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Ενόηηηα 7: Αναγνωζηική καηανόηζη
Μπόηζαρ Γεώπγιορ
1. Σςμβοςλέρ για αποηελεζμαηική διδαζκαλία αναγνωζηικήρ καηανόηζηρ
Ζ άπνςε πνπ θπξηαξρεί ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάγλσζε,
είλαη πσο απνηειεί ηελ νηθνδόκεζε πιαηζίσλ ζηα νπνία νη ιέμεηο ζπλδένληαη κε
ζθέςεηο. Δπνκέλσο, ζθνπόο ηεο αλάγλσζεο είλαη ε ζύλδεζε (ελζσκάησζε,
απόξξηςε, αληηθαηάζηαζε) ησλ ήδε ππαξρνπζώλ ελλνηώλ, ηδεώλ (γλσζηηθώλ
λνεηηθώλ ζρεκάησλ), πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε καθξόρξνλε κλήκε, κε ηηο
ηδέεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην θείκελν. Αλ κάιηζηα δελ ππάξρνπλ λνεηηθά ζρήκαηα
γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νη ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ εγθαζίζηαληαη ζηε καθξόρξνλε
κλήκε, σο λέα γλώζε.
Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε απαηηεί θίλεηξα θαη ελδηαθέξνλ από ηνλ
αλαγλώζηε, λνεηηθά πιαίζηα γηα λα ελζσκαησζνύλ νη λέεο πιεξνθνξίεο, θαιή
ζπγθέληξσζε θαη κηα ζεηξά από ηερληθέο – ζηξαηεγηθέο κειέηεο θαη κάζεζεο, πνπ ζα
δηεπθνιύλνπλ ηε δηαδηθαζία. Δπεηδή όια ηα παξαπάλσ απαηηνύλ ηελ ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλώζηε, ππάξρνπλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ
εθπαηδεπηηθό λα ζηεξίμεη θαη λα βειηηώζεη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε ησλ
καζεηώλ ηνπ (κε θαη ρσξίο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο).
1. Πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα ζηεξηρζεί ε απνθσδηθνπνίεζε, ην πώο δηαβάδεη
δειαδή ν καζεηήο. Βέβαηα, νη αλαγλώζηεο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ
βξίζθνληαη ζην Γπκλάζην θαη πην πνιύ ζην Λύθεην, έρνπλ παγησκέλε κηα
αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα, πνπ ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο πσο δελ είλαη ηνπ
επηπέδνπ ηνπ αξρηθνύ αλαγλώζηε. Δίηε εμαηηίαο ηεο πνιύρξνλεο δηδαζθαιίαο
πξώηεο αλάγλσζεο, είηε ιόγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο, δηαβάδνπλ κε θάπνηνλ
ηξόπν. Ο ηξόπνο απηόο, νύηε ζε επίπεδν αθξίβεηαο νύηε ζε επίπεδν επρέξεηαο
κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηά ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο ηππηθώλ αλαγλσζηώλ.
Δπηπξόζζεηα, νη αλάγθεο γηα πνιύ θαιή αλαγλσζηηθή δεμηόηεηα θαη
θαηαλόεζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, εμαηηίαο
ησλ απαηηήζεσλ ησλ θεηκέλσλ. Οη έλλνηεο είλαη πνιύ ζύλζεηεο, απαηηνύλ
βαζηά επεμεξγαζία θαη πνιιέο θνξέο, έρνπλ ζεκαληηθό βαζκό δπζθνιίαο.
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Δίλαη ινηπόλ αδήξηηε αλάγθε λα ζηεξηρζεί πάζε ζπζία (κε αζθήζεηο
απηνδηόξζσζεο, θσλαρηή αλάγλσζε θιπ.) ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαβάδεη –
απνθσδηθνπνηεί ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ν καζεηήο (Kamil, Mosenthal,
Pearson & Barr, 2000).
2. Δπίζεο, νη απαηηήζεηο ζε γλώζε ιέμεσλ θαη ζηξαηεγηθέο ρξήζεο ιεμηινγίνπ,
είλαη πνιύ ζεκαληηθέο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην. Ζ αλάπηπμε κηαο
πιαηηάο θαη γεκάηεο ζπλδπαζκνύο θαη δηαζπλδέζεηο γλσζηηθήο βάζεο
(πξνεγνύκελεο γλώζεο), ήηαλ κάιινλ αδύλαηε γηα ηνπο καζεηέο κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ζηα πξνεγνύκελα καζεηηθά ηνπο ρξόληα. Ζ πιήξεο
ελαζρόιεζε θαη ε επηθέληξσζε ηεο πξνζπάζεηαο ζην λα κάζνπλ λα
δηαβάδνπλ, απνκάθξπλε απηά ηα παηδηά από ηελ νηθνδόκεζε ελόο ιεμηινγίνπ,
πνπ ζα ηνπο θάιππηε ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθά ζηελ επεμεξγαζία ησλ
θεηκέλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Απηό ζπλέβεθε γηαηί δελ ππήξρε ρξόλνο, αιιά
νύηε θαη δεμηόηεηεο ή ζηξαηεγηθέο πνπ ζα βνεζνύζαλ πξνο απηή ηελ
θαηεύζπλζε. Πξέπεη επνκέλσο λα αλαπηπρζεί πξώηα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
ελδηαθεξόλησλ ηνπο έλα ζύζηεκα γλώζεο ππνβάζξνπ, πνπ ζα κπνξεί λα ηνπο
ζηεξίμεη. Αλ απηό είλαη δύζθνιν, ζα πξέπεη ε πξνεγνύκελε γλώζε πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα κηα ελόηεηα (είηε Νενειιεληθήο Γιώζζαο είηε Ηζηνξίαο) λα
ππάξρεη θαη λα δίλεηαη ζηνλ καζεηή πξηλ ηελ εκπινθή ηνπ κε ην θείκελν
(βιέπε ηελ ππν – ελόηεηα γηα ηνπο πξώηκνπο νξγαλσηέο παξαθάησ).
3. Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα είλαη ελεξγεηηθέο θαη
απνηειεζκαηηθέο. Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο γλσξίδνπλ θάπνηεο
ζηξαηεγηθέο θαη εθαξκόδνπλ θάπνηεο από απηέο (Botsas & Padeliadu, 2003˙
Μπόηζαο & Παληειηάδνπ, 2003). ΟΗ ζηξαηεγηθέο όκσο απηέο είλαη ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο αλαπνηειεζκαηηθέο, απιέο, επηθαλεηαθήο επεμεξγαζίαο
θαη δε ζπλάδνπλ κε ηελ ειηθία θαη ηελ εκπεηξία ησλ καζεηώλ απηώλ.
Μάιηζηα, πνιιέο είλαη νη θνξέο πνπ ελώ γλσξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ
ρξεηάδεηαη είηε δελ ηελ εθαξκόδνπλ είηε ηελ εθαξκόδνπλ κε άθακπην θαη
αλαπνηειεζκαηηθό ηξόπν.
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Όκσο, έρεη γίλεη ζαθέο από ηελ έξεπλα (Pearson & Dole, 1987˙ Brown,
Pressley, Van Meter & Schuder, 1996˙ Pressley & Afflerbach, 1995) πσο νη
επηηπρεκέλνη

