους ρόλους, η φθίνουσα καθοδήγηση, η αμοιβαία 

εργασία, η επιλογή επιπέδου δυσκολίας, η προγνωστική λειτουργία της αξιολόγησης, για 

διευκόλυνση της μεταφοράς μάθησης, η μεταγνωστική λειτουργία της αξιολόγησης για την 

απόκτηση της αναγκαίας μεταγνωστικότητας στη μάθηση και η εργασία με αυτοέλεγχο για 

την απόκτηση αυτονομίας (Σαλβαράς, 2013).     

 Ειδικότερα, η  έρευνά μας προβάλλει τη σημασία της προσέγγισης  της μάθησης ως 

μιας μορφής γνωστικής μαθητείας. Ο εκπαιδευτικός αποτέλεσε για τους μαθητές πρότυπο 

παρατήρησης και μίμησης και η εσωτερίκευση της συμπεριφοράς του προτύπου 

διευκολύνθηκε τόσο μέσω φθίνουσας καθοδήγησης αλλά και της αναζήτησης εναλλακτικών 

τρόπων. Μέσω της έρευνάς μας αναδείχθηκε η δυναμική και η αναγκαιότητα της 

αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων, ως άκρως απαραίτητης διδακτικής ενέργειας για να 

μπορέσουν οι μαθητές να εργαστούν με αυτοέλεγχο, καθώς η εργασία με αυτοέλεγχο έχει 

ως απαραίτητη προϋπόθεση να διέλθουν οι μαθητές μέσα από εσωτερικές συγκρούσεις. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον χειρισμό αντιφάσεων, οι οποίες λειτουργούν ως εμπόδια 

και πρέπει οι μαθητές να τα υπερβούν ( Collins, 2006·Σαλβαράς, 2011).    

 Στην έρευνά διαφάνηκε  επίσης τη δυναμική που ασκούν οι λειτουργίες του λόγου, 

οι οποίες λειτουργούν ως μηχανισμός προσαρμογής ο οποίος συγκροτείται από τρία στάδια 

(εξωτερικός, φωνακτός και σιωπηρός λόγος) τα οποία απαρτίζουν το σχήμα της φθίνουσας 

καθοδήγησης, μέσω του οποίου, οι μαθητές μπορούν να εργαστούν στη ζώνη της 

επικείμενης ανάπτυξης και να μάθουν να λειτουργούν τα πρότυπα του αναγνώστη, του 

γραφέα και του επεξεργαστή κειμένου εργαζόμενοι με αυτοέλεγχο.    

 Ειδικότερα, τα ερωτήματα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, συμβάλλουν στην 

ενεργοποίηση του εσωτερικού λόγου και επιτρέπουν στο άτομο να ενεργοποιήσει ένα 

μοντέλο λήψης αποφάσεων (τί θα κάνω; Πώς θα εργαστώ; εφαρμόζω, υπάρχει απόκλιση; 

Πώς τα πήγα; τι έκανα; Αναστοχασμός). Με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση οι μαθητές 

συνειδητοποιούν την πορεία της μάθησής τους και αναλαμβάνουν τον έλεγχό της. 
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Χρειάζεται βέβαια οι μαθητές να γνωρίζουν στρατηγικές μάθησης και μελέτης και να έχουν 

εργαστεί με αυτοέλεγχο αναπτύσσοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τον εσωτερικό λόγο, ώς 

ένα σύστημα ελέγχου που τους επιτρέπει να λεκτικοποιούν μεσολαβητικές διαδικασίες 

δίνοντας οδηγίες στον εαυτό τους για εκτέλεση ενός έργου.     

 Σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας τις αρχές του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού, επικεντρωθήκαμε στο σχεδιασμό εκμάθησης στρατηγικών μάθησης 

και στην εφαρμογή τους κατά τη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που πρέπει 

να χαρακτηρίζει τη διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες ανάγκες των 

μαθητών. Αξιοποιώντας τις αρχές του κονστρουκτιβισμού , επιδιώχθηκε, μέσω της 

διδασκαλίας στρατηγικών, να καταστούν οι μαθητές ικανοί να μάθουν πώς θα επιτύχουν, με 

τις στρατηγικές της γνωστικής μαθητείας της μεταγνωστικότητας  αλλά και του 

αυτοσχεδιασμού (Σαλβαράς, 2011). Αναδείξαμε, μέσω της έρευνας, τη σημασία παροχής 

υποστήριξης-σκαλωσιάς από τον εκπαιδευτικό αλλά και τους συμμαθητές κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία, μαθαίνοντας τα παιδιά πως να μαθαίνουν και  εξοπλίζοντάς τα με 

εργαλεία μάθησης που βρίσκονται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Σαλβαράς, 2013· 

Zhou&Brown, 2015·Κουρκουτά, 2020). Μέσω της υποστήριξης- σκαλωσιάς, οι μαθητές 

δεσμεύτηκαν  στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να αναλάβουν σταδιακά τον έλεγχο 

μάθησής τους. Η υποστήριξη/σκαλωσιά, όπως αναδείχθηκε μέσα από την έρευνά μας δεν 

αποτελεί απλά βοήθεια αλλά ένα δάνειο συνείδησης, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση 

αργότερα να μπορούν να εκτελέσουν ένα παρόμοιο έργο μόνοι τους (Gibbons, 

2015·Σαλβαράς, 2020).        

 Στην έρευνά μας επιδιώχθηκε η γνωσιακή τροποποίηση της συμπεριφοράς των 

μαθητών η οποία βασίζεται στην αντίληψη ότι γνωστικές διαδικασίες όπως το μαθησιακό 

συμβόλαιο, η προτυποποίηση, ο φωνακτός και σιωπηρός λόγος λειτουργούν ως 

αιτιολογικός παράγοντας της συμπεριφοράς. Μέσω των γνωστικών αυτών διαδικασιών, οι 

μαθητές φαντάζονται τις συνέπειες της συμπεριφοράς σε μια προσπάθεια και επιφέρουν την 

αλλαγή της. Οι εξωτερικές συνθήκες διευκολύνουν ή φρενάρουν την εκδήλωση της 

συμπεριφοράς. Οι γνώσεις και οι σκέψεις του μαθητή αλλά και η συμπεριφορά του 

υπόκεινται σε αλλαγή η οποία διέρχεται μέσα από τις πιο κάτω φάσεις: μαθησιακό 

συμβόλαιο, προτυποποίηση, φθίνουσα καθοδήγηση, αυτοέλεγχος. Με την γνωσιακή 

τροποποίηση της συμπεριφοράς ο μαθητής μαθαίνει να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του, 

να την  ελέγχει και να εκφράζει τις μεταγνωστικές του εμπειρίες.    

 Στην έρευνά μας επίσης εφαρμόστηκαν σημαντικές στρατηγικές για τη διδασκαλία 

και δημιουργήθηκε και αξιοποιήθηκε  πλήθος διδακτικών εργαλείων  που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν στην καθημερινή διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών συμβάλλοντας 
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σημαντικά στη δημιουργία ενός επαγγελματικού πλαισίου.     

 Είναι γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί πολλές ερμηνείες, θεωρίες και μεθοδολογίες 

διδασκαλίας οι οποίες αναδεικνύουν τον σύνθετο αλλά και διλημματικό χαρακτήρα της 

μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει μεταξύ θεωριών και 

μεθοδολογιών οι οποίες παρουσιάζονται αρκετές φορές και ως αντικρουόμενες επιλογές 

γεγονός που δημιουργεί μια σύγχυση στον εκπαιδευτικό αναφορικά με το πρακτέο. Σαφώς 

και η στείρα προσήλωση σε μια μόνο θεωρία και η υιοθέτηση μιας και μόνο μεθοδολογίας 

από τον εκπαιδευτικό αποδεικνύεται λανθασμένη καθώς παραγνωρίζεται ο σύνθετος και 

πολυδιάσταστος χαρακτήρας της μάθησης και δίνεται βαρύτητα σε μια και μόνο 

προσέγγιση.           

