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Δνόηηηα 2: Προβλήμαηα καηανόηζης
Μπόηζας Γεώργιος
Σηότοι:
ηφρνη απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη:


λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ νη επηκνξθνχκελνη ζε αδξέο γξακκέο, ηηο
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ θαηαλφεζε ελφο
θεηκέλνπ,



λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθήβσλ κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε,



λα κπνξνχλ λα δψζνπλ πηζαλέο εξκελείεο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.

Διζαγωγή:
Καζεκεξηλά ζηα ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ ησλ
παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη λα απνθαζίζνπλ πψο ζα ηα
βνεζήζνπλ. Αλ θαη νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνο θαη
πεξηγεγξακκέλνο ρψξνο, παξ’ φια απηά, ε πνηθηιία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά απηά, θαζηζηά πνιχ δχζθνιε ηελ νηθνδφκεζε ελφο
θεληξηθνχ πξνθίι. Η πξνζπάζεηα γίλεηαη αθφκε δπζθνιφηεξε φηαλ ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα ζε πνιχ ζχλζεηεο δεμηφηεηεο, φπσο ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε γξαπηψλ
θεηκέλσλ.
Με ηνλ φξν αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ελλνείηαη «ε δηαδηθαζία ηεο
νηθνδφκεζεο λνήκαηνο απφ έλα γξαπηφ θείκελν. Βαζίδεηαη ζε έλαλ ηδηαίηεξα ζχλζεην
ζπληνληζκφ

ελφο

ζεκαληηθνχ

αξηζκνχ

ζρεηηδφκελσλ

κεηαμχ

ηνπο

πεγψλ

πιεξνθφξεζεο» (Mastropieri & Scruggs, 1997, ζει. 197)
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο,
παξά ηελ χπαξμε ελφο θαινχ λνεηηθνχ δπλακηθνχ ή / θαη κηαο ζρεηηθά θαιήο ρξήζεο
ηεο γιψζζαο, ππάξρεη ζεκαληηθή δπζθνιία λα «βξνπλ ην δξφκν ηνπο κέζα ζηα
γξαπηά θείκελα...» (Cornoldi & Oakhill, 1996, ζει. xi).
ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο δσήο ησλ παηδηψλ απηψλ, ε πιένλ εκθαλήο
αηηία ησλ δπζθνιηψλ θαηαλφεζεο είλαη ε πξνβιεκαηηθή αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα, ε
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δπζθνιία ηνπο λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. Όζν φκσο πξνρσξνχλ
ηα παηδηά ζηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη θηάλνπλ ζην Γπκλάζην, ε
θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη. Η ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζήο ηνπο βειηηψλεηαη θαη ε
αλαγλσζηηθή ηνπο εκπεηξία ηνχο επηηξέπεη λα δηαβάδνπλ κε θάπνηνλ ηξφπν, αλ θαη ζε
θακηά πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζην επίπεδν ησλ ηππηθψλ ζπκκαζεηψλ
ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ηα θείκελα δπζθνιεχνπλ, γίλνληαη πην ζχλζεηα,
απαηηνχλ πεξηζζφηεξε θαη πην «βαζηά» επεμεξγαζία θαη ζθέςε. Δπηπξφζζεηα, νη
δπζθνιίεο θαηαλφεζεο έρνπλ ζσξεχζεη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ηεο ζρνιηθήο
δσήο ησλ εθήβσλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζεκαληηθά θελά γλψζεσλ αθαδεκατθνχ
ηχπνπ, πνπ εκπνδίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξνχζα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο.
ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή, νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ
βαζκίδσλ, εθηηκνχλ – αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ
καζεηψλ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη εηδηθφηεξα πσο αμηνινγείηαη ε «πνζφηεηα» θαη ε
«πνηφηεηα» ηεο θαηαλφεζεο. Απηή φκσο ε δηαδηθαζία είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
επηθαλεηαθή θαη κάιινλ απνζπαζκαηηθή, κηα θαη κνλαδηθφ ζηφρν έρεη ηε
βαζκνιφγεζε κε βάζε θαλνληζηηθνχο φξνπο (φξνπο δηάηαμεο κέζα ζηελ ηάμε ή κε
βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα). Η αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη κηα δεμηφηεηα κε
θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή καο θαη ηδηαίηεξα ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
Απηή ε δηαπίζησζε, είλαη ζπλεπαγσγή θάπνησλ άιισλ, επίζεο ζεκαληηθψλ
δηαπηζηψζεσλ:
1. Η θαηαλφεζε είλαη ν ζθνπφο ηεο αλάγλσζεο, ελφο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
επηηεχγκαηα – δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο.
2. Η αλάγλσζε θαη επνκέλσο ε ζπλδεδεκέλε κε απηήλ θαηαλφεζε, είλαη πνιχ
ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο, νηθνδνκνχληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνιιψλ
δηαδηθαζηψλ ζθέςεο θαη αληίιεςεο.
3. Η αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ζπκβαίλεη ζε γλσζηηθφ αιιά θαη ζε κεηαγλσζηηθφ
επίπεδν.
4. Η αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο
γλσζηηθήο βάζεο ησλ καζεηψλ ζε φια ηα γλσζηηθά πεδία, γη απηφ θαη
δηαπεξλά φιν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ, φισλ ησλ βαζκίδσλ.
Δπνκέλσο, ε κειέηε, ε αμηνιφγεζε, ε εξκελεία ησλ δπζθνιηψλ αλαγλσζηηθήο
θαηαλφεζεο, φπσο θαη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, γίλεηαη θαλεξφ πσο είλαη αξθεηά
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δχζθνιεο δηαδηθαζίεο. Όκσο, είλαη επίζεο θαλεξφ, πσο επεηδή ε αλαγλσζηηθή
θαηαλφεζε είλαη πξναπαηηνχκελε γηα πνιιέο άιιεο δεμηφηεηεο, είλαη απαξαίηεηε ε
παξέκβαζε πνπ ζα ηε βειηηψζεη. Μηα παξέκβαζε, πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε αθελφο ηε
ζχλζεηε θχζε ηεο δεμηφηεηαο απηήο θαη αθεηέξνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εθήβσλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
Γιαδικαζίες Αναγνωζηικής καηανόηζης
Η αλάγλσζε σο ζχλζεηε δεμηφηεηα, εκπιέθεη αξθεηέο ππν – δηαδηθαζίεο.
Αξθεηέο απφ απηέο ζπκβαίλνπλ ζε γλσζηηθφ, άιιεο ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, ελψ
πξέπεη ν αλαγλψζηεο λα θηλεηνπνηεζεί θαηάιιεια απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ.
Πνιιέο απφ απηέο ηηο ππν – δηεξγαζίεο, δελ ρξεηάδεηαη λα δηδαρζνχλ (φπσο ε
θαζήισζε ησλ καηηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε
ιέμε), ελψ άιιεο πξέπεη λα δηδαρζνχλ (φπσο ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ γξαθεκάησλ).
Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί, είλαη πσο ε επηηπρεκέλε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε,
πξνυπνζέηεη φρη κφλν ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππν – δηαδηθαζηψλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θαη ηνλ επηδέμην ζπληνληζκφ ηνπο. Αλ ήζειε θάπνηνο λα
πεξηγξάςεη κε απιντθφ ηξφπν ηηο ππν - δηαδηθαζίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε
γεληθή δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο, ζα κπνξνχζε λα πεη ηα παξαθάησ:
1. Η θαηαλφεζε μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αλαγλψζηεο ειέγρεη ηηο θηλήζεηο
ησλ καηηψλ ηνπ θαη πξνζειψλεηαη ζην γξαπηφ θείκελν.
2. Πξνρσξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ πνπ δηαβάδεη. «Μεηαθξάδεη» ην
ζχλνιν ησλ γξακκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην ραξηί θαη κέζα απφ ην θαλάιη ηεο
νπηηθήο ηνπ αληίιεςεο εηζέξρνληαη ζην «γλσζηηθφ ηνπ εξγαζηήξην», ζηνλ
εγθέθαιν. Η «κεηάθξαζε» έγθεηηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ γξαπηψλ αιιά ρσξίο
λφεκα ζεκαδηψλ ζε έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν, κε λνεκαηηθφ θνξηίν
(πιεξνθνξία). ηε ζπλέρεηα, ν αλαγλψζηεο πξνζδηνξίδεη ηελ αθξηβή ζέζε ηεο
ιέμεο ή θαιχηεξα ελεξγνπνηεί ηε ζσζηή έλλνηα, ζην λνεηηθφ ηνπ ιεμηθφ (ζηε
γλσζηηθή ηνπ βάζε, φπνπ «θπιάζζνληαη» νη νξηζκνί ησλ ιέμεσλ πνπ
γλσξίδεη). Σελ ίδηα ζηηγκή, κέζσ ηεο νπηηθήο ηνπ αληίιεςεο, ν αλαγλψζηεο
αληηιακβάλεηαη πιεξνθνξίεο γηα ηε θφξκα ηεο ιέμεο.
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3. Οινθιεξψλνληαη νη λνεηηθέο εθείλεο δηεξγαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ηειηθφ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ιέμεο. Με απηφ, λνείηαη ε πξνζθπγή ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα
λνεηηθά ιεμηθά (πξαγκαηνινγηθφ, νξζνγξαθηθφ, ζπληαθηηθφ θαη εξκελεπηηθφ)
φηαλ απνηχρεη ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηε ιέμε κε ηελ πξψηε
ηνπ πξνζπάζεηα. Όηαλ δελ θαηαζηεί δπλαηφ λα βξεζεί ε εξκελεία ηεο ιέμεο (ή
απηή πνπ βξέζεθε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνλ αλαγλψζηε), γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα βξεζεί κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ζπκθξαδφκελσλ. Δπηρεηξείηαη
κε άιια ιφγηα ε εχξεζε ηεο εξκελείαο ηεο ιέμεο απφ ην πιαίζην ηνπ
λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Βέβαηα, απηή δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε
θαη εκπιέθεη ζηξαηεγηθέο θαη κεηαγλσζηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε
κεηαγλσζηηθή παξαθνινχζεζε πνπ ζα αλαθεξζνχλ πην θάησ.
4. πγρξφλσο κε ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηνλ
αλαγλψζηε, λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπληαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ιέμεο πνπ
δηάβαζε. Η πξνζπάζεηά ηνπ απηή, αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ αιιά θαη ζηελ
εχξεζε ζρέζεσλ κε ηηο ππφινηπεο ιέμεηο ηεο πξφηαζεο, ζε πξψηε θάζε θαη
κεηά, νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ.
5. Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη πξνεγνχκελεο ππν – δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ηεο ιέμεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
πξνζδηνξηζηεί ε ζεκαζία νιφθιεξεο ηεο πξφηαζεο είηε κε απιφ ζπλδπαζκφ παξάζεζε ησλ ζεκαζηψλ ησλ ιέμεσλ (θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε) είηε κε ηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κεηά απφ ζθέςε (ζπκπεξαζκαηηθή θαηαλφεζε).
6. Σελ ίδηα ζηηγκή θαη παξάιιεια κε ηα πξνεγνχκελα, κε ηε βνήζεηα ηεο
πξνεγνχκελεο γλψζεο (γλψζεο ππνβάζξνπ) πνπ θαηέρεη ν αλαγλψζηεο,
δνκείηαη κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ λνήκαηνο ηεο πξφηαζεο. Απηή ε
αλαπαξάζηαζε