θαη

απνηειεζκαηηθνί

αλαγλώζηεο

είλαη

νη

ελεξγεηηθνί

ζηξαηεγηθνί αλαγλώζηεο. Ζ ιύζε γηα ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
είλαη ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ κε ζαθή, ελεξγό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν.
ηξαηεγηθέο βαζηάο επεμεξγαζίαο όπσο ε ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνύκελεο
γλώζεο, ε γλώζε θαη ρξήζε ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ, νη ζηξαηεγηθέο ζθέςεο,
ε πξόγλσζε, ε εξκελεία, νη ζηξαηεγηθέο κειέηεο, αλαθεθαιαίσζεο θαη
ζπκπεξαζκνύ, πξέπεη λα δηδαρζνύλ κε ηππηθνύο (βιέπε δηδαζθαιία
ζηξαηεγηθώλ ζηνλ θάθειν πιηθνύ εμεηδίθεπζεο) θαη άηππνπο ηξόπνπο
(δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ).
4. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ησλ καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ βάδεη
εκπόδηα ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπλ γηα θαηαλόεζε, είλαη ε κε ελεξγή
παξαθνινύζεζή ηεο (Botsas & Padeliadu, 2003). Δλώ νη ηππηθνί αλαγλώζηεο,
έρνπλ

ηε

δπλαηόηεηα

ρξεζηκνπνηώληαο

κεηαγλσζηηθέο

ζηξαηεγηθέο

παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ, λα ελεξγνύλ θαηάιιεια ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
ππάξρνπλ δπζθνιίεο, ην ίδην δε γίλεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Ζ έιιεηςε κεηαγλσζηηθήο γλώζεο, ε εθαξκνγή
απιντθώλ θαη όρη ζύλζεησλ θαη απνηειεζκαηηθώλ θξηηεξίσλ νξζόηεηαο, αιιά
θαη ε γεληθόηεξε έιιεηςε θαη κε εθαξκνγή κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ
παξαθνινύζεζεο, νδεγνύλ ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζε κηα
«παζεηηθή» ζηάζε απέλαληη ζην θείκελν.
Ζ ιύζε είλαη όπσο θαη παξαπάλσ, ε δηδαζθαιία κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ
θαη ε πξνζπάζεηα θηλεηνπνίεζεο ησλ παηδηώλ, ώζηε λα αιιειεπηδξνύλ κε
ελεξγό ηξόπν κε ην θείκελν πνπ δηαβάδνπλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηελ
πξνζθνξά ηεο απαξαίηεηεο γλώζεο ππνβάζξνπ από πξηλ, ηελ πξνζαξκνγή
ηνπ θεηκέλνπ ζην αλαγλσζηηθό επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ καζεηή (βιέπε
ελόηεηα 4: Αμηνιόγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο) θαζώο θαη κε ηε
ρξήζε δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο (γλσζηηθνί
ράξηεο ηζηνξίαο, νξγαλσηηθά δηαγξάκκαηα θιπ.).
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5. Μηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ όκσο δελ είλαη απιώο κηα
αθνινπζία δηδαθηηθώλ βεκάησλ πνπ πινπνηνύληαη, αιιά έλα ζύλνιν
ζπζρεηηδόκελσλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ,
πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ πνπ ηέζεθε. Απηό ην ζύλνιν έρεη
δπλακηθή θύζε. Δίλαη αλάγθε λα απηό - πξνζαξκόδνληαη νη δηδαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη αλαπηύμεη ν εθπαηδεπηηθόο, αλάινγα κε ηνπο ηδηαίηεξνπο
ζηόρνπο θαη ηε θύζε ηνπ έξγνπ (Kamill et al, 2000˙ Guthrie, 1988). Έηζη:
a. Ζ δηδαζθαιία πξνζαξκόδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ ηύπνπ ηνπ
θεηκέλνπ (αθεγεκαηηθό, ηερληθό, ζέζεσλ – γλώκεο). Ζ ρξήζε
βνεζεκάησλ όπσο νη γλσζηηθνί θαη νη λνεκαηηθνί ράξηεο, νη
κλεκνληθέο

ζηξαηεγηθέο

θιπ.

Δίλαη

απνηέιεζκα

απηήο

ηεο

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο.
b. Γίλεηαη πξνζπάζεηα νη καζεηέο λα γίλνπλ ελεξγνί ρξήζηεο ησλ
ζηξαηεγηθώλ. Έηζη, κπνξεί λα δνζεί έκθαζε ζηελ επεμεξγαζία, ζηε
ζθέςε θαη όρη ηόζν ζηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ βεκάησλ πινπνίεζεο.
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο

ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα

ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Άκεζεο Δπεμήγεζεο,
ώζηε λα εκπεδώζνπλ νη καζεηέο ηελ αλάγθε εθκάζεζεο ηνπ ηξόπνπ
ζθέςεο θαη όρη ηεο κεραληζηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθώλ (Duffy,
2003).
c. Αθόκε, ππάξρεη αλάγθε εύθακπηεο ρξήζεο δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ
κε πςειά επίπεδα επηηπρίαο, όπσο είλαη ε κνληεινπνίεζε. Ζ ηαθηηθή
ηεο

πξνζέγγηζεο

ησλ Κνηλσληθώλ ηξαηεγηθώλ (Kansas) λα

κεηαηξέπεηαη ε δεηγκαηηθή επίδεημε ησλ ζηξαηεγηθώλ ή ησλ ηερληθώλ
από ηνλ εθπαηδεπηηθό σο κνληέιν, αιιά κε ηαπηόρξνλε θαη ελεξγή
εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε απηή, είλαη έλα πνιύ θαιό παξάδεηγκα
(βιέπε θάθειν πιηθνύ εμεηδίθεπζεο). Οη καζεηέο έρνπλ πιήξε
εκπινθή θαη ζρνιηάδνπλ, επνκέλσο ζθέθηνληαη πάλσ ζηε ρξήζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο.
6. Ζ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθήο γλώζεο (δηαδηθαζηηθήο θαη πεξηζηαζηαθήο) όρη
κόλν γηα ηηο ζηξαηεγηθέο, αιιά γεληθόηεξα γηα όιεο ηηο δεμηόηεηεο πνπ
αλαπηύζζνληαη, είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή. Οη
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καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ ειιεηκκαηηθή κεηαγλσζηηθή γλώζε
(Botsas & Padeliadu, 2003), πξάγκα πνπ είηε ηνπο εκπνδίδεη λα εθαξκόζνπλ
ζηξαηεγηθέο είηε λα ηηο εθαξκόζνπλ κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν (Παληειηάδνπ
& Μπόηζαο, 2004). Δπνκέλσο, ε ζαθήο ππελζύκηζε θαη δηδαζθαιία γεληθήο
θαη εηδηθήο γλώζεο ζηξαηεγηθώλ, ζα πξέπεη λα είλαη κηα από ηηο βαζηθέο
επηδηώμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή.
7. Σέινο, ε πξνζαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ δηδαζθαιίαο (κεγάιεο νκάδεο ή
ζπλεξγαηηθή κάζεζε ή εμαηνκίθεπζε) είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ
επεξεάδεη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθόο. Ζ
ρξήζε ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ή ηεο ζπλεξγαζίαο
κε ζπλνκήιηθν ή ηεο ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε
ζηόρεπζε ηε βειηίσζε ηεο δεμηόηεηαο ηεο θαηαλόεζεο, κέζα από έλα πιαίζην,
όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο παξαρσξεί κέξε ηνπ ξόινπ ηνπ, επηβιέπνληαο πάληα ηε
δηαδηθαζία.

