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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

     Το αντικείμενο της αφορά την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες με τη χρήση λογοτεχνικών κειμένων. Πιο 

συγκεκριμένα, μελετάται κατά πόσο η Aμοιβαία Διδασκαλία σε ομάδες και σε ζεύγη 

μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη  γνωστικών στρατηγικών και στην ενίσχυση της 

αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στον τομέα αυτόν. 

Ένα  από  τα  αποτελεσματικότερα  προγράμματα ενίσχυσης της αναγνωστικής 

κατανόησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι η Αμοιβαία Διδασκαλία 

(Reciprocal Teaching) η οποία βασίζεται στη διδασκαλία τεσσάρων στρατηγικών 

(Brown &Palincsar , 1984).   

     Έναυσμα  για  το  θέμα  της  έρευνας  αποτέλεσε  το  προσωπικό  μου  

ενδιαφέρον  ως εκπαιδευτικός και η πενταετής εμπειρία μου στο χώρο διδασκαλίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στην πορεία μου ως εκπαιδευτικός διαπίστωσα πως  οι  αδυναμίες  

των  μαθητών  με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) στην αναγνωστική κατανόηση έχουν 

κερδίσει το ενδιαφέρον αλλά και τις αντιπαραθέσεις των ερευνών που αφορούν τόσο 

την ενίσχυση της κατανόησης μέσω της κατάκτησης βασικών δεξιοτήτων, όπως η 

ακριβής και ευχερής αποκωδικοποίηση, όσο και ανώτερες δεξιότητες, όπως οι 

γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. 

     Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Διαμάντω 

Φιλιππάτου, επιβλέπουσα της διπλωματικής μου εργασίας για την εμπιστοσύνη στην 

ανάθεση του θέματος καθώς και την υποδειγματική συνεργασία μας, όπως και τις 

υπόλοιπες επιβλέπουσες κυρίες Ευγενία Βασιλάκη και Μαρίτα  Παπαρούση για τις 

εποικοδομητικές τους παρατηρήσεις. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια μου για την 

ηθική υποστήριξη και την ενεργή συμπαράσταση σε όλη τη διαδικασία της 

ερευνητικής μου προσπάθειας.  

Γκουγκουλούλη  Ειρήνη Φαίδρα Βόλος , 2015 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η  παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε με στόχο να διερευνηθεί πώς 

εξελίσσεται η αναγνωστική κατανόηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στον 

τομέα αυτό με την εκμάθηση συγκεκριμένων γνωστικών στρατηγικών μέσα από 

το Πρόγραμμα της Αμοιβαίας Διδασκαλίας, το οποίο εφαρμόστηκε σε δύο 

μορφές, κατά ζεύγη (συνθήκη που χρησιμοποιείται πιο συχνά στην τυπική τάξη) 

και σε ομάδες με τη χρήση λογοτεχνικών κειμένων.  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 

της  Αμοιβαίας Διδασκαλίας περιελάμβανε την εκμάθηση τεσσάρων στρατηγικών 

που αφορούσαν στην ικανότητα εύρεσης ερωτήσεων περιεχομένου, εύρεσης 

διευκρινιστικών ερωτήσεων, περίληψης ενός λογοτεχνικού κειμένου και 

πρόβλεψης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν έξι μαθητές/τριες με ΜΔ και 

φοιτούσαν σε σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά στην Δ΄ και Ε΄ 

τάξη.  

     Δύο μαθήτριες της Δ΄ τάξης εφάρμοσαν το πρόγραμμα σε ζευγάρι και 

τέσσερις μαθητές/τριες σε ομάδα. Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε η 

μεθοδολογία του πειραματικού σχεδίου μεμονωμένης περίπτωσης σε δύο 

διαφορετικές συνθήκες (κατά ζεύγη και ομάδα) με αξιολόγηση πριν, κατά και 

μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Μετά το πέρας του παρεμβατικού 

προγράμματος, οι 5 από τους 6 συμμετέχοντες βελτίωσαν την αναγνωστική τους 

κατανόηση εν γένει και σε επίπεδο εφαρμογής  των τεσσάρων στρατηγικών. Η 

παρέμβαση συνέβαλε στο να δρουν οι μαθητές αυτοί ανεξάρτητα και να είναι 

ικανοί να συλλαμβάνουν την ουσία ενός κειμένου. Επιπροσθέτως, όλοι οι 

συμμετέχοντες εφάρμοσαν με επιτυχία τις στρατηγικές, καθώς βελτιώσεις 

παρατηρηθήκαν στη συνολική εικόνα τους ως αναγνώστες ως προς τον τομέα της 

κατανόησης. Τα θετικά αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενες 

έρευνες, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 

συγκεκριμένα στην αναγνωστική κατανόηση είναι σε θέση να τη βελτιώσουν και 

να την ενισχύσουν βασιζόμενοι στη διδασκαλία και εκμάθηση στρατηγικών. 
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SUMMARY 

This research work aimed to investigate how Reciprocal Teaching enhances 

reading comprehension   of students with learning disabilities developing at the 

same time   specific cognitive strategies. The Reading Program of Reciprocal 

Teaching was implemented in two forms, in pairs (more classroom-appropriate 

condition) and in groups. Specifically, the program of Reciprocal Teaching 

included   four learning strategies related to the ability to form content and   

clarification questions, to make a summary of a literary text and forecasting. The 

participants were six primary school students with learning disabilities who were 

enrolled in the fourth and   fifth grade . 

Two students of the fourth grade applied the program in pairs and four 

students in a group. The methodology of the present study lays into the single 

subject research ABA design with assessment before, during and after the 

educational intervention. After the intervention program, 5 of the 6 participants 

improved their reading comprehension in general and the application of the four 

cognitive strategies. The intervention helped the students to work independently in 

order to  capture the essence of the text. Additionally, all participants improved the 

four cognitive strategies applied to the text. The results of the present study are in 

agreement with previous research demonstrating that students with learning 

disabilities and particularly with specific reading comprehension difficulties are 

able to improve and strengthen their reading comprehension skills via traditional 

Reciprocal Teaching. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η ανάγνωση είναι μια πολύπλευρη δραστηριότητα με απώτερο στόχο την 

κατάκτηση του νοήματος του κειμένου. Η αναγνωστική κατανόηση έχει οριστεί 

ως μια διαδικασία κατασκευής νοήματος από γραπτό κείμενο. Έτσι οι μαθητές 

δεν καλούνται μόνο να κατανοήσουν τα κείμενα που διαβάζουν αλλά να είναι σε 

θέση να τα ερμηνεύουν και να τα αξιολογούν. Επομένως μετατρέπονται σε 

ενεργητικούς αναγνώστες χρησιμοποιώντας ποικίλες γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές (Παντελιάδου, 2009). 

 Δεδομένου ότι ολοένα και περισσότεροι μαθητές συναντούν αδυναμίες 

στην αναγνωστική κατανόηση, το ενδιαφέρον αλλά και οι  αντιπαραθέσεις των 

ερευνητών εστιάζουν τόσο στην ενίσχυση της κατανόησης μέσω της κατάκτησης 

βασικών δεξιοτήτων, όπως η ακριβής και ευχερής αποκωδικοποίηση, όσο και 

ανώτερων δεξιοτήτων, όπως οι γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. Έτσι 

κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η δημιουργία και εφαρμογή κατάλληλων 

παρεμβατικών προγραμμάτων τα οποία θα ενισχύουν τις δεξιότητες των μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση και θα τους παρέχουν 

ένα πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο η κατανόηση ενός κειμένου θα παύει να είναι 

για τους μαθητές ένα δύσκολο και ασαφές εγχείρημα και πλέον θα μετατρέπεται 

σε δεξιότητες που είναι πιο εύκολο να διδαχθούν και να εφαρμοστούν. 

Παράλληλα θα μειώνεται ο φόβος που ενδεχομένως νιώθουν για την ανάγνωση 

και θα καλλιεργείται μια θετικότερη στάση προς αυτή (Μπότσας &Παντελιάδου, 

2007). 

Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει το θέμα της αναγνωστικής κατανόησης έξι 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από την πλευρά της διδακτικής πρακτικής. 

Πιο συγκεκριμένα, υιοθετεί τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας για τη σημασία της 

διδασκαλίας στρατηγικών και εφαρμόζει το διδακτικό πρόγραμμα της Αμοιβαίας 

Διδασκαλίας για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Στόχος της είναι να εξετάσει τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης μεθόδου στην κατανόηση του γραπτού λόγου των συγκεκριμένων 

μαθητών στο κειμενικό είδος του αφηγηματικού λόγου. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:43 EEST - 54.219.128.100



4 
 

Οι μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση 

συνήθως έχουν ελλιπή κατανόηση των γνωστικών στρατηγικών που απαιτούνται 

για την αποτελεσματική κατανόηση. Η έλλειψη των στρατηγικών αυτών και των 

δεξιοτήτων αναγνωστικής κατανόησης επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα των 

μαθητών για μάθηση και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007). Όπως έχει τονιστεί, μια διδακτική μέθοδος η οποία 

σχεδιάστηκε  για να προωθήσει την ανεξάρτητη χρήση στρατηγικών κατανόησης 

του γραπτού λόγου σε ένα μαθησιακό έργο διδάσκοντας στους μαθητές γνωστικές 

στρατηγικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, ώστε να κατανοούν και να 

ρυθμίζουν την κατανόηση τους,  αποτελεί η Αμοιβαία Διδασκαλία (Brown & 

Palincsar,1984). Ωστόσο, η μέθοδος αυτή έχει αξιοποιηθεί και μελετηθεί 

ερευνητικά κυρίως στο διεθνή χώρο, τόσο σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 

όσο και σε μαθητές χωρίς δυσκολίες μάθησης, αξιοποιώντας την πειραματική 

συνθήκη σε ομάδα των τεσσάρων με τη χρήση κυρίως περιγραφικών ή 

ενημερωτικών κειμένων, εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα της σε σύγκριση 

με την παραδοσιακή διδασκαλία.  

Η παρούσα λοιπόν ερευνητική προσπάθεια επιχειρεί να παρουσιάσει την 

εφαρμογή της Αμοιβαίας Διδασκαλίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε 

δύο πειραματικές συνθήκες σε ομάδα των τεσσάρων και σε ζεύγη με τη χρήση 

λογοτεχνικών κειμένων δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ερευνηθεί κυρίως στον 

ελλαδικό χώρο αλλά και στο διεθνή. Επομένως, η αξιολόγηση του συγκεκριμένου 

μοντέλου με συμμετέχοντες μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε δύο συνθήκες, 

τόσο σε ομάδα των τεσσάρων όσο και σε δυάδα, κρίνεται σημαντική, καθώς 

μπορεί να παρέχει μία βαθύτερη κατανόηση για το ποια από τις δύο συνθήκες 

είναι πιο αποτελεσματική σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  

     Στην παρούσα έρευνα, ως κειμενικό είδος για το διδακτικό πρόγραμμα επιλέχθηκε 

το αφηγηματικό είδος, καθώς η φύση του αφηγηματικού λόγου  συμβάλλει στη 

γνωστική, γλωσσική   και   αισθησιοκινητική   καλλιέργεια των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, η συστηματική διδασκαλία των μαθητών πάνω 

στην κατανόηση αφηγηματικού λόγου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς η  ακρόαση   

και η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου    είναι   ένα εξαιρετικό   μάθημα   

αγωγής   του   προφορικού   λόγου, αφού μαθαίνουν τα παιδιά να  ακούνε,   να   
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εξοικειώνονται με   τον   πλούσιο   ποιητικό   λόγο   και   τη   συμβολική   γλώσσα,   

προσπαθώντας  να περιγράψουν τους ήρωες και να θυμηθούν την πλοκή του 

αφηγηματικού κειμένου (Dyches, & Prater , 2000. Lamonal, 1993. Γκενάκου , 1992. 

Δελλασούδας , 2003. Δράκος , 2003). Επιπλέον, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν 

χρησιμοποιήσει άλλου είδους κειμενικά είδη και επομένως θα ήταν χρήσιμο να 

μελετηθεί πώς λειτουργούν τα αφηγηματικά κείμενα για τη διδασκαλία γνωστικών 

και μεταγνωστικών στρατηγικών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο 

της Αμοιβαίας Διδασκαλίας. 

     Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Πιο συγκεκριμένα, το θεωρητικό 

μέρος  της εργασίας απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

διεξοδική ανάλυση του όρου μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα των 

δυσκολιών αναγνωστικής κατανόησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση 

των βασικότερων διδακτικών προσεγγίσεων παρέμβασης στις ΜΔ αναγνωστικής 

κατανόησης καθώς και στη συμβολή της λογοτεχνίας και της συνεργατικής 

μάθησης στον τομέα αυτόν. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το παρεμβατικό 

πρόγραμμα της Αμοιβαίας Διδασκαλίας και τα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν 

στην εφαρμογή του με μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το δεύτερο μέρος της 

εργασίας περιγράφει το ερευνητικό μέρος και συγκεκριμένα  την έρευνα που 

διεξήχθη σε Δημοτικό Σχολείο του Βόλου. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα μετά και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και τέλος 

η εργασία ολοκληρώνεται με τη συζήτηση και τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από τα ερευνητικά μας δεδομένα. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι περιορισμοί της 

έρευνας και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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 Κεφάλαιο1:Μαθησιακές Δυσκολίες στην Αναγνωστική 

Κατανόηση 

1.1 Ορισμός Μαθησιακών Δυσκολιών 

       Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα πρόβλημα 

αιχμής για την  εκπαιδευτική πραγματικότητα, που αφορά χιλιάδες μαθητές και 

μαθήτριες και απασχολεί με ένταση τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους 

γονείς. Με βάση τους ποικίλους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στην 

πάροδο των ετών στον  επιστημονικό  χώρο ,αναδείχθηκαν πολλοί ορισμοί των 

Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι αναζητήσεις των επιστημόνων, ερευνητικές και 

θεωρητικές, έχουν οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό ορισμών, οι οποίοι βρίσκονται 

σε συνεχή κριτική ανάλυση και προσαρμογή( Μπότσας &Παντελιάδου, 2007). 

      Όμως η επιστημονική ομάδα κατέληξε στον ευρύτερα πιο αποδεκτό 

ορισμό που  αναφέρει πως «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που 

αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με 

σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές 

είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτό – ελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν 

συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να 

εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, 

νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, 

όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής / ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι 

το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990). 

      Οι Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν οργανική αιτιολογία που είναι ενδογενής 

στο μαθητή. Αν και δεν έχουν διευκρινισθεί πλήρως οι αιτιακοί παράγοντες, ούτε 

ο μηχανισμός λειτουργίας τους, έχει γίνει σαφές πως εδράζονται σε 

δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η παραδοχή αυτή αποκλείει 

τη δημιουργία Μαθησιακών Δυσκολιών μετά την είσοδο του μαθητή στο σχολείο 

και εξαιτίας της διδασκαλίας ή άλλων παραγόντων. Επιπλέον διαφοροποιούνται 
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από άλλες καταστάσεις μειονεξίας,  όπως οι αισθητηριακές βλάβες ή η νοητική 

καθυστέρηση και τα προβλήματα στη μάθηση που τις χαρακτηρίζουν. Η 

διαφοροποίηση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως «πυξίδα» για τη διαφορική 

διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

   Είναι γενικά αποδεκτό πως οι Μαθησιακές Δυσκολίες διακρίνονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες τις Γενικές και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες .Οι 

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μια κατηγορία μαθησιακών δυσκολιών που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο νοητικό επίπεδο. Οι δυσκολίες δηλαδή 

επηρεάζονται από το δείκτη νοημοσύνης (είτε οριακή νοημοσύνη, είτε ήπια-

μέτρια-σοβαρή νοητική υστέρηση). Επίσης ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει 

τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες είναι εξωτερικοί παράγοντες, 

όπως ψυχοκοινωνικές συνθήκες (ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης, δυσμενείς 

οικογενειακές συνθήκες, κοινωνικό-πολιτισμικές διαφορές, περιορισμένη έκθεση 

σε ερεθίσματα). 

 Από την άλλη πλευρά οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: είναι μια 

κατηγορία δυσκολιών που δεν οφείλονται σε σωματικές ανεπάρκειες, σε 

εξωτερικούς παράγοντες, σε χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, σε ψυχικές διαταραχές 

και σε ιατρικά προβλήματα, αλλά σε νευρολογικά και κληρονομικά κριτήρια. 

Αυτές οι δυσκολίες είναι :  

• Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 

• Δυσλεξία 

• Δυσορθογραφία 

• Δυσαναγνωσία 

• Δυσαριθμησία 

• Δυσγραφία 

     Συχνά η κατάσταση δυσκολεύει με την εκδήλωση  Διαταραχών 

Ελλειμματικής Προσοχής με και χωρίς Υπερκινητικότητα (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007). 
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1.2 Χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην αναγνωστική 

κατανόηση 

    Η αναγνωστική κατανόηση  θεωρείται  μια πολύπλευρη δραστηριότητα με 

σκοπό την νοηματική προσπέλαση ενός κειμένου. Έχει οριστεί ως μια διαδικασία 

κατάκτησης νοήματος του γραπτού λόγου χρησιμοποιώντας ποικίλες γνωστικές 

και μεταγνωστικές στρατηγικές. 

    Είναι γεγονός πως οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες και στον τομέα της αναγνωστικής κατανόησης.  Χαρακτηριστικά δεν 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές κατανόησης 

κειμένων και δεν μπορούν να παρακολουθούν την κατανόηση τους, καθώς 

διαβάζουν. Παρουσιάζουν δυσκολία στο να εντοπίζουν τις βασικές πληροφορίες 

από τις ασήμαντες ενός κειμένου και δεν αξιοποιούν τη δομή και την οργάνωση 

του για να το αντιληφθούν καλύτερα. Επιπρόσθετα παρουσιάζουν αδυναμία να 

ελέγχουν την κατανόηση τους, όταν χρησιμοποιείται μεταφορικός λόγος. 

Αδυνατούν να παρακολουθήσουν την πορεία της κατανόησης τους και να 

παρέμβουν αποτελεσματικά όταν υπάρχει νοηματικό χάσμα. Δεν είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τη λογική δομή του κειμένου το οποίο αντιλαμβάνονται 

αποσπασματικά και χωρίς συνοχή. Πολλοί μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 

ενδέχεται να μην διαθέτουν ακριβή προϋπάρχουσα γνώση ή  να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν  μεταγνωστικές  στρατηγικές  για την κατασκευή ακριβών 

αναπαραστάσεων( Μπότσας &Παντελιάδου, 2007). 

    Τα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην 

αναγνωστική κατανόηση πιο συγκεκριμένα είναι: 

 Δεν έχουν επίγνωση των μεταβλητών που αλληλεπιδρούν 

κατά την ανάγνωση και έχουν ελλείμματα μεταγνωστικής γνώσης. 

 Έχουν σημαντική δυσκολία στον εντοπισμό των κύριων 

ιδεών και τη σημασία που έχουν στο νόημα του κειμένου. 

 Παραλείπουν να δώσουν σημασία σε χαρακτηριστικά 

κειμένου όπως η επικεφαλίδα ή άλλους τίτλους και στην γενική 

οργάνωση του κειμένου. 
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 Παρουσιάζουν δυσκολία στην κατανόηση των νοημάτων 

του κειμένου. Συνεχίζουν να διαβάζουν το κείμενο ακόμα και αν 

δεν έχουν καταλάβει το νόημα μιας παραγράφου, σε αντίθεση με 

τους συμμαθητές τους, που σταματούν την ανάγνωση για να 

επαναλάβουν την παράγραφο μέχρι να κατανοήσουν το νόημα  

      Τα  προβλήματα στην αναγνωστική κατανόηση προκύπτουν από την 

απουσία χρήσης στρατηγικών και από την έλλειψη αποτελεσματικής χρήσης της 

μεταγνώσης. Αυτό γίνεται πιο αντιληπτό με τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα παρακάτω στάδια της ανάγνωσης : 

Πριν την ανάγνωση οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Ξεκινούν την ανάγνωση χωρίς προετοιμασία 

 Ξεκινούν να διαβάζουν χωρίς να ξέρουν το γιατί 

 Χρησιμοποιούν κυρίως εξωτερικά κίνητρα 

 Χρησιμοποιούν συχνά αρνητικά σχόλια 

 Διαβάζουν χωρίς να ξέρουν πως να προσεγγίσουν τη 

δραστηριότητα αυτή 

Κατά την ανάγνωση 

 Η προσοχή τους διασπάται εύκολα 

 Δεν γνωρίζουν πως δεν κατανοούν 

 Δεν αναγνωρίζουν σημαντικό λεξιλόγιο 

 Διαβάζουν για να τελειώσουν 

 Δεν γνωρίζουν τι να κάνουν όταν δεν κατανοούν 

 Δεν αναγνωρίζουν καμία οργάνωση 

Μετά την ανάγνωση 

 Σταματούν να διαβάζουν και να σκέπτονται 
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 Πιστεύουν πως η επιτυχία είναι θέμα τύχης ή ευκολίας 

κειμένου ( Μπότσας &Παντελιάδου, 2007). 

 

   Η ανεπαρκής αναγνωστική αποκωδικοποίηση και η μειωμένη ευχέρεια 

έχουν σημαντική συνεισφορά στην αδυναμία αυτών των παιδιών να κατανοήσουν 

το κείμενο που έχουν μπροστά τους, ενώ βαρύνουσα σημασία έχει το 

περιορισμένο λεξιλόγιο, η φτωχή και ανοργάνωτη γνώση υποβάθρου καθώς και η 

έλλειψη γνώσεων συντακτικού. Επίσης, τα ελλείμματα σε όλο το φάσμα της 

μεταγνώσης δεν επιτρέπουν στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μεταβούν 

από την κυριολεκτική κατανόηση στην συμπερασματική. Οι μαθητές δεν 

σχεδιάζουν την προσπάθεια τους να κατανοήσουν το κείμενο και δεν κατανοούν 

το σκοπό της ανάγνωσης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιολογήσουν τα 

αποτελέσματα της προσπάθειας τους  ( Μπότσας &Παντελιάδου, 2007). 

   Για αυτό στη διάρκεια ετών έλαβαν χώρα και εξακολουθούν να 

πραγματοποιούνται έρευνες παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση της αναγνωστικής 

κατανόησης μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες αναπτύσσοντας διορθωτικές 

μεθόδους που στηρίζονται στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων, αυτοερωτήσεων 

μέσα από τον εμπλουτισμό των κειμένων. 
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Κεφάλαιο 2
 
 :  Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Αντιμετώπιση 

Δυσκολιών στην Αναγνωστική Κατανόηση 

2.1 Διδακτικές Προσεγγίσεις για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης 

 Ο διδακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην 

αναγνωστική κατανόηση βασίζονται  σε προσεγγίσεις που ενισχύουν τις βασικές 

δεξιότητες και  σε  προσεγγίσεις  που  καλλιεργούν  τη  χρήση  γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών (Αντωνίου &Παντελιάδου , 2008).  

Οι διδακτικές  προσεγγίσεις  που  ενισχύουν  τις  βασικές δεξιότητες σύμφωνα 

με τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών, εστιάζουν στα ακόλουθα: 

(Αντωνίου & Παντελιάδου ,2008 .Πόρποδας,  2002.): 

1.  Ανάπτυξη  του  λεξιλογίου:  Οι  μαθητές  μέσω  της  ΄Αμεσης Διδασκαλίας 

εξασκούνται να ελέγχουν  το περιεχόμενο ενός κειμένου, να καταγράφουν τις 

άγνωστες λέξεις του, να εξετάζουν τη δομή κάθε άγνωστης  λέξης,  να  αναζητούν  

κάποιες  επεξηγήσεις  μέσα  στο  ίδιο  το  κείμενο  -αν  υπάρχουν-  και  να  τις  

καταγράφουν,  καθώς  και  να  χρησιμοποιούν  λεξικό.  Κατόπιν,  σκέφτονται  τη  

σημασία  των  λέξεων  και  δοκιμάζουν να διαβάσουν το κείμενο 

χρησιμοποιώντας τις επεξηγήσεις των άγνωστων λέξεων και ελέγχοντας 

ταυτόχρονα αν το κατανοούν. 

2. Επανάληψη  των  αναγνώσεων  ενός  κειμένου:  Οι  μαθητές με ή χωρίς 

καθοδήγηση ξαναδιαβάζουν ένα  κείμενο  πράγμα  το  οποίο  συμβάλλει  στην  

ενίσχυση της  αναγνωστικής  ευχέρειας  και  κατά  συνέπεια  της  

αποκωδικοποίησης του νοήματος του κειμένου, δηλαδή στην αναγνωστική 

κατανόηση. 

3. Η μέθοδος  «Ανάκτηση της ανάγνωσης»:  Οι μαθητές  αποκωδικοποιούν 

αυθεντικά κείμενα.  Στη συνέχεια διαβάζουν το κείμενο, γράφουν μια δική  τους 

ιστορία,  κάνουν φωνημική ανάλυση των λέξεων  που  χρησιμοποίησαν,  

ξεχωρίζουν  τις  προτάσεις  της  ιστορίας  τους  και  τις  επανασυνδέουν,  έτσι  

ώστε  να  προκύψει ξανά κείμενο. 

Συμπληρωματικά  κάποιες  άλλες  αποτελεσματικές  τεχνικές που ενισχύουν 

τις βασικές δεξιότητες αναφέρει  και ο Χρηστάκης (2000): 
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4. Η τεχνική του συντρόφου: Ορίζεται ένας συμμαθητής  ως  συνεργάτης  του  

παιδιού  που  έχει  ΜΔ.  Διαβάζουν  από κοινού το κείμενο, πριν αυτό αποτελέσει 

αντικείμενο επεξεργασίας από την τάξη. Η διαδικασία αυτή  ευνοεί  την  

ενεργητική  συμμετοχή  και  την  ανάπτυξη  του αυτοσυναισθήματος. 