κπνξεί

λα

ζπγθξηζεί

θαη

λα

ζπζρεηηζζεί

κε

ηηο

αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πξνηάζεσλ (ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ
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εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο) ή / θαη κε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ αλαγλψζηε
(ρξήζε θξηηεξίνπ εμσηεξηθήο ζπλέπεηαο)1 θαη πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέπεηα.
7. Σέινο, ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη ζα θάλεη κε ηελ πιεξνθνξία
πνπ απέθηεζε απφ ηελ πξφηαζε ή ην θείκελν πνπ δηάβαζε. Θα πξέπεη λα
ζθεθζεί θαη εάλ ζεσξήζεη πσο απηή ε πιεξνθνξία είλαη αιεζηλή θαη έρεη
αμία, ζα πξνζπαζήζεη λα ηελ ελζσκαηψζεη ζηε γλσζηηθή ηνπ βάζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Η ελζσκάησζε απηή, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη είηε ηε
ζπκπιήξσζε – νινθιήξσζε κηαο ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο είηε απφξξηςή
ηεο θαη αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηε λέα. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε πεξίπησζε λα
γίλεη εγθαηάζηαζε ελφο εληειψο λένπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο (γλψζεο) πνπ ζα
βαζίδεηαη εμ΄ νινθιήξνπ ζηε λέα πιεξνθνξία.
Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο ζπκβαίλνπλ ζε γλσζηηθφ επίπεδν. Τπάξρνπλ φκσο
θαη δηαδηθαζίεο πνπ «ηξέρνπλ» ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή ζε κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, ζε
έλα δεχηεξν επίπεδν ζθέςεο θαη ιεηηνπξγηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ
ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο.
1. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αλαγλσζηηθνχ έξγνπ ηεο θαηαλφεζεο ελφο θεηκέλνπ,
γίλεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε, έλαο πξψηνο ζρεδηαζκφο ηνπ. Η κεηαγλσζηηθή
γλψζε πνπ έρεη γηα ην ίδηνλ ηνπ ηνλ εαπηφ ζαλ αλαγλψζηε, ηα θείκελα θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ θαηέρεη, επεξεάδνπλ άκεζα θαη έκκεζα ηε ζηνρνζεζία,
θαζψο θαη ηελ αλάθιεζε ελφο έηνηκνπ (ήδε καζεκέλνπ) ή ηε δεκηνπξγία ελφο
πξψηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ππάξρεη
κπξνζηά ηνπ. Αθφκε, κε βάζε θάπνηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θεηκέλνπ (φπσο επηθεθαιίδεο, εηθφλεο, δνκή θιπ.), κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί
ζε πξψηε θάζε ε γεληθή πξνεγνχκελε γλψζε πνπ θαηέρεη ν αλαγλψζηεο γηα
ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ.