2. Αποηελεζμαηικέρ ππακηικέρ διδαζκαλίαρ αναγνωζηικήρ καηανόηζηρ
Μεηά ηα απξόζκελα (όρη ηόζν ζεακαηηθά) απνηειέζκαηα πνπ ππήξμαλ από
ηελ

εθαξκνγή

ησλ

πξνγξακκάησλ

γλσζηηθήο

επηηάρπλζεο 1

(δηδαζθαιίαο

ζηξαηεγηθώλ), ππήξμε κηα ζαθήο ζηξνθή ζηε ινγηθή ηεο κεηαγλσζηηθήο ζεώξεζεο.
Σώξα πιένλ εμεηάδνληαη νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πνπ
πξνζαξκόδεη, εκπινπηίδεη θαη ζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ, κε ηέηνηνπ είδνπο
πξαθηηθέο (γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο). Οη δηδαθηηθέο απηέο
ζηξαηεγηθέο,

πνπ

ζηελ

πξαγκαηηθόηεηα

είλαη

απνηειεζκαηηθέο

πξαθηηθέο

δηδαζθαιίαο ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο, έρνπλ έλα ζεκαληηθό εξεπλεηηθό
ππόβαζξν (Pressley & Woloshyn, 1995, γηα κηα θαηαγξαθή εξεπλώλ). Σέηνηεο είλαη:

1

Ζ απνηπρία εύξεζεο ζεκαληηθώλ απνηειεζκάησλ ζηελ πξάμε, επηθεληξώζεθε θπξίσο ζηελ
πξνζέγγηζε ησλ Κνηλσληθώλ ηξαηεγηθώλ (Kansas) θαη όρη ζε όινπο ηνπο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο
ζηξαηεγηθώλ. Οη ιόγνη γη απηό ήηαλ αθελόο ν ηδηαίηεξα «αθειήο» επηζηεκνληθά ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
κεηαθέξζεθαλ από ηνλ εξεπλεηηθό ρώξν ζηελ ηάμε θάπνηα ζηνηρεία ηεο θαη αθεηέξνπ ε εκπινθή
ηππηθώλ καζεηώλ πνπ όκσο ε έξεπλα έρεη δείμεη πσο αληηζηέθνληαη ζηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ
(Pressley, 2002).
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1. Ζ δηδαζθαιία ρξήζεο ζηξαηεγηθώλ θαη νξγαλσκέλσλ ζρεδίσλ
κειέηεο.
2. Ζ ρξήζε κλεκνληθώλ βνεζεκάησλ.
3. Ζ γλσζηηθή θαη Ννεκαηηθή Υαξηνγξάθεζε.
4. Οη πξώηκνη νξγαλσηέο.
5. Ζ ρξήζε νξγαλσηηθώλ δηαγξακκάησλ.
2.1 Σηραηεγηθές ή οργαλωκέλα ζτέδηα κειέηες
θνπόο: Έρνπλ πξνθαλή ζηόρν λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλώζνπλ ηε
κειέηε ηνπο κε βάζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο,
ώζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο,
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηνπ ηξόπνπ, κε ηνλ
νπνίν πξνζεγγίδνπλ έλα θείκελν γηα λα ην κειεηήζνπλ θαη λα ην
θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο. Έηζη, απηνύ ηνπ είδνπο νη ζηξαηεγηθέο κε
πξνζεθηηθή θαη θαηάιιειε δηδαζθαιία2, κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ πνιύ
ρξήζηκεο γηα ηνπο καζεηέο απηνύο.
2.1.1. Σερληθή κειέηεο K – W – L (Know what I know – Know what I Want to know
– Know what I Learned) (Γλσξίδσ ηη μέξσ –
Γλσξίδσ ηη ζέισ λα κάζσ – Γλσξίδσ ηη έκαζα)
Δίλαη κηα «επηηνκή» ηεο κεηαθαηαλόεζεο θαη εηδηθόηεξα ηνπ εθηειεζηηθνύ
κέξνπο ηεο, ηεο ξύζκηζεο ηεο θαηαλόεζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε ζε
επηκέξνπο αθαδεκατθά αληηθείκελα (Ogle, 1986).
θνπόο: Αλαθέξεηαη ζην ηη γλσξίδεη ν καζεηήο γηα ην δήηεκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ην
θείκελν, ζηνλ ζηόρν ηεο ελόηεηαο, αιιά θαη ζην απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο. Δίλαη ε ππνγξάκκηζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ κεηαγλσζηηθώλ
δεμηνηήησλ

ηνπ

καζεηή.

Πην

ζπγθεθξηκέλα,

γίλεηαη

πξνζπάζεηα

ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο ηνπ, ηεο ζηνρνζεζίαο πξηλ ηελ
2

Θα κπνξνύζαλ λα δηδαρζνύλ νη καζεηέο κε Άκεζε Δπεμήγεζε ή Γλσζηηθή Σξνπνπνίεζε
πκπεξηθνξάο, πνπ επηθεληξώλνληαη ζηελ εζσηεξίθεπζε – εθκάζεζε νξγαλσκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο
γηα ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο πεξηζηάζεηο.
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εκπινθή κε έλα αλαγλσζηηθό έξγν θαη ηεο αλαθεθαιαίσζεο θαη θξίζεο ηεο
γλώζεο πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ.
Γηαδηθαζία: Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλάγλσζεο ηίζεηαη σο πξνβιεκαηηζκόο ζηελ νκάδα
ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ θαη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο θαινύληαη νη καζεηέο
λα ζθεθηνύλ θαη λα αληαιιάμνπλ απόςεηο γηα ην ηη γλσξίδνπλ γη’ απηό.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από απηή ηε δηαδηθαζία γξάθνληαη ζηελ
πξώηε ζηήιε ηνπ πίλαθα K – W – L.
Έπεηηα νη καζεηέο θαζνξίδνπλ θαη απαξηζκνύλ ηη ζέινπλ (πεξηκέλνπλ) λα
κάζνπλ γηα ην ζέκα από ην θείκελν. Γίλνληαη πξνγλώζεηο αλ απηά πνπ
ζέινπλ λα κάζνπλ ππάξρνπλ ζην θείκελν.
Απηέο νη πξνγλώζεηο νκαδνπνηνύληαη θαη γξάθνληαη ζηε δεύηεξε ζηήιε ηνπ
πίλαθα.
Αθνύ νινθιεξσζεί ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ν εθπαηδεπηηθόο θαιεί ηνπο
καζεηέο λα ζθεθηνύλ πνηεο είλαη νη λέεο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ ζ’ απηό
θαη ζα πξέπεη λα κάζνπλ.
Ζ λέα γλώζε απνδειηηώλεηαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα θαη ζπγθξίλεηαη
κε ό,ηη γξάθηεθε ζηελ πξώηε ζηήιε (πξνεγνύκελε γλώζε) θαη ζηε δεύηεξε
ζηήιε (ζηόρνη θαη πξνγλώζεηο).
Ωο επαλάιεςε θάπνηα ζηηγκή νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ
αξθεηνύο πίλαθεο K – W – L θαη λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο ζηε ζηήιε
L, δίλνληαο ηίηινπο ζηηο νκάδεο απηέο.
ΘΕΜΑ:
Κ (Τι ξέπω)