5.  Η τροποποίηση του κειμένου:  Με τέτοιο τρόπο ώστε  να  γίνει  

ευκολότερο.  Να  έχει,  δηλαδή,  μικρές προτάσεις, απλή συντακτική δομή, 

μεγάλες και ευδιάκριτες εικόνες (Χρηστάκης , 2000). 

      Επιπρόσθετα άλλες τεχνικές αφορούν τη χρήση υλικών διαφορετικού  

επιπέδου  αναγνωστικής  ικανότητας, για παράδειγμα  ανάγνωση διαφόρων  

εντύπων,  παραμυθιών,  ιστοριών,  τα  οποία ο δάσκαλος κρίνει πως είναι 

κατάλληλα και εύκολα. Μια  άλλη  πρόταση  για  την  αντιμετώπιση  των  

δυσκολιών  στην  κατανόηση  κειμένου  αποτελεί  αυτή  των  Μαρκοβίτη και  

Τζουριάδου   που αφορά την  ταυτόχρονη  άσκηση  ανάγνωσης,  γραφής  και  

κατανόησης. Σύμφωνα με την οποία, ο  μαθητής  διαβάζει  το  κείμενο  και  

γράφει  με  δικά  του  λόγια  την  ιστορία  με  ανοιχτό  βιβλίο. Διαβάζει φωναχτά 

την ιστορία που έγραψε υπογραμμίζοντας τις λέξεις κλειδιά. Ένα μέρος της 

ιστορίας  επιλέγεται  για  ορθογραφία,  γράφονται  οι  νέες λέξεις και τέλος ο 

μαθητής ασκείται στην προφορική απόδοση του κειμένου .Ιδιαίτερα  σημαντικό  

είναι να  διδαχθούν  τα παιδιά με δυσκολίες πώς να χρησιμοποιούν  προηγούμενες  

γνώσεις  και  εμπειρίες,  για  να  ερμηνεύουν και να κατανοούν ένα κείμενο. Μία 

αποτελεσματική τεχνική είναι να ασκηθούν στο να κάνουν προβλέψεις  για την 

έκβαση διαφόρων ιστοριών ή στο να επιλέγουν εικόνες και περιλήψεις που 

εμπεριέχουν τις πληροφορίες του κειμένου (Μαρκοβίτη & Τζουριάδου , 1991). 

     Από την άλλη πλευρά οι διδακτικές  προσεγγίσεις  που  καλλιεργούν  τη  

χρήση  γνωστικών  και  μεταγνωστικών  στρατηγικών είναι αυτές  που αφορούν  

στην  επεξεργασία  του  κειμένου, στη χρήση ερωτήσεων αλλά και στον  

συνδυασμό  αυτών  στο  πλαίσιο  διδακτικών  προγραμμάτων  (Αντωνίου & 

Παντελιάδου , 2008). Οι βασικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Επεξεργασία  κειμένου:  Οι  μαθητές  παρακινούνται  να  αξιοποιούν  τις  

αντιπροσωπευτικές  εικόνες  ενός  κειμένου.  Φαντάζονται  τις  εικόνες  που  

περιγράφονται  στο  κείμενο,  μέσω  νοητικών  εικόνων.  Δημιουργούν αναλογίες 

και μεταφορές συνδέοντάς τες με την  προσωπική  τους  εμπειρία,  μέσω  οπτικο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:43 EEST - 54.219.128.100



13 
 

χωρικών  οργανωτών  (διαγράμματα,  σχήματα,  πίνακες)  που  αναπαριστούν  τις  

σχέσεις  των  κεντρικών  ιδεών  ενός  κειμένου. Εντοπίζουν τα βασικά σημεία 

ενός κειμένου  με  χρήση  εξωτερικών  βοηθημάτων  (υπογράμμιση, οδηγοί 

μελέτης). 

2. Χρήση ή κατασκευή ερωτήσεων:  Οι μαθητές διδάσκονται  στρατηγικές  

αυτορρύθμισης  ή  αυτο-ερωτήσεων,  προκειμένου  να  ενεργοποιήσουν  την  

προηγούμενη γνώση τους.  Αρχίζουν  διαβάζοντας  τον  τίτλο  και  προσπαθούν  

να  προβλέψουν  ποιο  είναι  το  περιεχόμενο του κειμένου,  χρησιμοποιώντας  

στοιχεία  του  κειμένου  (εικόνες,  βασικές  έννοιες)  προκειμένου  να υποθέσουν 

την κεντρική του έννοια. Στη συνέχεια,  διατυπώνουν  ερωτήσεις  σχετικές  με  το  

περιεχόμενό του, χωρίς προηγουμένως να το έχουν διαβάσει. 

3. Τεχνικές  περίληψης:  Οι μαθητές βρίσκουν την κεντρική ιδέα κάθε 

παραγράφου και τις συνοψίζουν και οι μαθητές δημιουργούν ερωτήσεις για κάθε 

σημαντική πληροφορία και δίνουν απαντήσεις. 

4. Κεντρική  ιδέα:  Οι  μαθητές  βρίσκουν  την  κεντρική  ιδέα,  την  

υπογραμμίζουν,  καταγράφουν  τις  βασικές  πληροφορίες και τέλος τις μελετούν. 

5. Αυτορρύθμιση:  Οι  μαθητές  διδάσκονται  στρατηγικές αυτορρύθμισης, 

μαθαίνουν να τις εφαρμόζουν και  να χρησιμοποιούν προκαταβολικούς 

οργανωτές. 

6. Γραμματική  ιστορίας:  Ενισχύει  την  αναγνωστική  κατανόηση με βάση τη 

δομή ενός αφηγηματικού κειμένου.  Οι  μαθητές  κατά  την  ανάγνωση  

συμπληρώνουν  ένα  φύλλο  εργασίας  απαντώντας  σε  πέντε  βασικές ερωτήσεις 

σχετικές με την ιστορία (το σκηνικό,  το  πρόβλημα,  τους  στόχους,  τις  

ενέργειες,  το  τέλος της ιστορίας). 

 Επαγωγικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η  εφαρμογή  των  

παραπάνω  μεθόδων  και  στρατηγικών απαιτούν  επαρκή  κατάρτιση  εκ  μέρους  

του  εκπαιδευτικού και  αποτελεσματική  οργάνωση  της  διδασκαλίας  και  της  

τάξης  του.  Αυτό  βέβαια  είναι  μια  χρονοβόρα  αλλά  αναγκαία  διαδικασία,  για  

την  αντιμετώπιση  των  δυσκολιών  όλων  των  μαθητών,  ανεξάρτητα  από  την  

διαφοροποίησή τους. 
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2.2 Η συνεισφορά της χρήσης  λογοτεχνικών κειμένων σε παιδιά με 

Μαθησιακές Δυσκολίες  

Συχνά στα εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης 

χρησιμοποιούνται λογοτεχνικά κείμενα που διεγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών. 

Το λογοτεχνικό κείμενο  μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για τη γνωστική, 

γλωσσική   και   αισθησιοκινητική   καλλιέργεια   των παιδιών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες .   Η   ώρα   της λογοτεχνίας   προξενεί   πάντα   μεγάλη   ευχαρίστηση.  

Το λογοτεχνικό κείμενο κινείται στο χώρο  του πραγματικού και του φανταστικού με 

ποικιλία και συχνές μεταπτώσεις. Οι ήρωες   μπορούν   να   κινούνται   άνετα   στο   

χώρο   του   φανταστικού   και   να πετυχαίνουν   πράγματα   θαυμαστά.  Η   πλοκή    

κρύβει πολλές   αντιθέσεις   και   εναλλαγές   μεταξύ   ευτυχίας   και   δυστυχίας.   

Επέρχονται κορυφώσεις και έντονη δράση. Έτσι λοιπόν το   παιδί   με   μαθησιακές 

δυσκολίες    ταυτίζει   τον   εαυτό με τους ήρωες. Όλοι   οι   ήρωες    άνθρωποι,   ζώα,   

φυτά,   προσαρμόζονται   στο περιβάλλον   του   παιδιού το οποίο εισέρχεται σε   ένα   

κόσμο   πλούσιων   και   θαυμαστών   αναπαραστάσεων.  Αποτελεί   τον   πιο   

ευχάριστο   και   αγαπητό   τρόπο προσπέλασης   στο χώρο της λογοτεχνίας 

(Lamonal, 1993) .  

Με αυτό τον τρόπο η λογοτεχνία επιτρέπει στο μαθητή να ταυτιστεί με τους 

χαρακτήρες του βιβλίου, με τα προβλήματά και τις ζωές τους.  Του δίνει, επίσης, την 

ευκαιρία να παρατηρήσει πως οι χαρακτήρες των βιβλίων διαχειρίζονται τις 

απογοητεύσεις και τους προβληματισμούς τους.   Μέσα από αυτή τη διαδικασία 

μαθαίνει να επιλύει και τα δικά του προβλήματα. Έτσι κατανοούμε ότι τα βιβλία δεν 

είναι απλά ένα μέσο ψυχαγωγίας, τέχνης και διεύρυνσης των πνευματικών μας 

οριζόντων,  αλλά και πολύτιμο εργαλείο για την επίλυση πολλών ειδών προβλημάτων 

με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στη ζωή μας ( Dyches, & Prater , 2000). 

 

    Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται η κοινωνιολογική   και   παιδαγωγική   διάσταση  

του λογοτεχνικού κειμένου καθώς    «ανοίγει»,   τους ορίζοντες,   συντελεί   στην   

ψυχαγωγία     και   του   μεταδίδει   τις   βασικές   αρχές που   διέπουν   τη 

λογοτεχνική αφήγηση. Η   ξεκάθαρη   πλοκή   που   ευχαριστεί   τον   ακροατή/   

αναγνώστη,   η επικράτηση   της   δικαιοσύνης,   το   ευτυχές   τέλος,   η   δυνατή   

σχέση   που αναπτύσσεται   με  τον  ακροατή/   αναγνώστη,   η θέαση  των   
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προσώπων,  των   πραγμάτων  και   των  συνθηκών  από  την  πλευρά του   αδύνατου   

συγκροτούν   μια   σειρά   χαρακτηριστικών   που   μπορούν   να αξιοποιήσουν   και   

να   ικανοποιήσουν   τις   ανάγκες   και   να   αναδείξουν   τις ξεχωριστές   

δυνατότητες   των   παιδιών   με   Μαθησιακές Δυσκολίες ( Lamonal, 1993) .  

    Ο  χαρακτήρας   του λογοτεχνικού κειμένου έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

μπορούν να αξιοποιηθούν σε  παρεμβατικό    επίπεδο   ως   τεχνική   διδακτικής   

προσέγγισης,   αφού    ως   προς   το   περιεχόμενό   του   βοηθά   στο   να   

αναπτυχθεί   ένα   κλίμα οικειότητας , ενώ  τα  γεγονότα  εξελίσσονται   με  τρόπο  

απλό,   λιτό,   ξεκάθαρο  και επιτρέπουν να τα παρακολουθήσει χωρίς να του 

δημιουργείται   κάποια   σύγχυση.    Η   ακρόαση   και η ανάγνωση του λογοτεχνικού 

κειμένου    είναι   ένα εξαιρετικό   μάθημα   αγωγής   του   προφορικού   λόγου.   Οι   

εκφραστικές δυνατότητες   και   οι   τεχνικές   που   χρησιμοποιούνται   κεντρίζουν   

το   ενδιαφέρον του   παιδιού.   Η   γλώσσα   του  λογοτεχνικού κειμένου   μπορεί   να 

αξιοποιηθεί   για   τη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού. Κατορθώνει με ένα πολύ 

εύσχημο τρόπο να προσελκύει το αμείωτο   ενδιαφέρον   των   παιδιών. Το   ίδιο   το   

παιδί      μετέχει   σε   όσα   εξιστορεί   το κείμενο και  μπορεί να περιγράψει τι 

συμβαίνει σαν να το έχει παρακολουθήσει το  ίδιο.   Την   στιγμή  που   το  παιδί      

ακούει   το  λογοτεχνικό κείμενο   έχει παραδοθεί   στη   σφαίρα   της   φαντασίας,   

είναι   ευτυχισμένο   ζώντας   σε   έναν ονειρικό   και   παραμυθένιο   κόσμο,   ενώ   η   

φαντασία   του   πλουτίζεται   με   πολλά ερεθίσματα ( Lamonal, 1993) . 

    Το παιδί   δεν μένει απλός ακροατής ταυτίζεται,  χαίρεται  και δυσαρεστείται.   

Δοκιμάζεται   ο   συναισθηματικός   του   κόσμος,   τα συναισθήματα   του   

εναλλάσσονται,   μαθαίνει   καλύτερα   τις   αντιδράσεις   του, βοηθείται   

αποτελεσματικά   στο   να   γνωρίσει   τον   εαυτό   του. Με  το  να προσέχει τι 

συμβαίνει στον τρόπο που εξελίσσεται η ιστορία  καλλιεργεί την προσοχή του κάτι 

που αποβαίνει πολύ θετικό και για τον τρόπο που μαθαίνει. Επιπρόσθετα το  παιδί     

ακούει   για   τις   συμπεριφορές   των   ηρώων,   κρίνει, συγκρίνει   και   διαμορφώνει   

τη   δική   του   άποψη   για   το   καλό   ή   το   κακό. Καλλιεργεί με αυτό τον τρόπο 

την κριτική σκέψη , πλουτίζει  τις  γνώσεις  του και   προβληματίζεται από τις 

συνέπειες των πράξεων( Lamonal, 1993) . 