1

Σα θξηηήξηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζπλέπεηαο είλαη θεληξηθά ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο
κεηαγλσζηηθήο παξαθνινχζεζεο πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ. Δίλαη θξηηήξηα πνπ θάζε αλαγλψζηεο έρεη
θαη ρξεζηκνπνηεί ζε θάπνην βαζκφ. Απηά έρνπλ θαηαθηεζεί είηε κέζα απφ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ
εκπεηξία είηε κέζα απφ δηδαζθαιία. Σν θξηηήξην εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε φιεο
νη πξνηάζεηο ελφο θεηκέλνπ λα είλαη κεηαμχ ηνπο αλά δχν ζπλεπείο, ελψ ην θξηηήξην εμσηεξηθήο
ζπλέπεηαο απαηηεί θάζε πξφηαζε ηνπ θεηκέλνπ λα είλαη ζπλεπήο κε ηε ινγηθή ή / θαη ηε γλψζε
ππνβάζξνπ ηνπ αλαγλψζηε
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2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, θη ελψ ζε γλσζηηθφ επίπεδν
ελεξγνπνηνχληαη φιεο νη ππν – δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ν
αλαγλψζηεο παξαθνινπζεί παξάιιεια, ελεξγά, αλ θαη αζπλείδεηα πνιιέο
θνξέο, ηελ πνξεία ηεο θαηαλφεζήο ηνπ. Δθηηκά θάζε ζηηγκή ηε ζπλέπεηα
απηψλ πνπ δηαβάδεη, κε βάζε θξηηήξηα ζπλνρήο θαη ζπλέπεηαο (ιεμηινγηθά,
εζσηεξηθά,

εμσηεξηθά,

γξακκαηηθά,

ζπληαθηηθά,

εζσηεξηθή

δνκηθήο

ζπλνρήο).
3. Αλ δελ θαιπθζεί θάπνην απφ ηα θξηηήξηα ζπλέπεηαο (νξζφηεηαο θαη ζπλνρήο)
πνπ εθαξκφδεη, ηφηε ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ηη πξέπεη λα θάλεη. Οη επηινγέο
ηνπ είλαη είηε λα αγλνήζεη ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθε
(λνεκαηηθφ ράζκα) είηε λα δξάζεη δηνξζσηηθά.
4. Η δηνξζσηηθή δξάζε ηνπ αλαγλψζηε, έγθεηηαη ζηελ αλάθιεζε απφ ηε
καθξφρξνλε κλήκε θαη ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ,
πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα γεθπξψζεη ην λνεκαηηθφ ράζκα. Η δηαδηθαζία
απηή, κπνξεί λα απαηηήζεη αιιαγή ζηξαηεγηθήο θαη αλάθιεζε κηαο άιιεο, αλ
ε πξψηε απνηχρεη ή ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηεο, ψζηε λα είλαη
απνηειεζκαηηθή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε. Η ρξήζε δηνξζσηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε γεθχξσζε ηνπ λνεκαηηθνχ ράζκαηνο πνπ
πξνέθπςε,

ηελ

ηζνξξνπία

γλσζηηθνχ

θαη

κεηαγλσζηηθνχ

επηπέδνπ

επεμεξγαζίαο ζηελ θαηαλφεζε (εικόνα 1) θαη ηελ νηθνδφκεζε λέαο θαη
ελεκεξσκέλεο κεηαγλσζηηθήο γλψζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή
(δηαδηθαζηηθή γλψζε).
5. Όηαλ νινθιεξσζεί ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ν αλαγλψζηεο αμηνινγεί ηε
δηαδηθαζία θαηαλφεζήο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο (ηε λέα πιεξνθνξία πνπ
πξνζθηήζεθε). Έηζη, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα επηζηξέςεη ζην θείκελν γηα λα
δηεπθξηλίζεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ λνήκαηνο ή λα νδεγεζεί ζε ζθέςεηο πνπ ζα
ζπλδέζνπλ απηά πνπ απνθφκηζε απφ ηελ αλάγλσζε, κε ηελ πξνεγνχκελε
γλψζε ηνπ. Οη έκπεηξνη θαη θαινί αλαγλψζηεο ζπλήζσο πάληα νδεγνχληαη ζε
ζπιινγηζκνχο γη απηφ πνπ θαηαλφεζαλ θαη πξνζπαζνχλ λα γεληθεχζνπλ
γλψζεηο θαη δηαδηθαζίεο.
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Πην πάλσ πεξηγξάθεθαλ κε πνιχ απιφ ηξφπν θαη ζε αδξέο γξακκέο νη
γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαγλσζηηθή
θαηαλφεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ νδεγνχλ ζε επηηπρία έλαλ αλαγλψζηε. Η αλάγλσζε
φκσο θαη θαη’ επέθηαζε ε θαηαλφεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ζηα θίλεηξα ηνπ αλαγλψζηε (Pintrich & Schunk, 1996) . Αλ απηφο
δελ θηλεηνπνηεζεί λα εκπιαθεί κε κηα ηφζν ζχλζεηε θαη πνιιέο θνξέο δχζθνιε
δηαδηθαζία κε αβίαζην ηξφπν, ηφηε δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ε επηηπρήο θαηαλφεζε
αθφκε θαη ζε κέζεο δπζθνιίαο θείκελα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν αλαγλψζηεο ζα πξέπεη:
1. Να είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο είηε ζην λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζηε κάζεζε, άξα
λα θεξδίζεη γλψζεηο απφ ην θείκελν, είηε ζην λα θεξδίζεη ηελ αλαγλψξηζε
φισλ ησλ ππνινίπσλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηδηαίηεξα ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ»
(φπσο είλαη ν θαζεγεηήο ή νη θαινί καζεηέο). Έλαο ηέηνηνο αλαγλψζηεο
δηαβάδεη θαη πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη φπνην θείκελν ηνπ δνζεί γηα λα έρεη
αθαδεκατθά θέξδε (Elliott, 1997˙ Botsas & Padeliadu, 2003)2.
2. Να έρεη πςειή απην – απνδνηηθφηεηα3, λα έρεη δειαδή εκπηζηνζχλε ζηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί θείκελα, αθφκε θαη φηαλ είλαη
δχζθνια. Η πεπνίζεζε πσο ν αλαγλψζηεο έρεη πςειή ηθαλφηεηα ή
ηνπιάρηζηνλ αξθεηή γηα λα νινθιεξψζεη επηηπρεκέλα έλα αλαγλσζηηθφ έξγν,
2