 Στην έρευνά μας προτάθηκε μια πλουραλιστική προσέγγιση της διδασκαλίας με τη 

διαμόρφωση ενός φάσματος θεωριών. Η προσέγγιση αυτή κρίνεται αναγκαία, αν λάβει 

κανείς υπόψη, τόσο την διαφορετική διδακτική θεωρία κάθε εκπαιδευτικού, η οποία 

επηρεάζει καθοριστικά τις αποφάσεις και τις εκτιμήσεις του για το γίγνεσθαι της 

διδασκαλίας, τη διαφορετικότητα των  μαθητών, και τις διαφορετικές τους ανάγκες,  καθώς 

και τη στοχοθεσία των αναλυτικών προγραμμάτων.     

 Στο πλαίσιο της έρευνας μας επιδιώξαμε να υποβοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς 

στη διαμόρφωση της προσωπικής διδακτικής τους θεωρίας, φροντίζοντας, το φάσμα 

θεωριών και μεθοδολογιών που συγκροτήσαμε, να παρουσιάζει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Καταρχάς έχουμε προτείνει μια θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας, 

η οποία είναι χρησιμοποιήσιμη, καθώς έχουμε δηλώσει με σαφήνεια την επιτυχή εφαρμογή 

της. Επίσης, η προσέγγιση που προτείνεται χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα καθώς η 

διδακτική έρευνα παρουσιάζει αποδείξεις εμπειρικών δοκιμών, ενώ τέλος έχει θεωρητικό 

χαρακτήρα γιατί εξηγεί το γίγνεσθαι της διδασκαλίας και συνδέεται με τις θεωρίες της 

μάθησης.          

 Η έρευνα αυτή ανέδειξε τη σημασία συγκρότησης και χρησιμοποίησης ενός ευρέως 

φάσματος θεωριών και μεθοδολογιών διδασκαλίας, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από 

τους εκπαιδευτικούς, βοηθώντας τους στην διδακτική τους πρακτική και στη διαμόρφωση 

ενός νέου επαγγελματικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται τόσο στον πολυδιάστατο και 

πλουραλιστικό χαρακτήρα της μάθησης όσο και στη διαφορετικότητα των μαθητών καθώς 

και στις πρόνοιες του αναλυτικού προγράμματος.       

  Η δημιουργία ενός επαγγελματικού πλαισίου, με τη μορφή προτύπου, είναι 

απαραίτητη ώστε να μπορεί να επιτυγχάνεται η σύγκριση μεταξύ μιας υπαρκτής διδακτικής 

κατάστασης με την επιθυμητή. Το επαγγελματικό πλαίσιο διαμορφώνεται από ένα σύνολο 

βέλτιστων πρακτικών για το γίγνεσθαι της διδασκαλίας, κάτι που προτείνεται στην έρευνά 



325 
 

μας  (Haynie, 2009· Σαλβαράς, 2020·Κουρκουτά, 2020). Πιο συγκεκριμένα, η  έρευνά μας 

είναι πολύ σημαντική καθώς στο πλαίσιο αυτής έγινε αντικείμενο  πραξιολογικής 

πραγμάτευσης ένα σώμα από εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να 

διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για την οριοθέτηση του επαγγελματικού τους πλαισίου όπως 

είναι οι διδακτικές αρχές, τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας, ο διδακτικός σχεδιασμός, η 

εκπόνηση σχεδίων διδασκαλίας με τη μορφή σεναρίων και η βελτίωση της διδασκαλίας 

μέσα από έρευνα (OECD 2018·Σαλβαράς, 2020).           