    Ακόμη βελτιώνει   το επίπεδο  ομιλίας του,   όσο  αυτό είναι   εφικτό.   

Μαθαίνει  να  ακούει,   εξοικειώνεται με   τον   πλούσιο   ποιητικό   λόγο   και   τη   
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συμβολική   γλώσσα,   προσπαθεί   να περιγράψει τους ήρωες και να θυμηθεί την 

πλοκή του αφηγηματικού κειμένου. Η γλώσσα του   αφηγηματικού κειμένου    

εμπλουτισμένη   από   το   γλωσσικό   πλούτο   αιώνων βοηθά  το  παιδί   να  βρει  

νόημα  της  δικής  του ζωής.   Επιπρόσθετα ασκεί την προσοχή του.   Μεταφέρει  τα 

παιδιά  σε   ένα   θαυμαστό   κόσμο,   διεγείρει   την   φαντασία   τους,   καλλιεργεί   

τη συναισθηματικότητά   τους   και   ανοίγει   νέους   δρόμους   στη   σκέψη   τους.   

(Γκενάκου , 1992) 

    Είναι   φανερό   ότι   μπορούμε   να   αξιοποιήσουμε   το   λογοτεχνικό κείμενο   

για   να καλύψουμε   τις   ανάγκες   του   παιδιού   με   Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Μπορούμε   με   τη   χρήση   συγκεκριμένων   παιδαγωγικών   στρατηγικών   και 

διδακτικών   τεχνικών   παρέμβασης   να   ενισχύσουμε   την   αγωγή   του   λόγου   

και  της   ομιλίας   του   παιδιού.   Από   τη   στιγμή   που   το   παιδί    εντάσσεται   σε   

ένα   οργανωμένο   εκπαιδευτικό   πλαίσιο   ενισχύεται   η   ανάπτυξη των   

διαπροσωπικών   σχέσεων,   εντάσσεται     στην   ομάδα,   αποκτά   το  αίσθημα ότι  

κάπου ανήκει  και   εξασφαλίζει  μια  μορφή επικοινωνίας.   Το παιδί  

κοινωνικοποιείται,   μαθαίνει   να   ακούει,   μαθαίνει   να   συζητά,   μαθαίνει να 

σκέπτεται και να ανταλλάσει απόψεις. Το παιδί  αργά και σταθερά μαθαίνει να 

πειραματίζεται με το λόγο και την ομιλία , ενώ βελτιώνει το επίπεδο   κατανόησης   

και   τη   χρήσης   της   γλώσσας.   Με   την   ολοκλήρωση   της ανάγνωσης       

μπορούμε   να   χρησιμοποιήσουμε   πολλά παραδείγματα,   ώστε   να   βοηθηθεί   το   

παιδί   να   ανταποκριθεί   με   δικά   του  (Γκενάκου , 1992). 

      Το γλωσσικό   επίπεδο   των   προτάσεων   που   συνθέτουν   το κείμενο   

πρέπει   να είναι   αντίστοιχο   των   δυνατοτήτων   του   παιδιού   με Μαθησιακές 

Δυσκολίες  ,   έτσι   ώστε να   του   είναι   κατανοητό.   Αυτό   επιτυγχάνεται   όταν   

κατά   την   αφήγηση   του   ο   λόγος   εξελίσσεται   σε   παροντικό   χρόνο,   

χρησιμοποιούνται μικρές   προτάσεις,   ο   τόνος   της   φωνής   διαφοροποιείται   

ανάλογα   με   το περιεχόμενο.   Μπορούμε   με   τη   μορφή   συζήτησης   να   

προκαλέσουμε   το ενδιαφέρον   του   παιδιού   να   πει   με   δικά   του   λόγια   αυτό   

που   πριν   από   λίγο άκουσε.   Το   λεξιλόγιο   που   χρησιμοποιούμε   πρέπει   να   

είναι   πλούσιο   και κατανοητό (Γκενάκου , 1992). 

Μέσω αυτών των διδακτικών τεχνικών το παιδί  κινητοποιείται   και   οδηγείται   

με   φυσικό   τρόπο   σε   μια   μορφή   επικοινωνίας. Όταν  το  παιδί   δείχνει  πως  
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έχει  πρόθεση  και   διάθεση  επικοινωνίας  οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Όταν στη 

ροή του λόγου του κάνει λάθη δεν πρέπει να το διακόπτουμε.   Το   αφήνουμε   να   

ολοκληρώσει   αυτό   που   θέλει   να   πει   και   στη συνέχεια   το   

επαναλαμβάνουμε   σωστά.   Αποφεύγουμε   να   διακόπτουμε   το παιδί,   ενώ   αυτό   

μιλάει   και   του   αφήνουμε   χρονικό   περιθώριο   για   να   σκεφτεί (Γκενάκου , 

1992). 

Οφείλουμε  να  λειτουργούμε  ως  πρότυπο  προφέροντας  άρτιες  συντακτικά  κα 

φωνολογικά   τις   προτάσεις   του   κειμένου   συμπληρώνοντας   έτσι   τις 

γραμματικές   ελλείψεις   του   παιδιού.   Παροτρύνουμε   το   παιδί   να   

απολαμβάνει την   ακρόαση   του   λογοτεχνικού κειμένου   και   ταυτόχρονα   να   

γίνει   σωστός   χρήστης   της γλώσσας,   όσο   αυτό   είναι   εφικτό.   Μπορούμε   με   

συγκεκριμένες   διδακτικές δραστηριότητες να ασκήσουμε την σκέψη, την προσοχή, 

τον προφορικό λόγο, την ακουστική ικανότητα του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. (Γκενάκου , 1992) 

   Υπάρχει   η   δυνατότητα   χρήσης   διαφόρων   διδακτικών   δραστηριοτήτων   

με   τις οποίες   μπορούμε   να   ασκήσουμε   την   προσοχή   και   τη   συγκέντρωση   

του παιδιού. Ο παιδαγωγός  λειτουργεί ως πρότυπο  που  οφείλει  να  επιδεικνύει 

επιθυμητές συμπεριφορές   και   να   παρακινεί   γλωσσικά  το  παιδί.     Από  τη  

στιγμή  που  έχει ολοκληρωθεί   η   αφήγηση  ,   μπορούμε   να ενεργοποιήσουμε   τη   

σκέψη   του   παιδιού   με   διάφορες δραστηριότητες αξιοποιώντας τις στρατηγικές 

της Αμοιβαίας Διδασκαλίας.    Ο   παιδαγωγός   είναι   σωστό   και   σημαντικό   να   

επαναλαμβάνει   τις   σωστές απαντήσεις  αρκετές  φορές  και   να προσφέρει  στο  

παιδί   πολλά  παραδείγματα. Το παιδί  μπορεί να γίνει καλός ακροατής και να 

συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης με τη χρήση βασικών λέξεων που 

μπορεί εύκολα   να   τις   προφέρει  (Δράκος, 2003). 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως η χρήση αφηγηματικών κειμένων 

μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε επιλογές εκπαιδευτικών που θέλουν να 

πειραματισθούν και να δραστηριοποιηθούν με την ομάδα της τάξης αξιοποιώντας  

θεματικές ενότητες σύγχρονες και ανθρωπιστικής φύσης με στόχο να βοηθήσουν το 

παιδί προληπτικά σε θέματα της προσωπικότητας, συμπεριφοράς και 

συναισθηματικής νοημοσύνης.  Έτσι  θεωρούμε πως το   λογοτεχνικό κείμενο,   ως   

ένα   αντιπροσωπευτικό   είδος   κειμένων του γλωσσικού υλικού,   μπορεί   να   
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αποτελέσει   ένα   εξαιρετικό   μέσο   που   θα βοηθήσει   το   παιδί   με  Μαθησιακές 

Δυσκολίες      σε   ευρύτερο γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό  επίπεδο 

(Δελλασούδας, 2003). 

 

2.3 Η συνεισφορά της συνεργατικής διδασκαλίας και των μεταγνωστικών 

στρατηγικών στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης  

 Είναι γεγονός πως οι διδακτικές προσεγγίσεις  που προωθούν τη 

συνεργατική μάθηση’, η οποία μπορεί να οριστεί ως μάθηση μέσα από κοινού 

εργασίες σε μικρές ομάδες με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα ,κρίνονται 

αποτελεσματικές για την κατανόηση του γραπτού λόγου σε μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες .Έτσι λοιπόν η συνεργατική διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε 

επιτυχώς για τη διδασκαλία στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε 

διάφορους τομείς θεματικού περιεχομένου και  σε όλο το πρόγραμμα σπουδών.  

Αποδείχθηκε ότι οδηγεί σε βελτιωμένες ακαδημαϊκές επιδόσεις, στη διαμόρφωση 

μεγαλύτερων κινήτρων μάθησης και σε αυξημένη χρονικά αφιέρωση στην 

ανατεθείσα εργασία. Από την συνεργατική μάθηση επωφελούνται όλων των 

ικανοτήτων μαθητές, ενώ μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τους 

αναγνώστες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτού του είδους η συνεργασία 

μεταξύ μαθητών είναι δυνατόν  να αποδώσει στους αναγνώστες που έχουν 

δυσκολίες ένα νέο ενεργό ρόλο στην εννοιολογική οικοδόμηση ενός κειμένου που 

θα επιτυγχάνεται η  ενσωμάτωση τους στις κανονικές τάξεις μαθημάτων (Slavin 

et al., 2009). 

 Ένα παράδειγμα λοιπόν προγράμματος συνεργατικής μάθησης είναι το 

PALS – Peer-Assisted Learning Strategies (Στρατηγικές μάθησης με συνδρομή 

των Συμμαθητών) που αναπτύχθηκε από το Slavin και τους συνεργάτες του το 

1991 σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές εργάζονται σε ζεύγη, διαβάζοντας 

εναλλασσόμενοι με δυνατή φωνή ο ένας στον άλλο και αναλαμβάνοντας 

δραστηριότητες γενικής σύνοψης και πρόβλεψης πάνω σε ένα λογοτεχνικό 

κείμενο(Slavin et al , 1991 , 1996). 

 Η αποτελεσματικότητα του PALS εξετάστηκε σε Γερμανούς μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους Spörer και  Brunstein  το 2009 διερευνώντας 
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κατά πόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει στη γνώση στρατηγικών και 

στη χρήση αυτών για την ενίσχυση της αναγνωστικής τους κατανόησης. Η μελέτη 

τους κατέδειξε ότι σε σύγκριση με τους μαθητές οι οποίοι είχαν λάβει την 

παραδοσιακή εκπαίδευση στην αναγνωστική κατανόηση, οι μαθητές PALS 

πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις στα κείμενα αναγνωστικής κατανόησης, ενώ είχαν 

και μεγαλύτερη βελτίωση στην αυτορυθμιζόμενη ανάγνωση (  Brunstein & Spörer 

,2009). 

      Εκτός από το PALS εφαρμόζεται επιπλέον και ένα ακόμη  πρόγραμμα 

συνεργατικής μάθησης με στόχο την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης που 

ονομάζεται Concept Orientated Reading Instruction (CORI)  και αναπτύχθηκε από 

τους Guthrie το 1996 με σκοπό τη δημιουργία νέων κινήτρων με τη χρήση 

γνωστικών στρατηγικών. Το CORI αποβλέπει στη δημιουργία ‘αφοσιωμένων’ 

αναγνωστών οι οποίοι έχουν εγγενή κίνητρα οικοδόμησης γνώσης μέσω μιας 

ποικιλίας κειμένων και οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή γνωστικών 

στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης. Έτσι λοιπόν, το CORI συνδυάζει την 

διδασκαλία στρατηγικών με παροχή κινήτρων για τη διδασκαλία μάθησης από 

γραπτά κείμενα. Οι συνιστώσες,  οι σχετικές με τα κίνητρα ,περιλαμβάνουν 

εμπειρικές και πρακτικές δραστηριότητες παρέχοντας στα παιδιά επιλογές και 

υπευθυνότητα χρησιμοποιώντας ενδιαφέροντα κείμενα πολλών ειδών και 

παρέχοντας ευκαιρίες συνεργασίας και χρήσης στόχων περιεχομένου κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. Έτσι  περιλαμβάνουν τη διδασκαλία ενεργοποίησης των 

προηγούμενων γνώσεων, των ερωτήσεων και της αναζήτησης πληροφοριών σε 

πολλαπλά κείμενα, τη σύνοψη και τη γραφική οργάνωση των πληροφοριών. Οι 

αξιολογήσεις CORI κατέδειξαν ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να βοηθήσει τους 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες να μάθουν και να χρησιμοποιούν ένα φάσμα 

στρατηγικών κατανόησης κειμένου, να αναπτύσσουν την εννοιολογική μάθηση 

και να μεταβιβάζουν την εννοιολογική τους γνώση (Guthrie, 2004). 