Η πξνζέγγηζε απηή ησλ πεπνηζήζεσλ θηλήηξσλ ηνπ αλαγλψζηε αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ζηφρν. Με βάζε απηή ν θαζέλαο απφ εκάο πξνζεγγίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
έλα αθαδεκατθφ έξγν θαη εκπιέθεηαη κε απηφ. Μπνξεί λα έρεη ζθνπφ λα θεξδίζεη γλψζεηο θαη λέεο
πιεξνθνξίεο (πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ θπξηαξρία ζηε γλψζε – mastery orientation), κπνξεί λα έρεη ζαλ
ζηφρν λα μεπεξάζεη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζε επίδνζε – βαζκνχο (πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ
πξνζέγγηζε ηεο επίδνζεο – performance approach orientation) ή λα έρεη ζθνπφ ηελ απνθπγή εκπινθήο
κε θάπνην γλσζηηθφ έξγν θάησ απφ ηνλ θφβν ηεο απνηπρίαο (πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ απνθπγή ηεο
επίδνζεο – performance avoidance orientation). Οη δχν πξψηνη πξνζαλαηνιηζκνί ζεσξήζεθε απφ ηνπο
εξεπλεηέο (Elliott, 1997) πσο είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη νδεγνχλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ηνπο
αλαγλψζηεο ζηελ επηηπρή θαηαλφεζε, ελψ ν ηξίηνο είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε
κηα πξνζπάζεηα απφ ηνπο αλαγλψζηεο λα ππεξαζπηζηνχλ ην εγψ ηνπο θαη λα κελ επηηξέςνπλ κηα λέα
απνηπρία.
3
Η απην – απνδνηηθφηεηα (self – efficacy) είλαη απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ησλ ςπρνιφγσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζπάδνληαη ηελ θνηλσληθν – γλσζηηθή ζεψξεζε ηεο κάζεζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηα
γξαπηά ηνπ Albert Bandura (Bandura, 1993). Τπάξρνπλ ηζρπξφηαηα δεδνκέλα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ
άπνςε πσο ε πςειή απην - απνδνηηθφηεηα ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ επηκνλή θαη ηελ πξνζπάζεηα,
θαζψο θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Pintrich &
DeGroot, 1990). Παξ’ φια απηά πξέπεη λα έρεη θάπνηνο θαηά λνπ πσο νη αληηιήςεηο θάπνηνπ γηα ηελ
απην – απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ είλαη ππνθεηκεληθέο, δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ
δπλαηφηεηεο. Δίλαη πξντφληα εξκελείαο θαη κάιηζηα πξνζσπηθήο ησλ γλσζηηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη
επεξεάδνληαη πνιχ απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δέρεηαη ν αλαγλψζηεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ
(Βεθχξε & Μπφηζαο, 2004).
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ηνλ γεκίδεη απηνπεπνίζεζε, ηνπ επηηξέπεη λα βάιεη πςεινχο ζηφρνπο, λα
θαηαβάιεη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα, λα εκπιαθεί ελεξγά κε ηελ θαηαλφεζε
ηνπ θεηκέλνπ θαη ζην ηέινο λα θηάζεη ζηελ επηηπρία.
3. Να κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ επηηπρία ηνπ αιιά θαη ηελ απνηπρία ηνπ λα
θαηαλνήζεη έλα θείκελν κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε αθελφο λα απελνρνπνηείηαη ζε
θαηαζηάζεηο απνηπρίαο, αθεηέξνπ λα θαζνδεγεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε επηκνλή ζην
έξγν θαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ν αλαγλψζηεο
απνδίδεη ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο (φπσο ε ηθαλφηεηά ηνπ) ηελ επηηπρία ηνπ
ζε έξγα θαηαλφεζεο θαη ζε εμσηεξηθνχο αιιά ειέγμηκνπο απφ ηνλ ίδην
παξάγνληεο ηελ απνηπρία ηνπ (φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πξνζπάζεηα)
(Bandura, 1993). Έηζη,

«θαξπψλεηαη» (πηζηψλεηαη) φια ηα ζεηηθά

ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ επηηπρία ηνπ ν ίδηνο, κηα θαη είλαη ε πςειή ηνπ
ηθαλφηεηα απηή πνπ επζχλεηαη γηα ηελ επηηπρεκέλε επίδνζή ηνπ. Αληίζεηα, ζε
πεξίπησζε απνηπρίαο, ε επζχλε βαξχλεη θπξίσο ηε ρακειή πξνζπάζεηα πνπ
επελδχζεθε ζην αλαγλσζηηθφ έξγν. Σν πξνθίι απηφ, είλαη ηδηαίηεξα
απελνρνπνηεηηθφ γηα ηνλ ίδην ηνλ αλαγλψζηε, γηαηί φρη κφλν δελ βαξχλεηαη ν
ίδηνο (αιιά ε πξνζπάζεηά ηνπ) γηα ηελ απνηπρία, αιιά ζεσξεί πσο αλ βξεζεί
ζε κηα αλάινγε δχζθνιε γλσζηηθή πεξίζηαζε δελ έρεη λα θάλεη ηίπνηε άιιν
απφ ην λα πξνζπαζήζεη ή λα επηκείλεη πεξηζζφηεξν θαη ζα θηάζεη ζηελ
επηηπρία4.
Δίλαη θαλεξφ απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ πσο ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε είλαη
κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη πεξίπινθε δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ην ζπληνληζκφ θαη
ιεηηνπξγία γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ππν – δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη πεπνηζήζεσλ
θηλήηξσλ. Όιε απηή ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηεί απφ ηνλ αλαγλψζηε πξνεγνχκελε
γλψζε, γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, πεπνηζήζεηο θηλήηξσλ αιιά θαη
ζπληνληζκφ

φισλ

απηψλ,

είλαη

κηα

απηνξξπζκηδφκελε

δηαδηθαζία.