 Στην έρευνά μας προτείνεται πλήθος διδακτικών εργαλείων. Καταρχάς, 

κατασκευάστηκαν σχέδια διδασκαλίας του δεικτικού- μιμητικού εγχειρήματος διδακτικής 

δράσης. Παράλληλα, κατασκευάστηκε κατάλογος δεικτών-κριτηρίων, ως πρακτικό 

σύστημα αξιολόγησης της ανάπτυξης των μαθητών. Τα κριτήρια-δείκτες παρότι έχουν 

σαφώς οριοθετημένο περιεχόμενο, δείχνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα ενδεικτικά και όχι 

αποδεικτικά. Παράλληλα κατασκευάστηκαν φύλλα έργου για την αξιολόγηση της επίδοσης 

των μαθητών, το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των αναγκών των 

μαθητών και τα ερωτήματα στον εαυτό ως απόδειξη συγκρότησης μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων.          

 Κατά τη μεθόδευση της διδακτικής παρέμβασης, ο παρατηρητής κατέγραφε κάθε 

λεπτό την τεχνική προβληματοποίησης της διδασκαλίας που αναφαίνεται. Με βάση τις 

καταγραφές αναδεικνύεται η δομή της διδασκαλίας, η συχνότητα των τεχνικών 

προβληματοποίησης της διδασκαλίας, αλλά και η ένταση μεταξύ τους. Στην έρευνά μας, 

αναδείχθηκαν σημαντικές τεχνικές προβληματοποίησης της διδασκαλίας που ανήκουν στη 

διδακτική του κονστρουκτιβισμού τόσο του εξωγενούς, του ενδογενούς αλλά και του 

διαλεκτικού. Αναλυτικότερα, αναδείξαμε τεχνικές προβληματοποίησης του διαλεκτικού 

κονστρουκτιβισμού όπως είναι η προτυποποίηση του τρόπου σκέψης, η φθίνουσα 

καθοδήγηση, η εργασία με το διπλανό, η εργασία με επιλογή επιπέδου δυσκολίας αλλά και 

η εργασία με τον εαυτό και τέλος η εργασία με αυτοέλεγχο και τα ερωτήματα στον εαυτό. 

Αναδείχθηκε επίσης η δυναμική τεχνικών προβληματοποίησης του εσωγενούς 

κονστρουκτιβισμού, όπως είναι η αναζήτηση «τί αλλάζει και τι μένει το ίδιο» μεταξύ 

μετασχηματισμών, η εργασία με βάση την ομοιότητα και την αναλογία αλλά και η 

διενέργεια προβλέψεων για το τί θα ακολουθήσει.         

 Η έρευνα μας προέβαλε επίσης τον τρόπο οργάνωσης μιας διδακτικής παρέμβασης, 

βασιζόμενης στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, βάσει της οποίας η μάθηση εκλαμβάνεται 

ως μια κατασκευαστική κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, μεθοδεύτηκε διδακτική παρέμβαση, 

η οποία διακατέχεται από την αντίληψη ότι η διδασκαλία στις μέρες μας αποτελεί ένα 

σύνολο ενεργειών, οι οποίες διεξάγονται από τον εκπαιδευτικό, ενίοτε και από τους μαθητές 
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με σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές μέσω ατομικών και συνεργατικών 

διαδικασιών ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να μάθουν πώς να μαθαίνουν και να 

αναπτυχθούν ολόπλευρα (Σαλβαράς, 2011·Πασιάς κ.α 2016). Στην έρευνα μας αναδείχθηκε 

η ανάγκη μια διδακτική παρέμβαση να περιλαμβάνει καταρχάς τη συγκεκριμενοποίηση των 

διδακτικών στόχων, την επιλογή των στρατηγικών διδασκαλίας και τη χρήση 

συμπληρωματικών βέλτιστων τύπων σκαλωσιάς και τέλος την αναγκαιότητα σύνταξης 

πρωτοκόλλων αξιολόγησης των μαθητών για έλεγχο της προόδου των μαθητών, πριν και 

μετά από μια  διδακτική παρέμβαση. 