     Τέλος το 2009 παρουσιάστηκε μια συγκριτική μελέτη καλών πρακτικών  

από τον Garbe και τους συνεργάτες του που αφορούσε ένα πρόσφατο Ευρωπαϊκό 

έργο στις έντεκα ευρωπαϊκές χώρες το οποίο ονομάστηκε‘ADORE – Διδάσκοντας 

τους Έφηβους με δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση  και προώθησε 

περαιτέρω την έρευνα για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης μέσω της 

συνεργατικής μάθησης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες..  
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Οι βασικοί τομείς του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι: 

 Ευκαιρία επιλογής εκ μέρους των ιδίων των μαθητών των 

αναγνωστικών τους υλικών όταν αυτό είναι εφικτό και παροχή σε 

αυτούς της δυνατότητας επιλογής από διευρυμένο κατάλογο κειμένων. 

 Εμπλοκή των μαθητών στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας 

και δυνατότητα συμμετοχής τους σε αποφάσεις σχετικές με την μαθησιακή 

τους διαδικασία 

 Συμμετοχή των μαθητών στην επεξεργασία των κειμένων 

επιτρέποντας τους να ετοιμάζουν τις προσωπικές τους απαντήσεις και 

απόψεις για συγκεκριμένα κείμενα σε συνεργασία με τους συμμαθητές και 

τους δασκάλους τους.   

 Διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών και την ανάπτυξη   

αυτορυθμιστικών ικανοτήτων ώστε η αναγνωστική τους κατανόηση να 

γίνεται μετά λόγου γνώσεως και με χρήση της στρατηγικής.  

 Εφαρμογή διαμορφωτικής ή διαγνωστικής αξιολόγησης για την 

προσαρμογή των διδακτικών αποφάσεων στις ανάγκες μάθησης των 

μεμονωμένων μαθητών και για τη χρήση της ως άνω αξιολόγησης ως 

βάσης συνεχούς επικοινωνίας σχετικής με τα διδακτικά περιεχόμενα  και 

τα προβλήματα που προκύπτουν ως προς τις επιδόσεις και την πρόοδο 

των μαθητών  (Garbe et al., 2009). 

  Ένα επιπρόσθετο είδος της συνεργατικής μάθησης είναι η αλληλοδιδακτική 

όπου οι μαθητές προπονούν  ο ένας τον άλλο, καθώς θα αναπτύσσουν 

συγκεκριμένες δεξιότητες  στην αναγνωστική κατανόηση μέσω της ενεργούς 

βοήθειας και στήριξης μεταξύ των συμμαθητών τους σε μικρές ομάδες ή σε 

ζευγάρια μαθητών (Topping 2013).  Πρόκειται στην ουσία για τη δημιουργία 

ζευγών μαθητών, όπου οι μαθητές λαμβάνουν ενεργό ρόλο στον τρόπο σκέψης 

και στην ανταλλαγή ιδεών Ερευνητικές προσπάθειες για την συνεργατική μάθηση 

επικεντρώθηκαν στη σύγκριση συνεργατικής μάθησης σε ομάδες μαθητών 

διαφορετικής ηλικίας και σε ομάδες μαθητών ίδιας ηλικίας. Οι Duran και 

Monereo  συγκρίνοντας ζευγάρια μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι 

συνεργάστηκαν μεταξύ τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία, κατέληξαν  στο 
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συμπέρασμα ότι το πιο αποτελεσματικό ζευγάρι μαθητών, ως προς την 

συνεργασία, ήταν αυτό  που αποτελούνταν από μαθητές της ίδιας ηλικίας, αλλά με 

διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων (Duran, &Monereo ,2002). 

     Τέλος ένα τελευταίο είδος συνεργατικής μάθησης  είναι η Αμοιβαία 

Μάθηση Μεταξύ των μαθητών για την προώθηση της Αμοιβαία Διδασκαλίας την 

οποία ανέπτυξαν οι Al-Hassan. Η μέθοδος αυτή είναι ένα είδος της συνεργατικής 

μάθησης που απαιτεί οι  μαθητές να εκπληρώσουν τόσο το ρόλο του δασκάλου 

όσο  και τους ρόλους του καθοδηγούμενου στη διαδικασία της αναγνωστικής 

κατανόησης. Οι μικρές ομάδες επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν, να 

μοιράζονται  απαντήσεις και να λαμβάνουν  ανατροφοδότηση. Οι μαθητές 

μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλο.  Όταν 

λαμβάνουν χώρα μικρές ομαδικές δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

θυμούνται να ορίζουν με σαφήνεια  τα καθήκοντα με συγκεκριμένα βήματα. Στη 

μέθοδο αυτή, ο εκπαιδευτικός  τοποθετεί τους μαθητές στις συνεταιριστικές 

ομάδες μάθησης που συνήθως αποτελούνται από τέσσερις ή πέντε μαθητές. (Al-

Hassan, 2003).  

Καταλήγοντας ο Garbe υποστηρίζει ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη 

προσέγγιση  που αντλεί στοιχεία τόσο από την  Αμοιβαία Διδασκαλία όσο και από 

τη  συνεργατική μάθηση. Συνδυάζει  άψογα τις αρχές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

και της συνεργατικής  μάθησης. Έτσι οι ερευνητικές μελέτες για τη συνεργατική 

μάθηση έχουν αποδείξει ότι μπορεί να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική με 

σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Όταν οι 

μαθητές συνεργάζονται με άλλους, αποκτούν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές 

μάθησης και  λύνουν τα  προβλήματα με μεγαλύτερη επιτυχία (Garbe , 2009). 

  

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:43 EEST - 54.219.128.100



22 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Η Αμοιβαία Διδασκαλία: Ορισμός, 

Χαρακτηριστικά  και Ερευνητικά Δεδομένα 

3.1 Ο Ορισμός της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

 Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες της μάθησης η ανάγνωση και η  γραφή 

είναι μία πολύπλοκη γνωσιακή  δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη σύνθεση του 

νοήματος και την παρακολούθηση της κατανόησης. Έτσι,  η διδασκαλία της 

κατανόησης είναι προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη της αίσθησης του 

ελέγχου των μαθητών σε μια σειρά από στρατηγικές που μπορούν να 

εφαρμοστούν και να προσαρμοστούν, ενώ διαβάζουν ή  παρακολουθούν το 

κείμενο (Pressley 2000). 

  Μια τέτοια προσέγγιση συνηγορεί υπέρ της χρήσης των μαθητοκεντρικών 

δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται  από τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την 

ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης. Έτσι τονίζεται η  παρουσίαση ενός  

μαθητοκεντρικού προγράμματος που στηρίζεται στην  Αμοιβαία Διδασκαλία .Η 

Αμοιβαία Διδασκαλία λοιπόν  που αναπτύχθηκε από τους Palincsar και Brown 

(1984), έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των 

μαθητών που είναι σε θέση να αποκωδικοποιούν, αλλά έχουν δυσκολία στην 

κατανόηση  κειμένων της ηλικίας τους. Η διαδικασία  αυτή χρησιμοποιεί μια 

συνεργατική μέθοδο συζήτησης σε μικρές ομάδες μαθητών για τη διδασκαλία και 

την εκμάθηση  της αναγνωστικής κατανόησης και την προώθηση και την 

παρακολούθηση τεσσάρων γνωστικών στρατηγικών –ερωτήσεις περιεχόμενου, 

αποσαφήνιση, περίληψη και πρόβλεψη-(Brown &Palincsar , 1984). 

    Θωρείται ως  μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους  διδασκαλίας  που 

εφαρμόζεται για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης. Πρόκειται για μία 

μέθοδο διδασκαλίας της ανάγνωσης κατά την οποία ο δάσκαλος και μία μικρή 

ομάδα μαθητών διαβάζουν σιωπηλά το απόσπασμα ενός κειμένου και μετά ο 

καθένας με τη σειρά συμμετέχει σε μία συζήτηση βασιζόμενος στις παραπάνω 

τέσσερις στρατηγικές, προκειμένου όλοι να κατανοήσουν  το νόημα του εν λόγω 

αποσπάσματος. Έχει διαπιστωθεί άλλωστε πως με αυτή τη μέθοδο γίνεται ταχεία 

και μόνιμη ενίσχυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης του παιδιού  (Brown &Palincsar 

, 1984). 
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      Δεδομένου ότι η Αμοιβαία Διδασκαλία θεωρείται ως μια συνεργατική μέθοδος 

,βασίστηκε στα θεμέλια  του κοινωνικού  κονστρουκτιβισμού , τονίζοντας την 

κοινωνική θεμελίωση της γνώσης. Συγκεκριμένα, η  Αμοιβαία Διδασκαλία 

βασίζεται στην κοινωνικοποίηση, τόσο του εκπαιδευτή-μαθητή  όσο και των 

μαθητών μεταξύ τους. Επιπλέον δίνει έμφαση στην υπόθεση ότι η γνώση είναι 

χρήσιμη , δηλαδή επικεντρώνεται στο ρόλο της γλώσσας στην επικοινωνία, την 

κατανόηση και τη δράση που βασίζεται στην κοινωνική συνείδηση η οποία 

δομείται ανταποκρινόμενη στα τεκταινόμενα της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 

και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με  τις κοινωνικοπολιτισμικές της θεωρήσεις 

(Duran & Monereo , 2005 .Lundberg & Reichenberg, 2013).  

    Δίκαια λοιπόν θεωρείται ως μια μέθοδος της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, 

αφού συμβάλλει στην  ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσα 

από το διάλογο στα αποσπάσματα ενός κειμένου(Brown &Palincsar , 1984). 
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3.2 Αρχές και Στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

  Η Αμοιβαία Διδασκαλία είναι ένα εκπαιδευτικό  μοντέλο που στοχεύει στη  

βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών (Deecd, 2008). Επίσης, 

ενισχύει την κατανόηση πολύπλοκων κειμένων και έτσι διευκολύνει τους 

αναγνώστες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και κίνητρο για να διαβάζουν (Det, 

2006). Αναφέρεται σε μία μέθοδο διδασκαλίας που έχει σχεδιαστεί για να διδάξει 

στους μαθητές συγκεκριμένες γνωστικές στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να 

βελτιώσουν την  αναγνωστική τους κατανόηση (Brown &Palincsar , 1984). 

Οι τέσσερις στρατηγικές  είναι οι ακόλουθες: 

 Ερωτήσεις περιεχομένου 

 Αποσαφήνιση 

 Περίληψη 

 Πρόβλεψη 

 Ερωτήσεις περιεχομένου: Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τον 

εντοπισμό των πληροφοριών, θεμάτων  και ιδεών που είναι κεντρικός και αρκετά 

σημαντικός ώστε να δικαιολογεί περαιτέρω εξέταση. Οι κεντρικές ή σημαντικές 

πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να παραγάγουν ερωτήσεις που στη συνέχεια 

χρησιμοποιούνται ως αυτοέλεγχος  για τον αναγνώστη. Οι ερωτήσεις 

περιεχομένου παρέχουν ένα πλαίσιο για να εξερευνηθεί το κείμενο πιο βαθιά και 

να εξασφαλιστεί  η κατασκευή του νοήματος. 

 Αποσαφήνιση: Η στρατηγική αυτή αφορά τη χρήση διευκρινιστικών 

ερωτήσεων που περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό και τον εντοπισμό των 

ασαφών, δύσκολων, ή άγνωστων πτυχών ενός κειμένου. Οι πτυχές αυτές μπορεί 

να περιλαμβάνουν άγνωστες φράσεις , άγνωστο λεξιλόγιο, ασαφείς αναφορές ή 

ασαφείς έννοιες. Η αποσαφήνιση παρέχει το κίνητρο για την αποκατάσταση της 

σύγχυσης  μέσω της εκ νέου ανάγνωσης. 

 Περίληψη: Η περίληψη είναι η διαδικασία προσδιορισμού των 

σημαντικών πληροφοριών και η ενσωμάτωση αυτών σε μια σαφή και συνοπτική 

δήλωση που εμπεριέχει το ουσιαστικό νόημα του κειμένου.  
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 Πρόβλεψη: Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει το συνδυασμό της  

προηγούμενης γνώσης του αναγνώστη, με σκοπό τη δημιουργία υποθέσεων  που 

σχετίζονται με την κατεύθυνση του κειμένου και την πρόθεση του συγγραφέα 

εγγράφως.   