Η

απηνξξπζκηδφκελε κάζεζε (ζηελ πεξίπησζή καο ε απηνξξπζκηδφκελε θαηαλφεζε)
4

H απφδνζε αηηηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ επηηπρίαο ή απνηπρίαο έρεη πξνέιζεη απφ ηηο εξεπλεηηθέο
εξγαζίεο ηνπ Weiner (1994). Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ην πνπ ηειηθά απνδίδεη θάπνηνο ηελ επηηπρία ή
ηελ απνηπρία ηνπ ζε θάπνην έξγν. Η έξεπλα έρεη αλαδείμεη βαζηθά πέληε παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο
απνδίδεηαη ε επηηπρία ή απνηπρία ζε έλα γλσζηηθφ έξγν φπσο είλαη ε θαηαλφεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ.
Απηνί είλαη: ε ηθαλφηεηα, ε πξνζπάζεηα, ε ηχρε, ε δπζθνιία ή επθνιία ηνπ γλσζηηθνχ έξγνπ θαη νη
ζεκαληηθνί άιινη. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξνηαζεί, ηδηαίηεξα γηα αθαδεκατθά έξγα, έλαο έθηνο
παξάγνληαο, ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ (Botsas & Padeliadu, 2003, Αχγνπζηνο).
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δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ επρέξεηα πνπ έρνπκε κε βάζε ηηο γλψζεηο, ηηο
ηθαλφηεηέο καο θαη ηα θίλεηξά καο λα ηξνπνπνηνχκε ηελ αθαδεκατθή καο
ζπκπεξηθνξά θάζε θνξά πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, γηα λα θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ,
ζεηηθφ απνηέιεζκα (Bandura, 1993).

Μαθηηές με Μαθηζιακές Γσζκολίες
Η θαζεκεξηλή εκπεηξία απφ ηηο ηάμεηο φπνπ ππάξρνπλ καζεηέο πνπ
αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πξαγκαηηθά θαηαιπηηθή. Οη καζεηέο κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ ζεκαληηθφηαηα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο έλα θείκελν πνπ ηνπο δίλεηαη. Δπεηδή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε ηα θείκελα είλαη πνιχ απαηηεηηθά θαη ρξεηάδεηαη λα δαπαλεζεί έλα
κεγάιν κέξνο ησλ γλσζηηθψλ πεγψλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο, ηα πξάγκαηα είλαη αθφκε
πην δχζθνια. Η έξεπλα αλαθέξεη πσο ηα ειιείκκαηα ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε είλαη φρη
κφλν βαζηά θαη ζεκαληηθά αιιά εθηείλνληαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παίξλνπλ
κέξνο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2004).
Πράγμαηα ποσ μπορεί να «πάνε ζηραβά» ζηην καηανόηζη
Τπάξρνπλ αξθεηά ζεκεία φπνπ νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά ή ιηγφηεξν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ
ηειηθή επίδνζή ηνπο ζηελ θαηαλφεζε. Σέηνηα κπνξεί λα είλαη:
1. Πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ζπγθέληξωζεο
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ
ζεκαληηθή δπζθνιία λα ζπγθεληξσζνχλ ζην γξαπηφ θείκελν πνπ έρνπλ
κπξνζηά ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ κε πξνζνρή ηελ αλάγλσζε θαη επνκέλσο ηελ
θαηαλφεζή ηνπ. Δπίζεο, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζην λα ζπληεξήζνπλ ηελ
ζπγθέληξσζε πνπ έρνπλ ζην θείκελν γηα ζεκαληηθφ ρξφλν, φζν απαηηείηαη
απφ ηε δπζθνιία ηνπ θεηκέλνπ (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2004). Σα
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πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο έρνπλ απνδνζεί ζηελ έιιεηςε ή
αλεπαξθή εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζπγθέληξσζεο, θαζψο θαη
ζηα θίλεηξα ή ζην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν
ή αθαδεκατθφ πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη.
2. Πεξηνξηζκνί ζηε κλήκε
Η ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θεηκέλνπ, είλαη
πνιχ δχζθνιε θαη απαηηεί θαιή κλεκνληθή δεμηφηεηα. Έλα απφ ηα γλσζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ επηβαξχλεη
ζεκαληηθά ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ, είλαη ε
κλεκνληθή ηθαλφηεηά ηνπο. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ εθηείλνληαη ζε φια
ηα

κέξε

ηεο

κλήκεο

(βξαρχρξνλε,

καθξφρξνλε

θαη

εξγαδφκελε),

δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε, ζηελ αλάθιεζε ή / θαη
ζηελ επεμεξγαζία ηεο λέαο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζην θείκελν ζε ζρέζε
κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2004).
Η βξαρχρξνλε κλήκε ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη κηθξήο
ρσξεηηθφηεηαο, ελψ ππάξρεη επηπξφζζεηα θαη πξφβιεκα ιεηηνπξγηθφηεηαο
εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο νξγαλσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.
Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ καθξφρξνλε κλήκε, επεξεάδνπλ κε
δχν ηξφπνπο ηελ θαηαλφεζε. Πξψηνλ, κέζσ ηεο ειιεηκκαηηθήο ή κε
ιαλζαζκέλν ηξφπν απνζήθεπζεο ή νξγάλσζεο ηεο γλσζηηθήο βάζεο. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ παηδηψλ απηψλ
είλαη είηε ειιηπείο είηε άζρεκα νξγαλσκέλεο, κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηνπο λα
είλαη δχζθνιε θαη αλαπνηειεζκαηηθή. Γεχηεξνλ, ζηε καθξφρξνλε κλήκε
απνζεθεχνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη ε κεηαγλσζηηθή γλψζε πνπ ηηο ζπλνδεχεη.
Σέινο, ε έιιεηςε νξγαλσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθε επεξεάδεη
ηελ αλάθιεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαζαξά εθηειεζηηθνχ κέξνπο ηεο
κλεκνληθήο δηαδηθαζίαο, ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Oakhill & Yuill, 1996).
3. Πξνβιήκαηα απνθωδηθνπνίεζεο
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Η αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθήβσλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, δειαδή ν
ζπλδπαζκφο ηεο αθξίβεηαο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηνπ ξπζκνχ
αλάγλσζεο, είλαη αηζζεηά βειηησκέλνο ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην
Γεκνηηθφ. Γελ παχεη, παξ’ φια απηά, λα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ έλα θείκελν. Πνιιέο θνξέο ηα πξνβιήκαηα
απνθσδηθνπνίεζεο ηνπο νδεγνχλ ζε παξαίηεζε απφ ηελ πξνζπάζεηα ή ζε
θφπσζε πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηελ ηειηθή δηαδηθαζία θαηαλφεζεο.
4. Δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αθξηβνύο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο
Σα πξνβιήκαηα ζηελ απνθσδηθνπνίεζε αιιά θαη ζηε ιεμηινγηθή πξφζβαζε5
ηεο ιέμεο, νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνιιέο θνξέο ζε
ιαλζαζκέλε εξκελεία ηεο ιέμεο πνπ δηάβαζε. Έηζη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο
πνπ ελψ ν αλαγλψζηεο δηαβάδεη κηα ιέμε, ηεο πξνζδίδεη λφεκα πνπ δελ έρεη
θακηά ζρέζε κε απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζεκαίλεη 6.