5.4  Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Θα ήταν σκόπιμο να γίνουν διδακτικές παρεμβάσεις σε πιο ευρεία κλίμακα με τη 

συμμετοχή περισσότερων πειραματικών ομάδων καθώς και εκπαιδευτικών και θα ήταν 

ενδιαφέρον να διερευνηθεί πώς τα τυπικά χαρακτηριστικά των Κύπριων μαθητών 

επηρεάζουν τα επίπεδα αυτορρύθμισής τους. Παράλληλα, εφόσον ο εκπαιδευτικός καλείται 

να καλλιεργήσει στους μαθητές αυτορρυθμιζόμενη συμπεριφορά θα ήταν ενδιαφέρον να 

διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις δυνατότητες 

προαγωγής της αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς στο περιβάλλον της τάξης. Επίσης, θα 

μπορούσε να γίνει ανάλογη έρευνα σε μεγαλύτερη εμβέλεια και να διερευνηθεί η ανάπτυξη 

της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης σε περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα ώστε να 

διερευνηθεί η επίδραση που μπορεί να ασκεί το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο στην ανάπτυξη 

της αυτορρύθμισης. Επίσης, με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο 

επίπεδο τους τελευταίους μήνες και την ανάγκη η εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση να 

εκτελείται σε διαδικτυακά περιβάλλοντα  με διδασκαλία σύγχρονη, ασύγχρονη, υβριδική θα 

πρέπει να γίνουν ερευνητικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη εργαλείων που να 

αναπτύσσουν την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς σε διαδικτυακά περιβάλλοντα.  
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Παράρτημα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ  

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσει τα κίνητρα και τις διαδικασίες μάθησης 

και μελέτης των μαθητών. Δεν πρόκειται για κάποια μορφή αξιολόγησης και επομένως 

δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Απευθυνόμαστε στον κάθε μαθητή που 

φοιτά στο Γυμνάσιο και του ζητάμε να αποφασίσει από μόνος του, αν αυτό που δηλώνει 

κάθε μια δήλωση ισχύει στη δική του περίπτωση και σε ποιο βαθμό. Η προσωπική σου 

άποψη είναι που έχει αξία για την έρευνα και σε παρακαλούμε να σκεφτείς πριν απαντήσεις, 

εξετάζοντας μόνο τι ισχύει για σένα. Η συμβολή σου στην πραγματοποίηση της έρευνας 

είναι καθοριστική και σ’ ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και τη διάθεσή σου να 

συμμετέχεις. Η συμμετοχή σου στην έρευνα είναι εθελοντική και μπορείς να αποχωρήσεις 

οποιαδήποτε στιγμή χωρίς συνέπειες. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα δεδομένα 

που θα συλλεγούν θα αξιοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας.   

Κάνουμε την εκτίμησή μας με τη βοήθεια της κλίμακας: 

     
Καθόλου            Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 

      

Αν νομίζεις ότι αυτό που λέει η δήλωση ισχύει απόλυτα για σένα, επιλέγεις το πάρα πολύ.  

Αν νομίζεις ότι αυτό που λέει η δήλωση δεν ισχύει καθόλου για σένα, επιλέγεις το καθόλου. 

Αν νομίζεις ότι αυτό που λέει δήλωση ισχύει εν μέρει για σένα επιλέγεις το λίγο, το αρκετά 

ή το πολύ, αυτό που σε αντιπροσωπεύει. 

 ΦΥΛΟ                               ΑΓΟΡΙ    ΚΟΡΙΤΣΙ    

                   

 

 

         ΤΑΞΗ  

 

       ΣΧΟΛΕΙΟ                               ΠΟΛΗ    ΥΠΑΙΘΡΟΣ  

 

 

 

 

 

  

  

 
  



347 
 

 

 

1.Όταν μελετώ, σταματώ κάθε τόσο και επαναλαμβάνω  

αυτά που έχω διαβάσει. 

2. Όταν μελετώ ένα κείμενο, βρίσκω τι σημαίνει κάθε λέξη  

με τη βοήθεια των συμφραζομένων. 