W (Τι θέλω να μάθω)
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2.1.2. Πξν Αλαγλσζηηθό ρέδην (ΠΑ)
Απηή ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή βνεζά ώζηε λα ελεξγνπνηνύλ νη καζεηέο ηα
γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ έρνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ην ζύζηεκα ηεο πξνεγνύκελεο
γλώζεο ηνπο, πξηλ αθόκα αξρίζνπλ λα δηαβάδνπλ ην θείκελν πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο.
(Langer, 1982). Σξία είλαη ηα βαζηθά βήκαηα εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο:
1. Ζ αξρηθή ζύλδεζε κε ηελ έλλνηα – θιεηδί (θεληξηθή ηδέα).
2. θέςεηο πάλσ ζ’ απηέο ηηο αξρηθέο ζπλδέζεηο.
3. Αλακόξθσζε ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο γηα ηηο έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ.
ηόρνο: Ζ αμία ηεο απηήο έγθεηηαη ζην όηη ελεξγνπνηεί ηελ απαξαίηεηε πξνεγνύκελε
γλώζε γηα ηελ θαηαλόεζε ελόο θεηκέλνπ. Αθόκε, ηνλ ππνρξεώλεη ηνλ
καζεηή λα ζθεθηεί πάλσ ζ’ απηήλ, λα ηελ επεθηείλεη θη έηζη λα δνκήζεη έλα
ζεκαληηθό

ππόβαζξν

γηα

ηελ

αλαγλσζηηθή

πξνζπάζεηα

πνπ

ζα

αθνινπζήζεη.
Γηαδηθαζία:
1. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη ζε πνηεο έλλνηεο – θιεηδηά ζέιεη λα
επηθεληξσζνύλ νη καζεηέο ηνπ πξηλ ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ.
2. Γηαιέγεη θάπνηεο ιέμεηο, έλλνηεο, εηθόλεο, γξαθήκαηα ή γεγνλόηα ζηα
νπνία ζα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ησλ καζεηώλ. Δηνηκάδεη ην πιηθό πνπ
ρξεηάδεηαη.
3. Πξνεηνηκάδεη ηηο εξσηήζεηο – εξεζίζκαηα (π.ρ. «Ση ζαο έξρεηαη ζην
κπαιό όηαλ βιέπεηε απηήλ ηελ εηθόλα ή ην γξάθεκα ή ηίηιν;»).
4. Ο εθπαηδεπηηθόο απνδειηηώλεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηνλ
πίλαθα.
5. εκεηώλνληαο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ξσηά «Ση ζαο έθαλε λα
ζθεθηείηε πσο…».
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6. Ο εθπαηδεπηηθόο πξνρσξεί ιίγν πεξηζζόηεξν ξσηώληαο «Με βάζε ηε
ζπδήηεζε πνπ θάλακε, έρεηε θάπνηεο λέεο ηδέεο ή ζθέςεηο γηα ην ζέκα;»
7. Δπεθηείλνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ θαη δεκηνπξγώληαο έλα
πιαίζην εθθίλεζεο ηεο αλάγλσζεο, θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ
αλάγλσζε ιέγνληαο «Σν θείκελν απηό αλαθέξεηαη …»
2.1.3. Δξσηήζεηο ζην ζπγγξαθέα
Απηή ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αλαπηύρζεθε από ηνπο Beck θαη McKeown
(Beck, McKeon, Hamilton & Kucan, 1997). Οη εξεπλεηέο απηνί ζεσξνύλ πσο πνιιά
θείκελα ησλ θνηλσληθώλ ηδηαίηεξα επηζηεκώλ, έρνπλ ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα: α) δελ
έρνπλ μεθάζαξνπο ζηόρνπο, β) ζπλήζσο ππνζέηνπλ πσο ν αλαγλώζηεο έρεη
πεξηζζόηεξε (επξύηεξε) πξνεγνύκελε γλώζε από απηήλ πνπ πξαγκαηηθά έρεη θαη γ)
δίλνπλ ζπρλά θησρέο εμεγήζεηο.
ηόρνο: Βαζηζκέλε ζηελ επνηθνδνκηζηηθή δηάζηαζε ηεο αλάγλσζεο, απηή ε
δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή έρεη ζαλ ζθνπό ηελ πην ελεξγή εκπινθή ηνπ αλαγλώζηε
κε ην θείκελν. Έρνληαο θαηά λνπ ηα ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ
αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ε ζηξαηεγηθή ησλ εξσηήζεσλ ζηνλ ζπγγξαθέα, δίλεη
ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα αλαζεσξεί ηα θείκελα κε βάζε ηε δηθή ηνπ θαη λα
ηα θάλεη πην θαηαλνεηά.
Γηαδηθαζία: Ζ δηαδηθαζία ηεο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο απαξηίδεηαη από ηξία βαζηθά
κέξε.
1. Στεδηαζκός: Όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα δηαβάζεη ην αλαγλσζηηθό
πιηθό θαη α) λα αλαγλσξίζεη από πξηλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα
αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο, β) λα δηαρσξίζεη ην θείκελν ζε κέξε κε
νινθιεξσκέλν λόεκα ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα γίλεη αλαθεθαιαίσζε θαη γ)
αλαπηύζζεη εξσηήκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ρεηξηζηνύλ ην
θείκελν. Γηα παξάδεηγκα:


Ση ζέιεη λα πεη ν ζπγγξαθέαο;



Δμεγεί θαζαξά απηό ην ζεκείν;



Δίλαη απηό ζσζηό ζε ζρέζε κε ην ηη έιεγε πην πξηλ;
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Γηαηί λνκίδεηο όηη γξάθεη απηό ην πξάγκα ν ζπγγξαθέαο;



Με πνηνλ ηξόπν ν ζπγγξαθέαο ζνπ έδσζε λα θαηαιάβεηο πσο θάηη
άιιαμε; (Tierney & Readence, 2000)

2. Σσδήηεζε: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηε δόκεζε ηνπ
λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. Τπάξρνπλ έμη θηλήζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
βνεζήζνπλ ηε ζπδήηεζε λα θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν ώζηε λα νηθνδνκεζεί κηα
ηθαλνπνηεηηθή θαηαλόεζε.


Τπνζεκείσζε: Έκθαζε ζε ζρόιηα καζεηώλ πνπ είλαη θαίξηα θαη
ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξόνδν ηεο ζπδήηεζεο.



Δπηζηξνθή: ηξνθή ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηώλ πίζσ ζην θείκελν
θαη επεμεξγαζία κε λένπο όξνπο, ώζηε λα ππάξμεη θαιύηεξε
θαηαλόεζε.



Παξάθξαζε: Δπαλάιεςε θαη λνεκαηηθή επαλαηνπνζέηεζε ή
παξάθξαζε δύζθνισλ ελλνηώλ γηα ηνπο καζεηέο.