5. Σεκαληηθά πξνβιήκαηα γλώζεωλ γηα ηηο ζπληαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηωλ ιέμεωλ
Η επηηπρεκέλε θαηαλφεζε βαζίδεηαη πάξα πνιχ ζηελ ζπληαθηηθή αλάιπζε
ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο ιέμεο. Η δηεξεχλεζε ηεο ζπληαθηηθήο νξγάλσζεο ηεο
πξφηαζεο, βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα ηελ ζεσξεί κηα ζπκπαγή δνκή, πνπ
ζπγθξαηεί ηηο ιέμεηο πνπ ηελ απνηεινχλ ζηε εξγαδφκελε κλήκε, θαηάιιεια
νκαδνπνηεκέλεο έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη ε λνεκαηηθή ηνπο επεμεξγαζία. Οη
καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο φκσο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιεχνληαη λα αλαιχζνπλ ζπληαθηηθά ηα θείκελα πνπ
δηαβάδνπλ. Οη δπζθνιίεο απηέο εδξάδνληαη φρη κφλν ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ
5

Με ηνλ φξν ιεμηινγηθή πξφζβαζε λνείηαη ην ζχλνιν ησλ αλαγλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη αλαθσδηθνπνίεζεο ηεο ηππσκέλεο ιέμεο, θαζψο θαη ηεο
πξφζβαζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο ζην λνεηηθφ ιεμηθφ ηνπ αλαγλψζηε (Just & Carpenter, 1987). Η
δηαδηθαζία απηή πξνζθέξεη ηε ζπκβαηηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο θαη νδεγεί ζηελ θπξηνιεθηηθή
θαηαλφεζε.
6
Μηα πηζαλή εξκελεία απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε πξνβιεκαηηθή ιεμηινγηθή πξφζβαζε ζην λνεηηθφ
ιεμηθφ. Απηφ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα επηκέξνπο ιεμηθά (πξαγκαηνινγηθφ, νξζνγξαθηθφ, ζπληαθηηθφ
θαη εξκελεπηηθφ). Όηαλ ν αλαγλψζηεο απνηχρεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ εξκελεία ηεο ιέμεο άκεζα,
ςάρλεη ζηα ιεμηθά απηά γηα κηα εξκελεία πνπ ηαηξηάδεη ζην πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ. Σφηε φκσο κπνξεί
λα παξαπιαλεζεί θαη λα αλαζχξεη εξκελείεο απφ ιέμεο πνπ κνηάδνπλ θσλεηηθά ή ζαλ εηθφλα κε ηελ
ιέμε πνπ πξνζπαζεί λα βξεη (Ellis, 1984˙ Seymor, 1986) .
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ζπληαθηηθνχ αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε δπζθνιία αληίιεςεο νξγαλσκέλσλ
δνκψλ (θησρή ρξήζε νξγαλσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ).

6. Σπλήζωο κέλνπλ ζηελ θπξηνιεθηηθή θαη ζπάληα πεξλνύλ ζηελ ζπκπεξαζκαηηθή
θαηαλόεζε.
Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιέμεσλ θαη
ηελ ιεμηινγηθή ηνπο πξφζβαζε, ε έιιεηςε γλψζεσλ ζπληαθηηθνχ θαη ε
ειιεηκκαηηθή ζπληαθηηθή αλάιπζε φπσο θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (φπσο νη πεξηνξηζκνί ζηε
κλήκε ή ηα κεηαγλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ πην θάησ), θξαηνχλ
ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζε ρακειά επίπεδα επεμεξγαζίαο
ησλ λνεκάησλ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ θαη επνκέλσο ζε θπξηνιεθηηθή
θαηαλφεζε. ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε φκσο, δίλνληαη ζηνπο καζεηέο
ζχλζεηα θείκελα, πνπ απαηηνχλ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, αλάιπζε θαη
ζχλζεζε

λνεκαηηθψλ

δνκψλ

θαη

ζπγθξίζεηο

ή

εξκελείεο,

άξα

ζπκπεξαζκαηηθή θαηαλφεζε. Απηή φκσο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί απφ
ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο εθφζνλ δελ ππάξμνπλ πξνζαξκνγέο
ζε φια ηα επίπεδα δηδαζθαιίαο.
7. Αληηιακβάλνληαη ηελ πξόηαζε ζαλ νινθιεξωκέλν θείκελν.
Οη γεληθεπκέλεο δπζθνιίεο ιεμηινγηθήο πξφζβαζεο θαη ζπληαθηηθήο
αλάιπζεο,

νδεγνχλ

ηνπο

καζεηέο

κε

Μαζεζηαθέο

Γπζθνιίεο

λα

αληηιακβάλνληαη ηελ θάζε πξφηαζε ζαλ νινθιεξσκέλν θείκελν. Η επφκελε
αθξηβψο πξφηαζε, είλαη γη απηνχο ηνπο καζεηέο θάηη δηαθνξεηηθφ θαη έηζη δελ
ελεξγνπνηνχλ κεραληζκνχο ελζσκάησζήο ηνπο ζε κηα ζπκπαγή δνκή
θαηαλφεζεο. Οπζηαζηηθά, επεμεξγάδνληαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ
απνζπαζκαηηθά θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν ην λφεκα πνπ εμάγεηαη είλαη θη απηφ
απνζπαζκαηηθφ θαη αηειέο.
8. Οη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ιέμεωλ θαη πξνηάζεωλ είλαη ειιηπείο θαη «ζνιέο»
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ζηελ αλάιπζε ηεο ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίαο
θαηαλφεζεο απφ ηνπο ηππηθνχο αλαγλψζηεο, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
δεκηνπξγνχληαη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ
πνπ ππάξρνπλ ζην γξαπηφ θείκελν. Απηέο φκσο νη αλαπαξαζηάζεηο, ζηελ
πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη κάιινλ ειιηπείο ή
φρη θαιά νξηζκέλεο. Οη ιφγνη πνπ ζπκβαίλεη απηφ, είλαη γηαηί αθελφο
αληηιακβάλνληαη ηελ θάζε πξφηαζε ζαλ κεκνλσκέλν θείκελν, άξα ε ζπλνιηθή
λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο θνκκαηηνχ ηνπ θεηκέλνπ, είλαη απνζπαζκαηηθή
θαη αζχλδεηε θαη αθεηέξνπ, δελ θηλεηνπνηνχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βαζηά
επεμεξγαζία ή / θαη γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ είλαη πην ζχλζεηα.
9. Η γλωζηηθή ηνπο βάζε είλαη ειιηπήο θαη απνζπαζκαηηθή
Η ζρνιηθή πνξεία απηψλ ησλ καζεηψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, ήηαλ έλαο
ζπλερήο αγψλαο λα θαηαθηήζνπλ φζν ήηαλ δπλαηφλ ηνπο κεραληζκνχο
αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Δίλαη ινηπφλ θαηαλνεηφ λα εκθαλίδνληαη ηεξάζηηα
αθαδεκατθά θελά ζηε γλσζηηθή βάζε ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο, κηα θαη έραζαλ ηφζα ρξφληα ηελ επθαηξία λα ηε δνκήζνπλ κε
νξγαλσκέλν θαη αβίαζην ηξφπν. Σα πξνβιήκαηα απηά ζηε γλσζηηθή βάζε
επηηείλνληαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε
ηνπο, άξα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζσζηήο απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο. Η ζεκαληηθή έιιεηςε νξγαλσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, δελ ηνπο
επηηξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ κε επθνιία ηελ θαηλνχξηα πιεξνθνξία ζηελ
νχησο ή άιισο απνζπαζκαηηθή γλσζηηθή βάζε ηνπο (Μπφηζαο, 2004).
10. Πξόβιεκα ζηελ θαηαλόεζε ηωλ ζθνπώλ ηεο αλάγλωζεο.
Οη