3. Όταν διαβάζω ένα κείμενο υπογραμμίζω πληροφορίες  

που απαντούν στα ερωτήματα: ποιος μιλάει, τι λέει, σε ποιον  

απευθύνεται κτλ. 

4. Ξέρω ότι μπορώ να μάθω άνετα να μελετώ ή να γράφω  

κείμενα και να εφαρμόζω αυτά που μαθαίνω. 

5. Όταν μελετώ ένα κείμενο, προσπαθώ να εντοπίζω  

νοηματικά κενά και το συμπληρώνω. 

6. Όταν μελετώ, αντιγράφω τις σημειώσεις μου, για να τις  

θυμάμαι. 

7. Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να τα καταφέρω να  

εφαρμόσω αυτά που μαθαίνω στη μελέτη ή το γράψιμο ενός  

κειμένου. 

8. Όταν διαβάζω ένα κείμενο, υπογραμμίζω τις θεματικές  

προτάσεις των παραγράφων. 

9. Πριν τη μελέτη του κειμένου, επικεντρώνω την προσοχή  

μου στην επικεφαλίδα και κάνω υποθέσεις για το τι θα διαβάσω. 

10. Δείχνω ενδιαφέρον για τη μελέτη ή το γράψιμο κειμένων  

 ανεξάρτητα από την απόδοσή μου. 

11. Πριν ξεκινήσω να γράφω, σημειώνω κάπου πρόχειρα  

τις ιδέες μου. 
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12. Όταν τελειώσω τη συγγραφή του κειμένου,  

το επανεξετάζω για να το διορθώσω. 

13. Συγκριτικά με τους άλλους στην τάξη έμαθα καλύτερα  

να εφαρμόζω αυτά που έμαθα στη μελέτη ή το γράψιμο  

ενός κειμένου. 

14. Όταν γράφω ένα κείμενο, βεβαιώνομαι ότι έχω  

χρησιμοποιήσει συνδετικές λέξεις. 

15. Είναι σημαντικό για μένα να εργάζομαι πρώτα με τους 

 άλλους, όταν μαθαίνω να μελετώ ή να γράφω κείμενα και  

ύστερα μόνος μου. 

16. Πριν τη μελέτη του κειμένου, σκέφτομαι «τι θα κάνω» και 

 σχεδιάζω «πώς θα το κάνω» 

17. Όταν μελετώ ένα κείμενο, δίνω απαντήσεις στο γιατί και  

για ποιο σκοπό. 

18.  Είναι σημαντικό για μένα να μαθαίνω πώς να μελετώ  

ή να γράφω κείμενα. 

19. Νομίζω ότι θα πάρω καλό βαθμό στην εξέταση της  

κατανόησης ή του γραψίματος ενός κειμένου. 

20. Πριν ξεκινήσω να γράφω, σκέφτομαι σε ποιους 

 απευθύνεται το κείμενο μου. 

21. Μετά την ανάγνωση του κειμένου ελέγχω αν οι υποθέσεις  

που έκανα για το τι θα διαβάσω, επαληθεύονται. 

22. Όταν μελετώ λέω τις σημαντικές πληροφορίες ξανά και  

ξανά στον εαυτό μου. 
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23. Πριν αρχίσω να μελετώ το κείμενο κάνω μια γρήγορη  

εξεταστική ανάγνωση. 

24. Όταν γράφω ένα κείμενο, μ’ ενδιαφέρει οι ιδέες μου να  

συνδέονται μεταξύ τους. 

25.  Όταν δυσκολεύομαι στην κατανόηση ενός κειμένου ή  

στο γράψιμο ενός κειμένου, δεν τα παρατάω, αλλά εντείνω  

την προσπάθειά μου. 

26. Όταν μελετώ ή γράφω ένα κείμενο, επαναφέρω ή  

χρησιμοποιώ προηγούμενες γνώσεις μου. 

27. Το βρίσκω δύσκολο να ακολουθώ το σχεδιασμό μου «πως  

θα το κάνω» όταν μελετώ ή γράφω ένα κείμενο.  