Μνληεινπνίεζε: Γεηγκαηηθή παξνπζίαο ησλ ηξόπσλ κε ηνπο
νπνίνπο ν εθπαηδεπηηθόο ζέιεη λα αληηδξνύλ νη καζεηέο,
ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ εαπηό ηνπ σο κνληέιν.



ρνιηαζκόο: Σξνθνδόηεζε ηεο ζπδήηεζεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό
κε πιεξνθνξίεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζην θείκελν αιιά ην
ζπκπιεξώλνπλ.



«Αλαγόκσζε»

ηεο

πιεξνθνξίαο:

Οκαδνπνίεζε

θαη

αλα-

θεθαιαίσζε ησλ θύξησλ ηδεώλ πνπ νη καζεηέο δόκεζαλ ή
αλαθάιπςαλ κέρξη ζηηγκήο.

3.

Εθαρκογή: Δίλαη ην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο όπνπ νπζηαζηηθά

εθαξκόδνληαη νη εξσηήζεηο ζηνλ ζπγγξαθέα. Καη’ αξράο πξέπεη λα γίλεη
θαηαλνεηό από ηνπο καζεηέο όηη ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ν ζπγγξαθέαο λα
θάλεη ιάζνο. Πξέπεη λα πεηζζνύλ πσο ν,ηηδήπνηε είλαη γξαπηό δελ είλαη
θαη ζέζθαην. Από εθείλν ην ζεκείν θη έπεηηα θαη κέζα από κηα ινγηθή
«θσλαρηήο ζθέςεο» ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ καζεηώλ, γίλεηαη
πξνζπάζεηα δόκεζεο ηνπ λνήκαηνο θαη βαζηάο επεμεξγαζίαο ηνπ κε
άμνλεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα.

Οκάδα επηκόξθσζεο: Φιλόλογοι

10

ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

2.1.4. Λεμηιόγην
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, πξνθύπηνπλ θάπνηεο άγλσζηεο ιέμεηο. Οη
ιέμεηο απηέο κπνξεί λα είλαη εληειώο άγλσζηεο γηα ηνπο καζεηέο (δελ ππάξρεη
λνεηηθό ζρήκα ζηε γλσζηηθή βάζε), λα κελ ηαηξηάδνπλ κε ην ππόινηπν λνεκαηηθό
πιαίζην (ειιεηκκαηηθή εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο ελζσκάησζεο ιέμεσλ ζην γεληθό
πιαίζην) ή ελώ θαίλεηαη γλσζηή δελ κπνξεί απόιπηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζεκαζία ηεο
(θαηλόκελν “tip-of-tongue” – «ην έρσ θάησ από ηε γιώζζα κνπ»). Δπεηδή ε εύξεζε
ηέηνησλ ιεμηινγηθώλ αζπλεπεηώλ είλαη κηα δεμηόηεηα πνπ θαηέρεη ζε ηθαλνπνηεηηθό
βαζκό έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Botsas &
Padeliadu, 2003), ε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ιεμηινγίνπ κπνξεί λα θαλεί πνιύ
επηβνεζεηηθή γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο θαηαλόεζε. Μάιηζηα, όηαλ ηνπο βνεζά λα
βξνπλ ηε ζεκαζία κηαο ή πεξηζζόηεξσλ ιέμεσλ ηε ζηηγκή πνπ δηαβάδνπλ θαη έρνπλ
εκπιαθεί ζην έξγν ηεο θαηαλόεζεο, ίζσο είλαη θαη «ζσηήξηα» (Grey, 1946˙ Ruddell,
1999).
ηόρνο: Ζ εκπέδσζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ λα βνεζά ηνπο
καζεηέο λα βξίζθνπλ ηελ έλλνηα θάπνηαο ιέμεο πνπ ηνπο δπζθνιεύεη.
Γηαδηθαζία: Ζ ζηξαηεγηθή απηή δνκείηαη από ηέζζεξεηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ειέγρνπ πνπ γίλνληαη από ηνλ καζεηή ζεηξηαθά.
1. Έιεγτος ζηο περηετόκελο: Γηαβάδεη κέρξη ην ηέινο ηελ πξόηαζε όπνπ
ππήξρε ε άγλσζηε ιέμε. Τπάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε ζεκαζία ηεο; Αλ
ππάξρνπλ βγαίλεη λόεκα;
2. Έιεγτος ζηε δοκή: Δμεηάδεη κέξε ηεο ιέμεο γηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνλ
βνεζήζνπλ λα βξεη ην λόεκα. Πνην είλαη ην ζέκα, ε θαηάιεμε; Βνεζά
ζην λα βξεζεί ην λόεκα; Βνεζά ζε ζπλδπαζκό κε απηά πνπ βξέζεθαλ
από ηνλ έιεγρν πεξηερνκέλνπ; Βγαίλεη λόεκα;
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3. Έιεγτος προθοράς: Πξνζπαζεί λα πξνθέξεη ηε ιέμε θαη λα ειέγμεη ην
λόεκα. Ξέξεη απηή ηε ιέμε; Μπνξεί λα ηε βξεη κε ζπλδπαζκό ησλ
ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ έιεγρν πεξηερνκέλνπ θαη δνκήο;
Βγαίλεη λόεκα;
4. Αλαθορά: Υξεζηκνπνηεί κηα πεγή αλαθνξάο, ιεμηθό, γισζζάξη,
εξώηεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό.
Γηαδηθαζία:
1. Σα παξαπάλσ κέξε ηεο ζηξαηεγηθήο κπνξνύλ λα αλαξηεζνύλ ζε ζεκείν
ηεο ηάμεο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κλεκνληθό βνήζεκα.
2. Γίλεηαη πξαθηηθή εμάζθεζε κε θείκελν πνπ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο άγλσζηεο ιέμεηο. Πξέπεη θάζε ιέμε λα κπνξεί λα βξεζεί από
ηελ επεμεξγαζία ελόο ηνπιάρηζηνλ βήκαηνο ηεο ζηξαηεγηθήο.
3. Βξίζθνληαη επθαηξίεο ρξήζεο ηεο ζηξαηεγηθήο.
4. Καζνδεγνύληαη νη καζεηέο λα εθαξκόδνπλ ηε ζηξαηεγηθή.
5. Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη όηαλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ζηξαηεγηθή, γίλεηαη
ζπδήηεζε γηα ηε ρξεζηκόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο.