καζεηέο

κε

Μαζεζηαθέο

Γπζθνιίεο

αληηκεησπίδνπλ

ζεκαληηθά

πξνβιήκαηα ζηε ζηνρνζεζία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ.
ε απηφ ζπληειεί αθελφο ε άγλνηά ηνπο γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο γεληθνχο
ζηφρνπο ηεο αλάγλσζεο, πνπ είλαη ε θαηαλφεζε θαη απηνξξπζκηδφκελε
κάζεζε θαη αθεηέξνπ ε δπζθνιία ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο εηδηθέο
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απαηηήζεηο πνπ έρεη ην θείκελν πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο (Butler, 1998). Απηφ
ηνπο νδεγεί είηε ζε αλάγλσζε ρσξίο πξαγκαηηθά ζπλεηδεηή επεμεξγαζία είηε
ζε αλαγλψξηζε ιάζνο ζηφρσλ θαη απαηηήζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν άξα
θαη απνηπρία ζηελ θαηαλφεζε.
11. Πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ
Η επηινγή θαη ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, κηα θαη φπσο έρεη δείμεη έλαο
κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ επεξεάδεη ηελ επίδνζε (Meece & Holt, 1993 γηα
κηα ζχλνςε εξεπλψλ). Οη καζεηέο απηνί, δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ
ζσζηή ζηξαηεγηθή πνπ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πεξίζηαζε. Οη ιφγνη γη
απηφ είλαη αθελφο κελ ην θησρφ ξεπεξηφξην ζηξαηεγηθψλ πνπ θαηέρνπλ
(Wong, 1991; Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2001) θαη αθεηέξνπ ε ειιεηκκαηηθή
κεηαγλσζηηθή γλψζε ηνπο, πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα γλσξίδνπλ πνηα
ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε.
Τπάξρνπλ φκσο θαη πξνβιήκαηα ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ, αθφκε θαη φηαλ
γλσξίδνπλ πνηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Έηζη, φηαλ ππάξμεη πξφβιεκα
δελ ρξεζηκνπνηνχλ νξζά ηε ζηξαηεγηθή ή δελ κπνξνχλ λα ηελ ηξνπνπνηήζνπλ
θαηάιιεια θαη κε επειημία, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή (Μπφηζαο, 2004).
12. Δπζθνιία ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο θαη ξύζκηζεο ηεο πξνζπάζεηαο γηα
θαηαλόεζε.
Σα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο φπσο έρεη δείμεη ε έξεπλα,
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ ελεξγή παξαθνινχζεζε ηεο
πνξείαο ηεο θαηαλφεζήο ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δηαβάδνπλ ην θείκελν
(Wong, 1985; Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2003). Οη δπζθνιίεο απηέο,
αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ηε ζαθήλεηα, ηελ
νινθιήξσζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηε ζπλέπεηα.
Σα πξνβιήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ξχζκηζεο ηεο πξνζπάζεηαο κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ:
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ζην λα κελ αληηιεθζεί ν καζεηή φηη ππήξμε πξφβιεκα θαη λα
ζπλερίζεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ
έρνληαο ηελ ιαλζαζκέλε εληχπσζε πσο φια πήγαλ θαιά,



ζην λα αληηιεθζεί πσο θάηη δελ πήγε θαιά ζε απηά πνπ δηαβάδεη, λα
ζηακαηήζεη, αιιά επεηδή δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέ
ζηξαηεγηθέο γηα λα ην αληηκεησπίζεη είηε λα ηα παξαηήζεη είηε λα
ζπλερίζεη ρσξίο λα επεμεξγαζηεί ην πξφβιεκα θαη



ζην λα αληηιεθζεί ην πξφβιεκα ζην θείκελν ή ζην λφεκα πνπ
θαηαλφεζε, λα πξνζπαζήζεη λα ην αληηκεησπίζεη, νη δηνξζσηηθέο
ζηξαηεγηθέο φκσο πνπ ρξεζηκνπνίεζε δελ είλαη νη θαηάιιειεο γηα λα
έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα.

Σα πξνβιήκαηα απηά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη:


κε ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ έξγνπ
απφ ηελ αξρή,



κε πξνβιήκαηα έιιεηςεο επίγλσζεο γηα ην ηη γλσξίδεη θαη ηη φρη ν
ίδηνο ν καζεηήο,



κε ρξήζε ιηγφηεξν πεξίπινθσλ θαη αλαπνηειεζκαηηθψλ θξηηεξίσλ
νξζφηεηαο (ζπλέπεηαο),



κε απνηπρία ηνπ καζεηή λα απηνεμεηάδεηαη ελεξγά θαη λα δηαθξίλεη
πφηε ηα θαηάθεξε θαη πφηε φρη,



κε

απνηπρία

ζηελ

εθαξκνγή

δηνξζσηηθψλ

ζηξαηεγηψλ

ζηηο

πεξηπηψζεηο πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ εμαγσγή ηνπ
λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ.
13. Πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλώξηζε ηωλ ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα θείκελν
Η εχξεζε ηεο ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο (θχξηαο ηδέαο) θαη άιισλ ζεκαληηθψλ
ή ππνζηεξηθηηθψλ πιεξνθνξηψλ, είλαη