28. Αποδίδω στον εαυτό μου που δεν προσπάθησε όσο  

χρειαζόταν την αιτία της αποτυχίας μου στην κατανόηση  

ενός κειμένου ή στο γράψιμο ενός κειμένου. 

29. ‘Όταν τελειώσω τη μελέτη ή το γράψιμο ενός κειμένου 

σκέφτομαι το «τι ήξερα» από τα προηγούμενα μαθήματα 

και τι νέο έμαθα.   

30. Πριν ξεκινήσω να γράφω, βεβαιώνομαι ότι έχω διαβάσει  

καλά ποιο είναι το θέμα μου. 

31. Συνήθως, όταν αποτυγχάνω στην κατανόηση ή το γράψιμο  

ενός κειμένου, αυτό το αποδίδω στον εαυτό μου που δεν 

προσπάθησε όσο χρειαζόταν. 
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32. Ανακαλύπτω συχνά ότι εργάζομαι χωρίς να ξέρω τι θα κάνω  

και πώς θα το κάνω.  

33. Αποδίδω στην ικανότητά μου την αιτία της επιτυχίας  

μου όταν μελετώ ή γράφω κείμενα. 

34. Όταν δεν καταλαβαίνω αυτό που διαβάζω είτε τα παρατώ  

είτε διαβάζω μόνο τα εύκολα μέρη. 

35. Όταν μελετώ ένα κείμενο, υπογραμμίζω τις φράσεις του  

κειμένου που με βοηθούν να συμπεράνω. 

 36. Πριν ξεκινήσω να γράφω σκέφτομαι το είδος του  

κειμένου που θα γράψω. 

37. Ακόμη και όταν τα πηγαίνω άσχημα στην κατανόηση  

ενός κειμένου ή στο γράψιμο ενός κειμένου, προσπαθώ 

 να μαθαίνω από τα λάθη μου. 

38. Αν το κείμενο που έγραψα παρουσιάζει ελλείψεις τότε το  

ξαναγράφω για να το βελτιώσω. 

39. Όταν μελετώ ένα κείμενο, προσπαθώ να συσχετίζω αυτά  

που διαβάζω μ’ αυτά που ήδη γνωρίζω. 

 40. Όταν μελετώ ή γράφω ένα κείμενο, το κάνω βαρετά και  

δε με ενδιαφέρει, αν δεν έχω απόδοση  

41. ‘Όταν τελειώσω τη μελέτη ή το γράψιμο σκέφτομαι  

«τι λάθη έκανα και πως τα διόρθωσα». 

42. Όταν ξεκινήσω να γράφω ένα κείμενο, σκέφτομαι και το  

τι πρέπει να προσέξω. 
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43. Ανάλογα με το τι θέλω: να συγκινήσω, να πληροφορήσω,  

να εξηγήσω κτλ, επιλέγω τις ιδέες που θα γράψω. 

44. Όταν συγχυστώ ή δυσκολευτώ σε κάτι που διαβάζω ή  

γράφω, επανέρχομαι σε αυτό το σημείο και το ξεδιαλύνω. 

45. Ζητώ να μου εξηγείται η αξία και η χρησιμότητα της  

μελέτης ενός κειμένου ή του γραψίματος ενός κειμένου. 

46. Είμαι σε θέση να κρίνω «πόσο καλά έμαθα» να μελετώ 

ή να γράφω ένα κείμενο. 

47. Κατά τη μελέτη ή συγγραφή κειμένου, κάνω ερωτήσεις  

στον εαυτό μου και καθοδηγώ τη σκέψη και τη δράση μου. 

48. Πριν ξεκινήσω να γράφω σκέφτομαι τι θα γράψω γιατί 

θα γράψω και πώς θα γράψω. 

49. Στο τέλος του μαθήματος σκέφτομαι πως μελέτησα ή  

πως έγραψα ένα κείμενο. 

50. Ακόμα και αν η μελέτη ή το γράψιμο ενός κειμένου  

είναι χωρίς ενδιαφέρον, εγώ συνεχίζω να δουλεύω μέχρι  

να τελειώσω. 