2.1.5. SQR3 (Survey – Question – Read – Recite – Review)
(Δπηζθόπεζε – Δξσηήζεηο – Αλάγλσζε – Απαγγειία – Αλαζθόπεζε)
Σν ζύζηεκα SQR3 αλήθεη ζηηο κεζόδνπο κειέηεο, πνπ απνηεινύλ νπζηαζηηθά
ζύλζεηεο δνκέο ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο. Βαζίδεηαη ζε κηα ινγηθή νηθνδόκεζεο
λνήκαηνο ή γλώζεο από θείκελν πνπ γίλεηαη βήκα πξνο βήκα.
ηόρνο: Ζ θαηαλόεζε ελόο θεηκέλνπ θαη ε εθκάζεζε πιηθνύ ζα πξέπεη λα
νηθνδνκνύληαη κέζα από γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ελέξγεηεο. ηόρνο
απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη λα ελεξγνπνηεζνύλ δεμηόηεηεο (ζθέςεο, κλήκεο
θιπ.) πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βαζύηεξε δπλαηή θαηαλόεζε θαη ζηε κάζεζε.
Γηαδηθαζία: Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ κειέηεο νινθιεξώλεηαη ζε
ηέζζεξα ζηάδηα.
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1. Επηζθόπεζε
Πξηλ ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ επηζθνπείηαη κε βάζε ηνλ ηίηιν,
επηθεθαιίδεο, πιαγηόηηηινπο, εηζαγσγή ή πεξίιεςε, εηθόλεο, δηαγξάκκαηα
θαη ράξηεο. Αθόκε, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ιέμεηο πνπ είλαη
ππνγξακκηζκέλεο ή έληνλα γξακκέλεο. θνπόο είλαη λα ππάξμεη κηα πξώηε
άπνςε γηα ην θείκελν θαη λα ζρεδηαζηεί ην αλαγλσζηηθό έξγν.
2. Ερωηήζεης
Αλαπηύζζνληαη εξσηήζεηο κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε ζην θείκελν πνπ
πξόθεηηαη λα αλαγλσζζεί. Οη επηθεθαιίδεο κεηαηξέπνληαη ζε εξσηήζεηο πνπ
απαληώληαη ή δεκηνπξγνύλ λέεο εξσηήζεηο θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θάζε
θνκκαηηνύ ηνπ θεηκέλνπ. θνπόο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη αθελόο ε
ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο θάζε ζηηγκή θαη αθεηέξνπ ε
ελεξγή αλάγλσζε.
3. Αλάγλωζε
Ο καζεηήο δηαβάδεη αξγά θαη πξνζεθηηθά, θάζε έλα θνκκάηη ηνπ θεηκέλνπ,
έρνληαο ζην κπαιό θαη απαληώληαο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην
πξνεγνύκελν ζηάδην. Γελ παξαιείπεη ηερληθνύο όξνπο θαη άγλσζηεο ιέμεηο,
ςάρλεη γηα ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ θαη θξαηά ζεκεηώζεηο ή
ππνγξακκίδεη ζεκαληηθά ζηνηρεία. θνπόο είλαη λα επηηεπρζεί ην πξώην
επίπεδν θαηαλόεζεο αιιά θαη λα ζεκεησζνύλ ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ
απαηηνύλ εκβάζπλζε.
4. Απαγγειία
Μεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο θάζε κέξνπο ηνπ θεηκέλνπ, ν καζεηήο
πξνζπαζεί λα νξίζεη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ θαιύθζεθαλ. Αλ ππάξμνπλ
πξνβιήκαηα γηα θάπνηα από απηά κπνξεί λα μαλαδηαβάζεη ην θνκκάηη ηνπ
θεηκέλνπ ή λα ζπκβνπιεπζεί ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ. ηόρνο είλαη λα βνεζεζεί ε
κλεκνληθή δηεξγαζία πνπ επεκβαίλεη ζηελ θαηαλόεζε θαη λα ζηεξηρζεί ε
αλάθιεζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ.
5. Αλαζθόπεζε
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Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ αλαζθνπείηαη, είηε κε
ηε βνήζεηα ηεο θπιινκέηξεζεο είηε ησλ ππνγξακκίζεσλ, ησλ ζεκεηώζεσλ
ζηα πεξηζώξηα θιπ. ηόρνο είλαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
θαηαλόεζεο θαη ε απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην
δεύηεξν ζηάδην. Οινθιεξώλεηαη

κε ζθέςεηο

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο3 ηθαλνπνίεζεο, βεβαηόηεηαο γηα ηε κάζεζε θαη
δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ.

2.2. Μλεκοληθά βοεζήκαηα
Σα κλεκνληθά βνεζήκαηα είλαη νξγαλσηηθέο θαη εξγαζηεξηαθνύ ηύπνπ
ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο κλεκνληθήο ηθαλόηεηαο. Σν
δεπηεξνβάζκην ζρνιείν απαηηεί ζεκαληηθέο κλεκνληθέο δηεξγαζίεο. Δπνκέλσο, ηα
κλεκνληθά βνεζήκαηα είλαη κηα ζεκαληηθή βνήζεηα γηα όινπο ηνπο καζεηέο.
ηόρνο: Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο είλαη λα ζπλδεζεί ε δύζθνιε θαη αδύλαην λα
απνκλεκνλεπζεί γλώζε πνπ πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο κε άιιεο νκάδεο
πιηθώλ πνπ από πξηλ γλσξίδνπλ θαιά. ηελ νπζία, δεκηνπξγείηαη έλαο
ηζρπξόο ζπλεηξκηθόο ζύλδεζκνο κεηαμύ ηνπ πξνο εθκάζεζε πιηθνύ θαη κηαο
εηθόλαο, κηαο ξίκαο θιπ. Όζν πην παξάινγε ή εληππσζηαθή είλαη απηή ε
εηθόλα, ξίκα θιπ. Σόζν θαιύηεξα απνζεθεύεηαη ζηε καθξόρξνλε κλήκε θαη
αλαθαιεί ζπλεηξκηθά ηε γλώζε.
Γηαδηθαζία:
1.

Δπηζεκαίλεηαη ην έξγν γηα ην νπνίν ν καζεηήο ρξεηάδεηαη βνήζεηα.

2.

Πεξηγξάθεηαη ην έξγν κε ζαθή βήκα πξνο βήκα αλάιπζε έξγνπ.

3.

Γξάθεηαη κηαο ζαθήο θαη ζύληνκε νδεγία γηα θάζε βήκα.

4.

Γνθηκάδνληαη ηα βήκαηα ζε δηάθνξα έξγα θαη γίλνληαη πηζαλέο

δηνξζώζεηο ζηηο νδεγίεο.

3

Οη κεηαγλσζηηθέο εκπεηξίεο είλαη ζπλαηζζεκαηηθνύ ή / θαη γλσζηηθνύ ηύπνπ εκπεηξίεο πνπ
πξνεγνύληαη , εκθαλίδνληαη παξάιιεια ή έπνληαη ηεο εκπινθήο κε έλα γλσζηηθό έξγν. Μπνξεί λα
είλαη αηζζήκαηα ή θξίζεηο, δπζθνιίαο, ρξνληθώλ απαηηήζεσλ, αξέζθεηαο, βεβαηόηεηαο θαη
ηθαλνπνίεζεο από ηελ επίδνζε – ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
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5.

Αλαπηύζζεηαη έλα κλεκνληθό βνήζεκα κε βάζε αξρηθά γξάκκαηα

θεληξηθώλ ιέμεσλ από νδεγίεο.