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη
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επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζήο ηνπο. Σν πξφβιεκα απηφ,
είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην αλ θαη απνδίδεηαη ζε πξψην επίπεδν ζηελ έιιεηςε ή
θαθή ρξήζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ φπσο ε ζχγθξηζε
ηδεψλ, ε παξαθνινχζεζε, ε αλαθεθαιαίσζε, ε πξφγλσζε, ε επηβεβαίσζε ή
απφξξηςε ζπκπεξαζκάησλ θιπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ν αλαγλψζηεο ζα
πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγήζεη νινθιεξσκέλεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα
νιφθιεξν ην θείκελν, ηηο παξαγξάθνπο ή ηηο πξνηάζεηο. Να ηηο έρεη
επεμεξγαζηεί θαη απνζεθεχζεη ζσζηά ζηελ καθξφρξνλε κλήκε ηνπ, λα κπνξεί
λα ηηο αλαθαιέζεη, λα ηηο θξαηήζεη φιεο καδί ή ηε ζχλζεζε ηνπο ζηελ
εξγαδφκελε κλήκε ηνπ θαη ηειηθά λα πξνβεί ζε ζχγθξηζή ηνπο κε ηε ρξήζε
ζηξαηεγηθψλ βαζηάο επεμεξγαζίαο. Όιεο απηέο νη δηεξγαζίεο είλαη πνιχ
δχζθνιεο ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε θάζε έλα κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.
14. Δπζθνιεύνληαη λα αλαγλωξίζνπλ ηε ινγηθή δνκή ηνπ θεηκέλνπ.
Απηφ είλαη εχθνιν λα εμεγεζεί κηα θαη αθελφο επεμεξγάδνληαη ηηο πξνηάζεηο
ζα λα ήηαλ μερσξηζηά θείκελα αθεηέξνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ζηξαηεγηθέο βαζηάο επεμεξγαζίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα
αλαγλσξίζνπλ κηα επξχηεξε ινγηθή δνκή ζην θείκελν πνπ ζα ηνπο έθεξλε πην
θνληά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηφο ηνπ.
15. Δπζθνιεύνληαη λα ζπζρεηίζνπλ ηε λέα πιεξνθνξία πνπ βξέζεθε ζην θείκελν κε
ό,ηη ήδε γλωξίδνπλ.
Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο
πιεξνθνξίεο – γλψζεηο πνπ πήξαλ απφ ην θείκελν. Έλαο ηξφπνο γηα λα
θάλνπλ θάηη ηέηνην είλαη λα αλαθαιέζνπλ, λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε πνπ έρνπλ γηα ην ζέκα. Απηφ
νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνεγνχκελεο
γλψζεο, ζηε δπζθνιία ηνπο λα εληνπίζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ζηηο πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο πνπ γεληθά
έρνπλ γηα αθαδεκατθά αληηθείκελα.
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16. Δελ κπνξνύλ ζην ηέινο ηεο αλάγλωζεο λα εθηηκήζνπλ πόζν θαιά θαηαλόεζαλ
ην θείκελν πνπ δηάβαζαλ.
ην ηέινο ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπ πξνζπάζεηαο νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο.
Έηζη κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο νη επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ ζθέςε, γηα
γελίθεπζε θαη θέξδε ζε κεηαγλσζηηθή γλψζε, απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
αλάγλσζεο θαη ηε ρξήζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Baker,
1982).
17. Αληηκεηωπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα εππάζεηαο θηλήηξωλ
Σα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ απνθπγή
ηεο επίδνζεο, κηα δηαδηθαζία ππεξάζπηζεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ ηνπο εαπηνχ.
Δμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο φηη ζα απνηχρνπλ άιιε κηα θνξά, πξνζπαζνχλ λα
ππεξαζπηζηνχλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ, φπσο λνκίδνπλ, ηνλ εαπηφ ηνπο,
επηιέγνληαο λα κελ εκπιαθνχλ κε αλαγλσζηηθά έξγα. Έηζη απνζχξνληαη ή
παξαηνχλ ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Απηφ φκσο ηνπο θξαηά καθξηά απφ
αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο θαη ηνπο απνηξέπεη απφ ηελ νηθνδφκεζε θαηάιιειεο
θαη ζεκαληηθήο γλψζεο ιεμηινγίνπ, κεηαγλσζηηθήο ή ζπληαθηηθήο (Stanovich,
West, Cunningham, Cipielewski & Siddiqui, 1996).
Παξνπζηάδνπλ έλα αλαπνηειεζκαηηθφ πξνθίι «καζεκέλεο αβνεζεζίαο»,
απνδίδνληαο ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ ηχρε θαη ζηελ επθνιία ηνπ θεηκέλνπ θαη
ηελ απνηπρία ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ρακειή ηνπο ηθαλφηεηα.
Δπίζεο έρνπλ ρακειή απην – απνηειεζκαηηθφηεηα, ρακειφ απην –
ζπλαίζζεκα κε απνηέιεζκα λα ζέηνπλ ρακεινχο ζηφρνπο. Οη ρακεινί ζηφρνη
αθφκα θη φηαλ επηηεπρζνχλ, δελ έρνπλ κεγάιε γλσζηηθή αμία γηα ηνπο ίδηνπο
θαη επνκέλσο δελ πξνζθέξνπλ ζε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε έξγα θαηαλφεζεο
θεηκέλνπ.
Γεληθά νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ ρακειέο ή θαιχηεξα
αλαπνηειεζκαηηθέο πεπνηζήζεηο θηλήηξσλ. Έρνπλ εκπιαθεί ζε έλαλ θαχιν
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θχθιν ζπλερνχο απνηπρίαο, καζεκέλεο αβνεζεζίαο, αξλεηηθψλ – ρακειψλ
πξνζδνθηψλ πνπ επηβεβαηψλνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη λέαο απνηπρίαο.
Η δηάξξεμε απηνχ ηνπ θαχινπ θχθινπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θφβνπ ηεο απνηπρίαο
θαη ηεο καζεκέλεο αβνεζεζίαο κπνξεί λα επέιζεη κφλν κε ηε ζπλερή εκπινθή
κε πξνζαξκνζκέλα έξγα θαη ζπλερή βνήζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Η παξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζε
ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ δίλεη κηα εηθφλα γηα ην πσο ηελ
πξνζεγγίδνπλ θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε. Η ζχγθξηζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πινπνηνχληαη θαηά ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ απφ ηππηθνχο αλαγλψζηεο κπνξεί λα
δψζεη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αηηηνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
απηψλ. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ άμνλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη ηε δηδαθηηθή
παξέκβαζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δξνκνινγεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
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Θέμαηα για προβλημαηιζμό
1. ηα

ζεκηλάξηα

επηκφξθσζεο

αλαθέξζεθαλ

απφ

πνιινχο

ζπλαδέιθνπο

παξαδείγκαηα παηδηψλ πνπ ελψ ζην θείκελν ππήξρε θάπνηα ιέμε, δηάβαδαλ θαη
θαηαλννχζαλ θάηη άιιν ηειείσο δηαθνξεηηθφ. ε ηη κπνξεί λα νθείιεηαη απηφ ην
θαηλφκελν;
2. Αμηνινγήζεηε ηελ επίδξαζε ηεο κεηαγλψζεο γεληθά ζηελ αλαγλσζηηθή
θαηαλφεζε.
3. Πνηνο απφ ηνπο ηξεηο γεληθνχο παξάγνληεο (γλσζηηθφο, κεηαγλσζηηθφο ή
πεπνηζήζεηο θηλήηξσλ) πηζηεχεηε παίδεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο δπζθνιίεο
θαηαλφεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο;
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