51. Όταν μελετώ ή γράφω ένα κείμενο, δίνω οδηγίες στον  

εαυτό μου «τι να προσέξει». 

52. Όταν τελειώσω τη μελέτη ή τη γραφή ενός κειμένου, 

σκέφτομαι αυτό που έμαθα «που θα μου χρησιμεύσει». 

53. Νομίζω ότι τους τρόπους που μαθαίνω, όταν μελετώ ή  

γράφω ένα κείμενο, θα μπορέσω να τους χρησιμοποιήσω  

και σε άλλα μαθήματα. 
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54. Μου αρέσει, τελειώνοντας τη μελέτη ή το γράψιμο ενός  

κειμένου να ρωτώ τον εαυτό μου «τι έκανα» και να  

αυτοαξιολογούμαι.  

55. Όταν μελετώ ένα κείμενο, κρατώ σημειώσεις με δικά μου  

λόγια. 

56. Μου αρέσει να βρίσκω διαφορετικούς τρόπους, όταν  

μελετώ ή γράφω ένα κείμενο. 

57. Μαθαίνω καλύτερα, όταν γνωρίζω από πριν «τι θα μάθω» 

και «πως θα το μάθω». 

58. Αυτά που μαθαίνω από τη μελέτη ή το γράψιμο ενός  

κειμένου με κάνουν να θέλω να εργαστώ περισσότερο. 

59. Όταν γράφω ένα κείμενο, επιλέγω ιδέες, λαμβάνοντας  

υπόψη σε ποιους απευθύνεται το κείμενό μου. 

60. Όταν μελετώ ένα κείμενο, συνδέω τις θεματικές προτάσεις 

 των παραγράφων και γράφω την περίληψη του κειμένου. 

61.  Μου αρέσει να ξαναγράφω τα κείμενα μου και να τα  

βελτιώνω. 

62. Μου αρέσει να μαθαίνω τρόπους να μελετώ ή να γράφω 

ένα κείμενο.  

63. Νιώθω ικανοποίηση, όταν δίνω και παίρνω ανατροφοδότηση 

από το συμμαθητή μου, όταν μελετώ ή γράφω ένα κείμενο. 

64. Όταν ένα μέρος του κειμένου παρουσιάζει δυσκολίες  

μειώνω την ταχύτητα ανάγνωσης. 

65. Μου είναι δύσκολο να ξαναδιαβάσω κείμενα και να  

βρίσκω ιδέες που υπονοούνται .  

66. Προτιμώ να μελετώ κείμενα ή να γράφω κείμενα  

απαιτητικά που κρύβουν δυσκολίες, ώστε να μαθαίνω να  
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κάνω καινούρια πράγματα. 

67. Απογοητεύομαι όταν ανακαλύπτω ελλείψεις στο κείμενο που  

έγραψα και χρειάζεται να το ξαναγράψω.  

68. Όταν μελετώ ένα κείμενο, μου είναι δύσκολο να  

συνδέσω τις έννοιες και να φτιάξω διάγραμμα.  

69. Συχνά, ανακαλύπτω ότι έχω ξεφύγει από το σχεδιασμό  

μου «πως θα το κάνω» και αποφεύγω να το διορθώσω.  

70. Εργάζομαι σύμφωνα με το σχέδιο μου « Πώς θα το κάνω»» 

71. Το βρίσκω δύσκολο να ακολουθώ το σχεδιασμό μου  

«πώς να το κάνω», όταν μελετώ ή γράφω ένα κείμενο.  

72. Νομίζω ότι όσα μαθαίνω, μελετώντας και γράφοντας  

κείμενα, είναι ενδιαφέροντα και χρήσιμα. 

73. Παρακολουθώ την εφαρμογή του σχεδίου μου και ελέγχω  

τον εαυτό μου να μην ξεφύγω. 

 

74. Όταν γράφω ένα κείμενο έχω ως πρότυπο το κείμενο που  

μελετήσαμε στο μάθημα. 
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