         Η διάρθρωση αυτών των τεσσάρων στρατηγικών προωθεί την ενίσχυση 

της κατανόησης.  Η υλοποίηση και η πορεία επίδειξης και εκμάθησης των 

στρατηγικών γίνεται ως εξής:  Κατά τα πρώτα στάδια της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη  ευθύνη  της διδασκαλίας και της 

μοντελοποίησης των τεσσάρων στρατηγικών σε μια επιλογή  κειμένου όπου 

λαμβάνει χώρα η Άμεση Διδασκαλία των τεσσάρων στρατηγικών. Ο μαθητής 

συμμετέχει ως παρατηρητής σε αυτή την πρώτη φάση. Όταν οι μαθητές 

μαθαίνουν αρχικά μια στρατηγική, ο δάσκαλος αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος 

της ευθύνης για την εφαρμογή της στρατηγικής. Καθώς οι μαθητές αποκτούν 

γνώσεις με μια στρατηγική ,έπειτα αναλαμβάνουν οι ίδιοι περισσότερες ευθύνες  

για την εφαρμογή της στρατηγικής, ενώ ο δάσκαλος αποσύρει σταδιακά τη 

στήριξή του  πάνω στην εφαρμογή της στρατηγικής. Στην πρώτη φάση, κάθε 

στρατηγική  υιοθετείται και εφαρμόζεται ατομικά. Στη δεύτερη φάση  κάποιοι 

μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του ηγέτη του διαλόγου, ενώ ο δάσκαλος 

συμμετέχει μέσω του ρόλου του διαμεσολαβητή. Στην τρίτη φάση, όλοι οι 

μαθητές συμμετέχουν σε ομάδες . Μόλις οι ομάδες εφαρμόζουν τις στρατηγικές 

ανεξάρτητα, τις αναφέρουν σε όλη την τάξη, έτσι ώστε ο δάσκαλος να είναι σε 

θέση  να παρακολουθεί την πρόοδό τους και όλη πλέον  η τάξη μπορεί να 

συμμετάσχει .Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τους 

μαθητές ως μια μορφή άτυπης αξιολόγησης. Σε αυτό το στάδιο ο δάσκαλος 

γίνεται μεσολαβητής που παρέχει καθοδήγηση και ανατροφοδότηση και με αυτό 

τον τρόπο προκύπτει   αλλαγή από ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο σε ένα 

μαθητοκεντρικό μοντέλο  (Brown &Palincsar , 1984). 
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Έτσι λοιπόν η Αμοιβαία Διδασκαλία περιλαμβάνει τρεις κύριους σημαντικούς 

παράγοντες: 

 Άμεση Διδασκαλία και  εκμάθηση των στρατηγικών αναγνωστικής 

κατανόησης . 

 Διάλογος μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, όπου  

μοντελοποιεί ο  δάσκαλος το γιατί, πότε και πού να χρησιμοποιούν αυτές 

τις  στρατηγικές διδασκαλίας. 

 Μοντελοποίηση της αναγνωστικής κατανόησης σε άλλους 

μαθητές.  

 

       Επιστημονικώς, η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση θεωρούνται ως οι 

πιο σημαντικές διαδικασίες της Αμοιβαίας Διδασκαλίας. Οι μαθητές, όταν 

γνωρίζουν τη διαδοχική σειρά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσουν 

κάθε στρατηγική, μπορούν να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, είτε σε 

ζευγάρια, είτε σε ομάδες.Έτσι μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη 

διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές τους 

και να κατανοούν καλύτερα τα κείμενα(Brown &Palincsar , 1984). 

 Συμπερασματικά, η μέθοδος της Αμοιβαίας Διδασκαλίας είναι 

περισσότερο αποτελεσματική : 

α) στο πρώτο στάδιο απόκτησης των αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπου η 

άμεση ανατροφοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας, 

β) στη διδασκαλία της κάθε στρατηγικής που επιτρέπει την εκτέλεση της από 

έναν μαθητή και την παροχή υποστήριξης, βοήθειας και ανατροφοδότησης από τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας, 

γ) στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της ομαδικής 

συνοχής(Brown &Palincsar ,1984).  
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3.3. Ερευνητικά Δεδομένα εφαρμογής της Αμοιβαίας Διδασκαλίας σε 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Η Εθνική Επιτροπή Ανάγνωσης παρατήρησε ότι κάποιες από τις  

στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας είναι πιο αποτελεσματικές όταν 

χρησιμοποιούνται ως τμήμα μιας μεθόδου πολλαπλών στρατηγικών. Η 

συνδυασμένη χρήση πολλών στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει σε πιο 

αποτελεσματική μάθηση, καλύτερη μεταβίβαση μάθησης, μεγαλύτερες 

δυνατότητες απομνημόνευσης και γενικότερες βελτιώσεις στην κατανόηση. Ένα 

παράδειγμα μεθόδου πολλαπλών στρατηγικών είναι η Αμοιβαία Διδασκαλία που 

αναπτύχθηκε από τους Palincsar και Brown (1984) και έχει σχεδιαστεί για τη 

βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών που είναι σε θέση να 

αποκωδικοποιούν, αλλά έχουν δυσκολία στην κατανόηση  σε σχέση με τα κείμενα 

για τη συγκεκριμένη αναγνωστική ηλικία. Εκεί ο δάσκαλος εξηγεί και περιγράφει 

τέσσερις στρατηγικές κατανόησης – δημιουργία ερωτήσεων, αποσαφήνιση, 

περίληψη και πρόβλεψη – και τις υποστηρίζει με διάλογο με τους μαθητές τη 

στιγμή που αυτοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν εννοιολογικά ένα κείμενο (Brown 

&Palincsar , 1984). 

  Αρκετές έρευνες μέσα στη δεκαετία του 80΄ και 90΄ είχαν  δείξει ότι οι 

μαθητές που  διδάχθηκαν την Αμοιβαία Διδασκαλία βελτίωσαν  την αναγνωστική 

κατανόηση και έμαθαν  πώς να σκέπτονται  για τα κείμενα με  τρόπο , ώστε να 

είναι σε θέση να αισθάνονται άνετα, να συμμετέχουν σε διάλογο αντιλαμβάνοντας   

πώς να βγάλουν νόημα από αυτό που διαβάζουν στο πλαίσιο του αναγνωστικού 

τους  ενδιαφέροντος. Έτσι επεσήμαναν τρεις λόγους για τους οποίους η  Αμοιβαία 

Διδασκαλία είναι αποτελεσματική στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Πρώτον, προωθεί μια αίσθηση παιχνιδιού στους μαθητές. Δεύτερον, βοηθά στην 

ανάπτυξη της αυτορρύθμισης  και  τρίτον βελτιώνει τα συνολικά κίνητρα των 

μαθητών (Brown & Campione, 1989.Brown &Palincsar ,1984, 1986.Meister& 

Rosenshine  1994.). 

Είναι γεγονός πως και πιο πρόσφατες έρευνες στην Ευρώπη παρέχουν 

στοιχεία σχετικά με τα πλεονεκτήματα της Αμοιβαίας Διδασκαλίας αναγνωστικής 

κατανόησης σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα στις αρχές του εικοστού πρώτου 
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αιώνα η μελέτη των Jeffrey & Lederer  το 2000 εξέτασε την αποτελεσματικότητα 

της Αμοιβαίας Διδασκαλίας σε πολλούς μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στην 

τέταρτη, πέμπτη και έκτη τάξη δημοτικού  κατά τη διάρκεια μαθημάτων 

κοινωνικού περιεχομένου και κατέδειξε την αποτελεσματικότητα της στον τομέα 

της αναγνωστικής κατανόησης (Jeffrey & Lederer , 2000). Επίσης, ο Oczkus το 

2003 σε έρευνα που έκανε σε ομοιογενείς ομάδες μαθητών με Μαθησιακές 

δυσκολίες, όπου εφάρμοσε την Αμοιβαία Διδασκαλία για τρεις συνεχείς 

εβδομάδες διαπίστωσε ότι υπήρξε βελτίωση στην αναγνωστική κατανόηση των 

μαθητών σε ποσοστό μεταξύ 30% και 80% (Oczkus , 2003). Την ίδια χρονική 

περίοδο ο  Allen  εκπόνησε μια μελέτη όπου  η Αμοιβαία Διδασκαλία διδάχτηκε 

για 2 εβδομάδες  στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και βρέθηκαν θετικές 

αλλαγές στις ικανότητες των μαθητών να κάνουν ερωτήσεις, να απαντούν  σε 

ερωτήσεις και να κάνουν  περιλήψεις και προβλέψεις (Allen , 2003) 

 Εξίσου ο Hashey και οι συνεργάτες του ανέφεραν  ότι οι περισσότεροι από 

τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που διδάχθηκαν ένα λογοτεχνικό κείμενο 

μέσω της Αμοιβαίας Διδασκαλίας, κατάφεραν να κατανοήσουν το κείμενο σε 

μεγάλο βαθμό (Hashey et al., 2003). Επιπλέον υποστηρίχθηκε ότι η  Αμοιβαία 

Διδασκαλία μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές και σε άλλους τομείς όπως στα 

μαθηματικά προβλήματα, στο  λεξιλόγιο αλλά και σε  όλο το πεδίο των 

προγραμμάτων εκμάθησης γλώσσας (Hashey, 2003). 

     Λίγα χρόνια αργότερα, στην Φινλανδία, η Takala το 2006 κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η Αμοιβαία Διδασκαλία είναι εξίσου αποτελεσματική στη 

διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης στους τυπικούς μαθητές (τετάρτης και 

έκτης δημοτικού) και μαθητές με ειδικά προβλήματα γλώσσας (Takala,  2006 ). 

Ομοίως, ένα χρόνο μετά, το 2007 ο Morgan εφάρμοσε την Αμοιβαία Διδασκαλία 

σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και επεσήμανε ότι η μέθοδος αυτή απέβη 

επωφελής στην αναγνωστική τους ακρίβεια και στην αναγνωστική τους 

κατανόηση (Morgan, 2007). 

     Δύο χρόνια μετά, το 2009, οι Spörer, Brunstein and Kieschke  μελέτησαν 

210 Γερμανούς μαθητές δημοτικού σχολείου οι οποίοι είχαν διδαχθεί στρατηγικές 

γενικής σύνοψης, υποβολής ερωτήσεων, διευκρίνισης και πρόβλεψης και 

κατανεμήθηκαν σε μια από τις τρεις πειραματικές καταστάσεις Αμοιβαίας 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:43 EEST - 54.219.128.100



29 
 

διδασκαλίας, σε μικρές ομάδες, σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες καθοδηγούμενες από 

τον δάσκαλο καθώς και στην ομάδα ελέγχου (παραδοσιακή διδασκαλία) Οι 

ερευνητές ανακάλυψαν ότι εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι εφάρμοσαν την Αμοιβαία 

Διδασκαλία σε ομάδα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα στην τυποποιημένη 

αναγνωστική κατανόηση από εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν στην Αμοιβαία 

Διδασκαλία σε ζεύγη, στην ομάδα την καθοδηγούμενη από τον δάσκαλο και την 

παραδοσιακή διδασκαλία (ομάδα ελέγχου). Επιπλέον, οι μαθητές σε ομάδα 

ανέπτυξαν τις επιμέρους στρατηγικές περισσότερο απ’ ότι οι μαθητές στις άλλες 

δύο συνθήκες (Spörer et al , 2009). 

    Σημαντικός αριθμός και άλλων ερευνών κατέληξαν ότι η διδασκαλία 

στρατηγικών στην ανάγνωση σε μικρές ομάδες μέσω της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

οδηγεί τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες σε βελτίωση της αναγνωστικής 

κατανόησης  (Abdullah &Ahmadi, & Ismail , 2013. Lundberg & Reichenberg, 

2013 . Park, 2003. Salehi & Vafakhah, 2013. Yang, 2010) σε αυξημένες επιδόσεις 

στη χρήση των στρατηγικών (Ahmadi & Gilakjani, 2012. Antoniou & Souvignier 

, 2007.Salehi & Vafakhah, 2013) και τέλος στην επιτυχή μεταφορά της  

καινούριας γνώσης  σε νέο επικοινωνιακό πλαίσιο (Spοrer et al, 2009). 

     Η αποτελεσματικότητα της Αμοιβαίας Διδασκαλίας μελετήθηκε και σε μια 

σειρά από έρευνες που αφορούσαν μαθητές με άλλου τύπου ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες εκτός από αυτούς με ΜΔ. Πιο συγκεκριμένα, η Takala το 2006 η οποία 

εφάρμοσε την Αμοιβαία Διδασκαλία σε ενταξιακές τάξεις και σε ειδικές τάξεις με 

μαθητές με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI) διαπίστωσε ότι και οι μαθητές με 

ΕΓΔ κατάφεραν να βελτιώσουν την αναγνωστική τους κατανόηση αν και σε 

μικρότερο βαθμό από τους τυπικούς μαθητές (Takala , 2006 ). Οι Ingersoll & 

Schreibman τον ίδιο χρόνο δίδαξαν 5 παιδιά εντός του αυτιστικού φάσματος, τις 

γνωστικές στρατηγικές κατανόησης μέσω της Αμοιβαίας Διδασκαλίας  και 

διαπίστωσαν βελτίωση της αναγνωστικής τους κατανόησης (Ingersoll & 

Schreibman , 2006). Αντίστοιχα οι Lundberg & Reichenberg και οι Alfassi, Weiss 

& Lifshitz  το 2009 στις έρευνες τους  κατάφεραν να ενισχύσουν μέσα από την 

Α.Δ. την αναγνωστική κατανόηση  μαθητών με ήπια και μέτρια νοητική 

καθυστέρηση μερικοί εκ των οποίων είχαν συνοσηρότητα με αυτισμό, ΔΕΠΥ και 

σύνδρομο (Alfassi, Lifshitz &Weiss , 2009.  Lundberg & Reichenberg , 2009 ). 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:43 EEST - 54.219.128.100



30 
 

3.4. Αποτελεσματικότητα της Αμοιβαίας Διδασκαλίας  

 

Η αποτελεσματικότητα της Αμοιβαίας Διδασκαλίας στην αναγνωστική κατανόηση  

έχει μελετηθεί σε διάφορες έρευνες (Brown & Palincsar , 1985 . Fielding& Pearson 

,1991. Krashen, 2004. Meister & Rosenshine ,1994.). Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα 

των ερευνών αυτών καταλήγουν ότι η εφαρμογή της αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες για τους εξής 

λόγους: πρώτον, ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και έτσι αποκτά 

περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές. Δεύτερον, βοηθά στην ανάπτυξη της 

αυτορρύθμισης  και  τρίτον βελτιώνει τα συνολικά κίνητρα των μαθητών.  Ακόμη, ως 

θετικό στοιχείο της Αμοιβαίας Διδασκαλίας έχει αναφερθεί η βελτίωση του 

μαθησιακού και ψυχολογικού κλίματος στην τάξη μέσω ενθάρρυνσης των μαθητών 

να εκφράζονται ελεύθερα συμμετέχοντας στο διάλογο, η διατήρηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μάθηση, η άνοδος της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης και 

καλλιέργειας των ιδιαίτερων ταλέντων και κλίσεων με ταυτόχρονη βελτίωση της 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, της αλληλοϋποστήριξης στην 

γνώση(Chung & Keung, 2011).  