2.3 Γλωζηηθή θαη Νοεκαηηθή Χαρηογράθεζε
2.3.1. Γλσζηηθή ραξηνγξάθεζε
Ζ δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ηεο γλσζηηθήο ραξηνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηεί
ζρήκαηα, γξακκέο θαη βέιε γηα λα αλαθεθαιαηώζεη ηηο ηδέεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο
κέζα ζε έλα θείκελν.
ηόρνο: Ζ ζηόρεπζε ελόο γλσζηηθνύ ράξηε, απνηππώλνληαο ηηο ζρέζεηο ησλ
θεληξηθώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ ηδεώλ ελόο θεηκέλνπ, είλαη λα ζπλδεζνύλ ηα
κέξε κε ην όιν θαη αληίζηνηρα ην όιν (ή νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ην δνκνύλ)
κε ηα κέξε. Δπίζεο, ζθνπόο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα αληρλεπζνύλ ή
δεκηνπξγεζνύλ αλαινγίεο, κεηαθνξέο, ζπκπεξάζκαηα θαη λα ζπλδεζνύλ κε
ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία.
Γηαδηθαζία: ηε λνεηηθή ραξηνγξάθεζε αθνινπζνύληαη ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ην ζέκα θαη ην θπθιώλνπλ.
2. Γηαβάδνπλ πξνζεθηηθά ηελ πξώηε παξάγξαθν.
3. Απηό – εξσηώληαη ζρεηηθά κε ηελ θεληξηθή ηδέα θαη ηηο ζρεηηθέο
ιεπηνκέξεηεο ηηο νπνίεο θαηαγξάθνπλ.
4. Οη καζεηέο ειέγρνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα πνπ έγξαςαλ θπθισλνληάο
ηελ θαη ηξαβώληαο κηα γξακκή από ηελ θεληξηθή ηδέα ζε θάζε
ιεπηνκέξεηα, ώζηε λα ζπλδέζνπλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο
παξαγξάθνπ κε ηηο ιεπηνκέξεηεο.
5. Δπαλαιακβάλνπλ ηα βήκαηα 2 – 4 γηα θάζε παξάγξαθν.
6. πλδένπλ κεηαμύ ηνπο ηηο θεληξηθέο ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη ε κία κε
ηελ άιιε (Παληειηάδνπ, 2000, ζει. 366).
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2.3.2. Υάξηεο ηζηνξίαο
Ο ράξηεο ηζηνξίαο είλαη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ησλ γλσζηηθώλ ραξηώλ.
Απνηππώλεη ηα θύξηα ζπζηαηηθά κηαο ηζηνξίαο (αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ). Σα ζηνηρεία
απηά είλαη ην πεξηβάιινλ (ηα πξόζσπα, ην ρξνληθό ζεκείν ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη
ε ηζηνξία, θαη ν ηόπνο), ην πξόβιεκα πνπ δηεξεπλάηαη, ηα βαζηθά ζηνηρεία δξάζεο ηα γεγνλόηα θαη ην απνηέιεζκα.
2.3.3. Υάξηεο θξηηηθήο ζθέςεο
Δίλαη θαη απηόο κηα εηδηθή κνξθή γλσζηηθνύ ράξηε. ηόρνο ηνπ είλαη λα
θαηεπζύλεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθήο θαηαλόεζεο. Οη
καζεηέο σζνύληαη λα βξνπλ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία, λα ηα επεμεξγαζηνύλ, λα
νδεγεζνύλ ζε ζπκπεξάζκαηα, πνπ κέζα από δηαδηθαζίεο θξίζεσλ θαη ζπγθξίζεσλ, ζα
ππάξμεη σο απνηέιεζκα πνιύ βαζηά λνεκαηηθή επεμεξγαζία.
2.3.4. Ννεκαηηθή ραξηνγξάθεζε
Ζ λνεκαηηθή ραξηνγξάθεζε έρεη πξνηαζεί σο κηα από ηηο πιένλ ηζρπξέο
δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο αλαθεθαιαίσζεο θαη αλάπηπμεο ιεμηινγίνπ (Johnson,
Pittelman, Toms – Bronowski & Levin, 1984˙ Johnson, Toms – Bronowski &
Pittelman, 1982), όρη κόλν γηα ηνπο ηππηθνύο αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ
αληηκεησπίδνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
ηόρνο: Ζ ηερληθή ηεο λνεκαηηθήο ραξηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δώζεη
θίλεηξν ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνύλ ζε δηαδηθαζίεο ζπιινγηζκνύ. Δπίζεο
βειηηώλεη ην ιεμηιόγηό ηνπο βνεζώληαο ηνπο λα ζπλδέζνπλ ηε λέα
πιεξνθνξία πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε γλώζε (Pressley
& Woloshyn, 1995).
Γηαδηθαζία: Ζ δηαδηθαζία πνπ πινπνηείηαη είλαη ε αθόινπζε:
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1. Δπηιέγεηαη κηα ιέμε πνπ είλαη ε θεληξηθή ηδέα (ζέκα).
2. Γξάθεηαη ε ιέμε κε έληνλε γξαθή θαη ζε πιαίζην, ζην θέληξν ηνπ
ραξηηνύ.
3. Πξνζθαινύληαη νη καζεηέο λα παξάγνπλ όζεο πεξηζζόηεξεο ιέμεηο
κπνξνύλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή ιέμε.
4. Οη ιέμεηο απηέο, νκαδνπνηνύληαη θαη εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο.
5. Καηαζθεπάδεηαη ν λνεκαηηθόο ράξηεο.
6. Γίλεηαη ζπδήηεζε πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ αλαγλώξηζε λνεκάησλ,
ηε ρξήζε ιέμεσλ θαη δηαζαθήληζε ηδεώλ, κεηαγξάθνληαο ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ελώ επεθηείλνληαη νη ηδέεο θαη
νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία κε αλαθεθαιαίσζε – πεξίιεςε ησλ
πιεξνθνξηώλ (Παληειηάδνπ, 2000).
2.3.4.1. Παξάδεηγκα

2.3.4.2. Δίδε λνεκαηηθώλ ραξηώλ
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2.3.5. Ννεκαηηθόο ηζηόο
Ζ δηδαθηηθή απηή ζηξαηεγηθή, είλαη αλάινγε ηεο λνεκαηηθή ραξηνγξάθεζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη νη εξσηήζεηο πνπ γίλνληαη, θαζώο θαη νη ζρέζεηο
(εξώηεζεο – απάληεζεο) πνπ ζεκεηώλνληαη. Όπσο ζε όιεο ηηο ηερληθέο απηνύ ηνπ
είδνπο, ηα νθέιε γηα ηνλ καζεηή εμαξηώληαη από ην πώο ε ζπγθεθξηκέλε λέα
πιεξνθνξία ζπλδέεηαη κε ηηο ήδε γλσζηέο (Παληειηάδνπ, 2000, ζει. 367).
Γηαδηθαζία: Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελόο λνεκαηηθνύ ηζηνύ είλαη ε παξαθάησ:
1. Αλαπηύζζεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό κηα θεληξηθή εξώηεζε γηα λα
δνζεί ν ζθνπόο ηεο κάζεζεο.
2. Γξάθνληαη κε έληνλε γξαθή θαη ζε πιαίζηα, νη θεληξηθέο
εξσηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ην θείκελν.
3. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο έρνληαο ζην
κπαιό

ηνπο

ηηο

θεληξηθέο

εξσηήζεηο

πνπ

ζεκεηώζεθαλ

πξνεγνπκέλσο.
4. Ο εθπαηδεπηηθόο δεηάεη από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ
απζόξκεηα ζηηο εξσηήζεηο, κε ηελ νδεγία λα πνπλ ό,ηη ηνπο
έξρεηαη ζην κπαιό γη’ απηέο (brainstorming).
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5. Οη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε θαηαιόγνπο θαη ζπλδένληαη κε
ηηο θεληξηθέο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο γξακκέο – λήκαηα.
6. Οη καζεηέο θαζνδεγνύληαη λα αλαθαιέζνπλ ζεκαληηθά γεγνλόηα
ώζηε

λα

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ

πάλσ

ζηηο

ζρέζεηο

πνπ

ζεκεηώζεθαλ ζην ραξηί.
7. Ο εθπαηδεπηηθόο βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θαζνξίζνπλ ηηο ζρέζεηο
κεηαμύ ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ λεκάησλ.
8. Υξεζηκνπνηνύληαη

δηαθεθνκκέλεο

γξακκέο

σο

ζηεξηθηηθέο

ζπλδέζεηο γηα λα ζπλδεζνύλ ηδέεο πνπ ζπζρεηίδνληαη.