   Επιπρόσθετα, η μέθοδος της Αμοιβαίας διδασκαλίας, μπορεί να προσφέρει στους 

μαθητές την ικανοποίηση να αποκτούν νέες γνώσεις και πληροφορίες μέσω 

συνεργασίας κι εναλλαγής ρόλων με τους συνομηλίκους τους- δραστηριότητα που 

πλησιάζει σε αυτό που τα παιδιά της σχολικής ηλικίας του δημοτικού συνηθίζουν να 

κάνουν στην καθημερινή τους ζωή (Stricklin, 2011) . Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι 

μαθητές σε αρκετές περιπτώσεις αποκτούν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων 

συνδέσεων μεταξύ προηγούμενης και νέας γνώσης, εμπλουτίζοντας με αυτό τον 

τρόπο το λεξιλόγιό τους, αλλά και την ικανότητα για βαθιά επεξεργασία του κειμένου 

και συνεπακόλουθα την ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης (Chung & Keung, 2011). 

Ακόμη, υποστηρίζεται ότι η συμμετοχή σε συζητήσεις που καθοδηγούνται από 

συνομήλικους προωθεί τις διαδικασίες υψηλότερου επίπεδου σκέψης, γεγονός που 

αποδεικνύεται μέσα από σημαντικά πιο περίτεχνες και πολύπλοκες απαντήσεις, σε 

σύγκριση με τις απαντήσεις των μαθητών σε καθοδηγούμενες από δάσκαλο 

συζητήσεις , παρέχοντας  την ευκαιρία για σημαντικά μεγαλύτερη ανάπτυξη του 

λόγου του μαθητή, που είναι το κλειδί για την προώθηση της εννοιολογικής αλλαγής( 

Almasi ,1995). 
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 Εκτός όμως από τα παραπάνω,  ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που έχουν 

αναφερθεί στις έρευνες που αφορούν την εφαρμογή της Αμοιβαίας Διδασκαλίας, 

είναι η απόκτηση από μέρους των μαθητών του ελέγχου της ίδιας της διαδικασίας της 

ανάγνωσης με κατανόηση και κατ’ επέκταση της. Έτσι, οι μαθητές αποκτούν την 

ικανότητα αυτό-παρακολούθησης και αυτό-οργάνωσης, στοιχεία που οδηγούν σε 

ικανότητες βαθύτερης γνωστικής επεξεργασίας και μεταγνώσης (Namaghi & 

Shahhosseini, 2011). Επίσης, οι μαθητές αισθάνονται εντονότερο το αίσθημα της 

προσωπικής δέσμευσης και προσπάθειας, ενώ αποκτούν κίνητρα για να εμβαθύνουν 

περισσότερο σε αφηρημένες ιδέες και στρατηγικές ανωτέρου επιπέδου συλλογισμού 

(Meyer, 2010).  Τέλος, αποκτούν τη μεταγνωστική δεξιότητα να επιλέγουν μεταξύ 

διαφόρων στρατηγικών (Medina & Pilioneta, 2009).  

 

3.4. Συμπεράσματα 

Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων τριών δεκαετιών η 

Αμοιβαία Διδασκαλία έχει βρεθεί να είναι μια  αποτελεσματική τεχνική για την 

ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι μέσα από την εφαρμογή της Αμοιβαίας 

διδασκαλίας βελτιώνονται οι μαθητές με ΜΔ και ως προς το λεξιλόγιο τους  και 

ως προς το αναγνωστικό έλλειμμα (Ahmadi & Ismail, 2012) και ως προς τη 

λεκτική αποκωδικοποίηση, την ευφράδεια, τη σύνδεση του κάθε περιεχομένου με 

το προϋπάρχον του (Au &Raphael, 2005. Bresnahan &Conderman, & Hedin, 

2012. Lederer, 2000.), την εφαρμογή αναγνωστικών στρατηγικών, την 

αυτορρύθμιση και τη μεταγνώση. Οι μαθητές-τριες (γενικά ή με μαθησιακές 

δυσκολίες) οδηγούνται σε κριτική σκέψη και αναπτυσσούν μεταγνωστικές 

στρατηγικές της αναγνωστικής κατανόησης (Griffin &Rittschof , 2001). 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

 Κεφάλαιο 1:Περιγραφή έρευνας 

Εισαγωγή 

 Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με τις διαδικασίες που αφορούν την πορεία 

του σχεδίου έρευνας καθώς και την συλλογή εμπειρικών δεδομένων. Γίνεται λόγος 

για το γενικό σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, τους συμμετέχοντες 

καθώς και τη μεθοδολογία πάνω στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα έρευνα. Επίσης, 

αναλύεται το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα η  αρχική αξιολόγηση, το διδακτικό 

πρόγραμμα και η τελική αξιολόγηση.  

  

1.1Ερευνητικά ερωτήματα 

 Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας στην ενίσχυση της 

αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην 

αναγνωστική κατανόηση στις δύο πειραματικές συνθήκες, σε ζεύγη και σε 

ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν είναι τα 

ακόλουθα: 

α) Πόσο αποτελεσματική είναι η Αμοιβαία Διδασκαλία στην ενίσχυση της 

αναγνωστικής κατανόησης εν γένει και στη  βελτίωση των 4 στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες όταν αυτή 

εφαρμόζεται σε ζεύγη μαθητών; 

β) Πόσο αποτελεσματική είναι η Αμοιβαία Διδασκαλία στην ενίσχυση της 

αναγνωστικής κατανόησης εν γένει και στη  βελτίωση των 4 στρατηγικών 

αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες όταν αυτή 

εφαρμόζεται σε ομάδα τεσσάρων μαθητών; 
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1.2 Μεθοδολογία Έρευνας 

1.2.1. Μέθοδος 

 Στην έρευνα εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του πειραματικού σχεδίου 

μεμονωμένης περίπτωσης σε δύο διαφορετικές συνθήκες (κατά ζεύγη και ομάδα) με 

αξιολόγηση πριν, κατά και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. (single-subject A B A 

design). Αυτό το σχέδιο είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο  και προσφέρει την πιο 

περιγραφική απόδειξη ότι οι αλλαγές στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων μπορούν 

να αποδοθούν στην επίδραση του προγράμματος (Leitenberg, 1973 στο Berryman, & 

Cooper, 2010). Η συγκεκριμένη προσέγγιση χρησιμοποιείται όταν το σχέδιο 

καταδεικνύει τις  εκδηλώσεις της πειραματικής επίδρασης σε  διαφορετικά σημεία 

στο χρόνο με ένα συμμετέχοντα ή  μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων. Έτσι, στα 

πειράματα αυτά, οι ερευνητές χρησιμοποιούν συνήθως πάνω από έναν συμμετέχοντα 

αλλά τα αποτελέσματα εξετάζονται με βάση την αλλαγή της εξαρτημένης μεταβλητής 

στον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά μέσα στο χρόνο σε  διαφορετικές φάσεις 

(Berryman   & Cooper , 2010.Horner, 2005). 

Η χαρακτηριστική μορφή του σχεδιασμού  ABΑ είναι ότι το Α παριστά βασική 

γραμμή ή τις προκαταρκτικές συνθήκες , το Β αντιπροσωπεύει τις φάσεις της 

θεραπείας και το Α τις συνθήκες του post-test και τις συνθήκες διατήρησης. Το κύριο 

πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του σχεδιασμού είναι ότι η λειτουργική σχέση μεταξύ 

της εξαρτημένης μεταβλητής και του παρεμβατικού προγράμματος μπορεί να 

εκτιμηθεί, όταν το παρεμβατικό πρόγραμμα έχει αποσυρθεί και μετά από ένα εύλογο 

διάστημα αξιολογείται αν οι συμμετέχοντες έχουν διατηρήσει αυτά που διδάχθηκαν 

(Cooper , 2010).  

 Ιδιαίτερη σημασία στο πειραματικό αυτό σχέδιο έχει η εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Η αξιοπιστία των 

μετρήσεων  εξασφαλίστηκε με τη συμμετοχή και δεύτερου αξιολογητή ο οποίος 

αξιολόγησε τις προφορικές απαντήσεις των μαθητών στις τρεις φάσεις και 

υπολογίστηκε το ποσοστό συμφωνίας των απαντήσεών του με της ερευνήτριας. Η 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων αφορά κατά πόσο τα αποτελέσματα στην 

αναγνωστική κατανόηση  μπορούν να αποδοθούν στη συγκεκριμένη διδακτική 

προσέγγιση που εφαρμόστηκε και όχι σε παράγοντες ωριμότητας των μαθητών ή 
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σε κάποια άλλη διδακτική προσέγγιση που εφάρμοσε η ειδική παιδαγωγός ή η 

εκπαιδευτικός της τάξης. 

1.2.2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αμοιβαίας Διδασκαλίας  

Η έρευνα έλαβε χώρα σε Δημοτικό  Σχολείο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 

Βόλου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ένταξης Δημοτικού σχολείου Βόλου κατά 

τους μήνες Ιανουάριο – Μάιο του σχολικού έτους 2013-2014. Αρχικά 

πραγματοποιήθηκε επαφή με το διευθυντή του σχολείου προκειμένου να ληφθεί η 

συγκατάθεσή του για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στη συνέχεια ακολούθησε 

συνεργασία με τη δασκάλα του τμήματος ένταξης, προκειμένου να γίνει επιλογή 

του δείγματος μαθητών. Βασική προϋπόθεση ήταν οι μαθητές να φοιτούσαν στις 

τάξεις Δ΄ και Ε΄ δημοτικού έτσι ώστε να είχαν επίσημη εξακριβωμένη διάγνωση 

Μαθησιακών Δυσκολιών από ΚΕΔΔΥ και να βρίσκονται κοντά ηλικιακά μεταξύ 

τους ώστε να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Οι 6 μαθητές που επιλέχθηκαν, 

ήταν μαθητές που φοιτούσαν στο Τμήμα Ένταξης και το σύνολο των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματος διενεργήθηκε 

μέσα στο χώρο του τμήματος ένταξης.  

 

1.2.3. Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες ήταν 6 μαθητές με διάγνωση Μαθησιακών δυσκολιών και 

ελλείμματα στην αναγνωστική κατανόηση. Επιπλέον πληρούσαν τα ακόλουθα 

κριτήρια:  

1. Όλοι οι μαθητές έπρεπε να φοιτούν στην Δ΄και Ε΄τάξη. 

2. Να έχουν διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών από ΚΕΔΔΥ και 

διαπιστωμένη αδυναμία στην αναγνωστική κατανόηση. 

3.  Να μην παρακολουθούν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

από την ειδική παιδαγωγό στο τμήμα ένταξης που να είναι ίδιο με αυτό 

που εφαρμόστηκε στην έρευνα. 

4. Nα μην έχουν οι μαθητές της έρευνας προβλήματα αισθητηριακού 

τύπου . 
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5. Να μην έχουν ελλιπή φοίτηση . 

Προφίλ μαθητών 

 Η Νεφέλη
1
 ήταν στην τετάρτη δημοτικού και παρουσίαζε γενικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Κατά την ψυχολογική αξιολόγηση χορηγήθηκαν  το τεστ 

νοημοσύνης WISC III (Weschler Intelligence Scales for children) όπου απέδειξε 

ότι η νοημοσύνη της κυμαίνεται εντός των φυσιολογικών ορίων. Η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση όπου της χορηγήθηκαν το ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ Διάγνωσης Μαθησιακών 

Δυσκολιών, έδειξε ότι στη Νοητική Ικανότητα υπάρχουν ελλείψεις σε επίπεδο 

λεξιλογίου, στη Μνήμη ακολουθιών, η μνήμη αριθμών ήταν ανεπαρκής, ενώ στην 

Ολοκλήρωση παραστάσεων και στη γραφοφωνολογική ενημερότητα οι επιδόσεις 

της ήταν φυσιολογικές. Επιπλέον, σε άτυπες εκπαιδευτικές δοκιμασίες μέσα στην 

τάξη  διαπιστώθηκαν σοβαρές δυσκολίες στην αναγνωστική- αποκωδικοποίηση 

(αργός ρυθμός ανάγνωσης), έντονη δυσκολία στην ανάγνωση –κατανόηση 

κειμένου, μεγάλος αριθμός ορθογραφικών λαθών καθώς και παραλείψεις τόνων 

και σημείων στίξης, ανεπάρκεια στην εφαρμογή γραμματικών κανόνων και φτωχό 

λεξιλόγιο στην παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ τέλος στα μαθηματικά κατανοούσε 

τις μαθηματικές πράξεις και τις επίλυσε με ευχέρεια. 