2.4 Πρώηκοη οργαλωηές (advanced organizers)
Ζ έλλνηα ηνπ πξώηκνπ νξγαλσηή πξσηνπαξνπζηάζηεθε θαη εξεπλήζεθε από
ηνλ Ausubel θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πνιύ λσξίο (Ausubel, 1960˙ Ausubel &
Youssef, 1963). Λεηηνπξγνύλ ζαλ ζεκέιηα ή ρακειόηεξα κέξε κηαο ζθαισζηάο
(δηαδηθαζίαο scaffolding) πνπ πξνεηνηκάδεη θαη ππνζηεξίδεη ηε δόκεζε ηεο λέαο
γλώζεο.
Δίλαη παξάγξαθνη ή πίλαθεο ζεκείσλ – ζηνηρείσλ γλώζεο πνπ ζα αλαθεξζνύλ
ζην θείκελν ή ζηα θείκελα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ζ ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο ζηεξίδεηαη
ζηελ παξαδνρή πσο ε κάζεζε κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά όηαλ επηβεβαησζεί
όηη νη καζεηέο έρνπλ νξγαλσκέλε γλώζε γηα ην ηη πξόθεηηαη λα κάζνπλ από ην
θείκελν πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο θαη ζα μεθηλήζνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο εκπινθή
κε απηό.
θνπόο: Ζ ρξήζε πξώηκνπ νξγαλσηή πξνζθέξεη λύμεηο γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη (λέα
πιεξνθνξία) αιιά θαη ζπλδέεη ηελ πξνεγνύκελε γλώζε ππνβάζξνπ κε
απηήλ. Βνεζάεη λα ελζσκαησζεί ε λέα απηή πιεξνθνξία – γλώζε ζηελ ήδε
ζεκαζκέλε γλσζηηθή δνκή. Δίλαη κηα εηζαγσγή πνπ αθελόο επηηξέπεη ζηνπο
καζεηέο λα εθαξκόζνπλ ηηο γλώζεηο αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ

Οκάδα επηκόξθσζεο: Φιλόλογοι

19

ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

γλσξίδνπλ θαη αθεηέξνπ λα κεησζεί ην άγρνο ηνπο, αθνύ γλσξίδνπλ ζε πνην
αθξηβώο λνεκαηηθό πιαίζην ζα θηλεζεί ην επόκελν θείκελν ή ε επόκελε
ελόηεηα.
Γελ είλαη ην ίδην πξάγκα κε πεξηιήςεηο ή εηζαγσγηθέο παξαγξάθνπο πνπ
θάπνηεο θνξέο παξνπζηάδνληαη πξηλ από ην θείκελν. Πξνζθέξνπλ
πεξηζζόηεξν

αθεξεκέλεο,

γεληθέο

θαη

νξγαλσηηθνύ

ηύπνπ

πιεξνθνξίεο (θεληξηθέο ηδέεο – «Ση ζα κάζνπκε ζ’ απηό ην θείκελν
(ή ελόηεηα);»).

2.5 Δηαγράκκαηα οργάλωζες
Δίλαη γξαθηθνί νξγαλσηέο ηεο γλώζεο – πιεξνθνξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε
έλα θείκελν4. Σν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο όκσο είλαη πσο έρνπλ πνιύ κεγάιε, θεληξηθή
ζεκαζία νη ηνπνγξαθηθέο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο (Deshler, Ellis & Lenz 1996).
Γειαδή, έρεη κεγάιε ζεκαζία, αλ κηα έλλνηα βξίζθεηαη αξηζηεξά θαη όρη δεμηά
θάπνηαο άιιεο ή πάλσ θαη όρη θάησ από κηα ηξίηε. Απηό αθξηβώο ην ραξαθηεξηζηηθό
απνηειεί θαη έλαλ πεξηνξηζκό, κηα θαη απαηηνύληαη (από όινπο ηνπο καζεηέο θαη
απηνύο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) θαιή νπηηθνρσξηθή δεμηόηεηα.
θνπόο: Ο ζηόρνο απηήο ηεο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη αθελόο λα πιεξνθνξεζνύλ
νη καζεηέο, κε γξαθηθό ηξόπν ηηο θύξηεο θαη ππνζηεθηηθέο έλλνηεο ελόο
θεηκέλνπ θαη αθεηέξνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ
ηνπο θαη δελ δηαηππώλνληαη ξεηά ζην θείκελν.

4

Απηό ζεκαίλεη πσο κε ηε βνήζεηα ζρεκάησλ (θύθισλ, παξαιιεινγξάκκσλ θιπ.), γξακκώλ θαη
θεηκέλνπ δίλνπκε νξγαλσηηθνύ ηύπνπ πιεξνθνξίεο ζην καζεηή γηα ηηο θεληξηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο
έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ.
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Γηαδηθαζία: Αλάινγα κε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ γξάθνληαη ζην ραξηί νη
ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ηηο εθθξάδνπλ. πλήζσο πην πάλσ κπαίλνπλ νη
θεληξηθέο ηδέεο θαη από θάησ νη ππνζηεξηθηηθέο έλλνηεο (ή γεγνλόηα), πην
αξηζηεξά βξίζθνληαη νη έλλνηεο πνπ έδξαζαλ ζαλ αίηηα θαη πην δεμηά απηέο
πνπ ήηαλ απνηέιεζκά ηνπο. Δπίζεο, όηαλ ηα δηαγξάκκαηα νξγάλσζεο
ρξεζηκνπνηνύληαη σο πίλαθεο ζύγθξηζεο ηδεώλ, έρεη ζεκαζία ε ζέζε ηεο
αμηνιόγεζεο (σο πξνο ηε δηάζηαζε – δηαθνξά ή νκνηόηεηα θαη ηνλ άμνλα
ζύγθξηζεο).
3. Επίλογορ
Όιεο νη παξαπάλσ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο απνηεινύλ ηερληθέο πνπ θαηά
πεξίπησζε κπνξνύλ λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο. Δίλαη νξγαλσκέλα ζρέδηα
δξάζεο πνπ εκπεξηέρνπλ δηαδηθαζίεο ηθαλέο λα ζηαζνύλ αθόκε θαη κόλεο ηνπο ζηε
δηδαθηηθή πξαθηηθή.
Δπνκέλσο, νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε απηή ηελ ελόηεηα,
κπνξνύλ σο ζύλνια ή σο κέξε, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηε δηδαθηηθή
πξαθηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζηελ ηάμε, πνπ έρεη ζαλ ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο
αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ, είηε είλαη ηππηθνί είηε κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο.
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