 Η Δήμητρα ήταν στην τετάρτη  δημοτικού και παρουσίαζε ειδική 

μαθησιακή δυσκολία. Κατά την ψυχολογική εξέταση προέκυψε ότι η νοημοσύνη 

της κυμαίνεται εντός των ανώτερων φυσιολογικών ορίων σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του τεστ WISC III που της χορηγήθηκε. Κατά την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση που χορηγήθηκαν το ΑΘΗΝΑ-ΤΕΣΤ και άτυπες δοκιμασίες του 

κριτηρίου ανάγνωσης , λογικομαθηματικής σκέψης -μαθηματικών και άτυπες 

δοκιμασίες ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση - κατανόηση) και γραφής (αντιγραφή 

και ορθογραφία κειμένου) διαπιστώθηκαν δυσκολίες: στην ανάγνωση -

αποκωδικοποίηση (αργός ρυθμός), στην ανάγνωση-κατανόηση και ιδιαίτερα στην 

ικανότητα ανάκλησης γεγονότων, μεγάλος αριθμός ορθογραφικών λαθών 

(θεματικών -ιστορικής ορθογραφίας και καταληκτικών καθώς και παραλείψεις 

τόνων και σημείων στίξης), αργός ρυθμός στην απόδοση του γραπτού λόγου και 

πολλά ορθογραφικά λάθη ενώ τέλος στα μαθηματικά δεν παρουσιάστηκαν 

σημαντικές ελλείψεις.  

                                                           
1
 Τα ονόματα των μαθητών/τριών δεν είναι τα πραγματικά. 
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 Η Στεριανή ήταν στην τετάρτη δημοτικού και  παρουσιάζεγενικές 

μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠΥ-Υ. Κατά την ψυχολογική αξιολόγηση 

χορηγήθηκαν το τεστ νοημοσύνης WISC III (Weschler Intelligence Scales for 

children), το προβολικό τεστ «Συμπλήρωσης πρότασης», ενώ επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο ψυχικής διαταραχής των Rutter, Tizard και 

Whitmore (1970) και τα κριτήρια Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας ( DSM –IV ). Κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση 

χορηγήθηκαν Το ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών που έδειξε 

ότι οι μεγαλύτερες ελλείψεις αφορούν τη νοητική ικανότητα και πιο συγκεκριμένα 

το λεξιλόγιο, ενώ η Μνήμη ακολουθιών, η Ολοκλήρωση παραστάσεων και η 

Γραφοφωνολογική ενημερότητα δεν παρουσιάζουν ελλείμματα. Στις άτυπες 

δοκιμασίες που χορηγήθηκαν παρατηρήθηκαν δυσκολίες : στην ανάγνωση-

κατανόηση, στην γραφή –ορθογραφία, στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

 Η Ανδριάνα ήταν στην πέμπτη δημοτικού με βάση τα στοιχεία της 

διάγνωσης-αξιολόγησης παρουσίαζε ειδική μαθησιακή δυσκολία. Κατά την 

ψυχολογική εξέταση προέκυψε ότι η νοημοσύνη της κυμαίνεται εντός των 

ανώτερων φυσιολογικών ορίων, σύμφωνα, με τα αποτελέσματα του τεστ WISC 

III. Κατα την εκπαιδευτική αξιολόγηση διαπιστώθηκαν δυσκολίες στα ακόλουθα: 

στην αναγνωστική ικανότητα (αργός ρυθμός )στην ικανότητα ανάκλησης 

γεγονότων και γενικότερα κατανόησης κειμένων στη γραφή -ορθογραφία 

κειμένου, στη γραφή -παραγωγή γραπτού λόγου -αργός ρυθμός στην απόδοση του 

και πολλά ορθογραφικά λάθη, σοβαρές δυσκολίες στην επίλυση μαθηματικών 

πράξεων. 

 Ο Κωνσταντίνος  ήταν στην πέμπτη δημοτικού και με βάση τα στοιχεία 

της διάγνωσης-αξιολόγησης παρουσίαζε ειδική μαθησιακή δυσκολία. Κατά την 

ψυχολογική εξέταση προέκυψε ότι η νοημοσύνη του κυμαίνεται εντός των 

ανώτερων φυσιολογικών ορίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τεστ WISC 

III. Κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση που του χορηγήθηκαν άτυπες δοκιμασίες 

ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση - κατανόηση) και γραφής (αντιγραφή και 

ορθογραφία κειμένου) καθώς και το ΛΑΜΔΑ τεστ αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: 

μέτριος αναγνωστικός ρυθμός και ορθή ανάγνωση λέξεων και κειμένων αλλά με 

απαλοιφές γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων καθώς και στρεβλώσεις λέξεων 

(διαβάζει Καίτη αντί για Κική), μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση του 
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περιεχομένου ενός κειμένου, ορθογραφικά λάθη, απαλοιφές γραμμάτων και 

παραλείψεις τόνων και τελείας στο τέλος της πρότασης, χρήση ελάχιστου 

λεξιλογίου και μη ορθή τήρηση εμφάνισης παραγράφων στο γραπτό λόγο, 

ευχέρεια στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αναπτυγμένη κριτική σκέψη. 

 Η Βασιλική ήταν στην πέμπτη δημοτικού και παρουσίαζε γενικές 

μαθησιακές δυσκολίες, Συγκεκριμένα κατά την ψυχολογική εξέταση όπου της 

χορηγήθηκε το τεστ WISC III και το τεστ Raven αποδείχθηκε ότι η νοημοσύνη 

της κυμαίνεται εντός των φυσιολογικών ορίων. Κατά την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση  αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: δυσκολία στην αναγνωστική ευχέρεια, 

ελλειμματική ικανότητα ανάκλησης γεγονότων και γενικότερα κατανόησης 

κειμένων μεγάλος αριθμός ορθογραφικών λαθών (θεματικών -ιστορικής 

ορθογραφίας, μη συνεπής τήρηση των κεφαλαίων γραμμάτων, καθώς και 

παραλείψεις τόνων και σημείων στίξης), αργός ρυθμός στην απόδοση του 

γραπτού λόγου και πολλά ορθογραφικά λάθη. Στην κατανόηση των μαθηματικών 

πράξεων παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στην επίλυση όπως και στη λύση 

μαθηματικών προβλημάτων. 

Οι παραπάνω μαθητές κατανεμήθηκαν σε δύο συνθήκες: (α) σε ζεύγη και (β) 

σε ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα και η Νεφέλη αποτέλεσαν τη δυάδα. Η 

επιλογή αυτή βασίστηκε στον ισχυρισμό των Duran & Monereo (2002) σύμφωνα 

με τον οποίο η αποτελεσματική δυάδα είναι αυτή  που αποτελείται από μαθητές 

της ίδιας ηλικίας, αλλά με διαφορετικά επίπεδα, έτσι ώστε ο μαθητής με την 

υψηλότερη επίδοση να μπορεί να καθοδηγεί τον μαθητή με τη χαμηλότερη 

επίδοση.  

. 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας των χαρακτηριστικών των μαθητών: 

Όνομα  Ηλικία Τάξη Φύλο Δυσκολία 

Νεφέλη                   Θήλυ                                                    
(Τεστ νοημοσύνης WISC III , ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ 

Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών ) 

Δήμητρα                   Θήλυ                                                  
(Τεστ νοημοσύνης WISC III , ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ 

Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών )  
 

Στεριανή  

 

 

                
 

 

  
 

    

Θήλυ 

 

 

                                                 
(Τεστ νοημοσύνης WISC III , ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ 

Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών) 

Ανδριάνα 10 χρ. και  7 

μην. 

   Ε Θήλυ                                                  

(Τεστ νοημοσύνης WISC III ,εκπαιδευτική 

αξιολόγηση) 

 

Κωνσταντίνος 

 

                 
 

  

 

Άρρεν 

 

                                                
(Τεστ νοημοσύνης WISCIII , ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ) 

 

Βασιλική                    Θήλυ                                                 

(                                                    
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 
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1.2.4 Ερευνητικά εργαλεία  

Σταθμισμένη δοκιμασία   

 Το σταθμισμένο τεστ αναγνωστικής κατανόησης, Τεστ-Α (Παντελιάδου & 

Αντωνίου, 2008) το οποίο έχει ως στόχο τη σφαιρική αξιολόγηση της 

αναγνωστικής δεξιότητας των μαθητών που φοιτούν στις τάξεις από τη Γ΄ 

δημοτικού έως και τη Γ΄ γυμνασίου. Αποτελείται από 4 δομικούς άξονες : 

1. Αποκωδικοποίηση 

2. Ευχέρεια 

3. Μορφολογία-Σύνταξη 

4. Κατανόηση 

 

 

Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

Η αξιοπιστία του συγκεκριμένου τεστ ελέγχτηκε με τη χορήγηση του τεστ 

στους ίδιους συμμετέχοντες σε δυο διαφορετικές χρονικές στιγμές και 

αξιολογήθηκε  η συνάφεια των απαντήσεων τις δύο αυτές χρονικές στιγμές. Με τη 

μέθοδο της επαναληπτικής μέτρησης αξιολογήθηκαν 6 μαθητές/τριες. Η 

επαναληπτική εξέταση πραγματοποιήθηκε εντός 2 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι συνάφειες κυμάνθηκαν μεταξύ 0,744 και 0,872. 

 

Μη σταθμισμένη δοκιμασία   

 Προκειμένου να ελεγχθεί σε ποιο επίπεδο μπορούν οι μαθητές/τριες της 

έρευνας να  εφαρμόσουν τις 4 στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας πριν την 

παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε ένα  διαμορφωμένο από την ερευνήτρια 

αφηγηματικό κείμενο από το βιβλίο «ο Μικρός Πρίγκηπας»του Α.Σ. Εξυπερύ.  

Πρόκειται για  ένα μικρό κείμενο   192 λέξεων προσαρμοσμένο στο επίπεδο των 

μαθητών στο οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις 4 στρατηγικές της 

Αμοιβαίας Διδασκαλίας (ερωτ. περιεχομένου, αποσαφήνιση, περίληψη, 

πρόβλεψη). Το ίδιο κείμενο δόθηκε και μετά την παρέμβαση για να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητά της. Το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην άτυπη 

αξιολόγηση παρατίθεται στο Παράρτημα:  
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     Όπως υποστηρίζεται τα αφηγηματικά κείμενα στα πλαίσια της Αμοιβαίας 

Διδασκαλίας έχουν μεγάλη διδακτική αξία για τους μαθητές, διότι «στηρίζουν και 

προωθούν τη μεταγνώση, αφού εμπλέκονται σε διαδικασίες επεξεργασίας 

δεδομένων (Παπάς, 2000). 

   

 

1.2.5. Διαδικασία  

 Προέλεγχος 

 Στην αρχή της έρευνας διενεργήθηκε εκπαιδευτική αξιολόγηση της 

αναγνωστικής κατανόησης σε όλους τους συμμετέχοντες με βάση τη σταθμισμένη 

δοκιμασία Τεστ-Α (  Αντωνίου & Παντελιάδου, 2008) και την άτυπη δοκιμασία 

αναγνωστικής κατανόησης με το ειδικά διαμορφωμένο από την ερευνήτρια 

αφηγηματικό  κείμενο («ο Μικρός Πρίγκηπας», του Α.Σ. Εξυπερύ). Το Τεστ-Α 

καθώς και το μικρό αφηγηματικό κείμενο – άτυπη αξιολόγηση- χορηγήθηκαν σε 

όλους τους μαθητές ατομικά. Στην άτυπη αξιολόγηση ζητήθηκαν προφορικές 

απαντήσεις όλων των μαθητών και μαγνητοφωνήθηκαν  από την ερευνήτρια . Η μη 

σταθμισμένη δοκιμασία αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης εξέταζε την 

ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν τις στρατηγικές της αμοιβαίας διδασκαλίας. 

Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών βαθμολογήθηκαν σε τρίβαθμη κλίμακα (0-

καμία/λανθασμένη απάντηση , 1-μερική απάντηση,  2-ολοκληρωμένη απάντηση).  Η 

αξιοπιστία των αξιολογήσεων εξασφαλίστηκε με τη χρήση δεύτερου αξιολογητή. Στη 

συνέχεια, στη φάση της παρέμβασης ακολούθησε διδασκαλία των τεχνικών της 

Αμοιβαίας Διδασκαλίας.  
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 Παρέμβαση 

α. Διδασκαλία στρατηγικών 

 Όλοι οι μαθητές  συμμετείχαν σε πέντε εβδομαδιαίες 45λεπτες συνεδρίες που 

αφορούσαν τη διδασκαλία της ανάγνωσης κειμένων με βάση τις τεχνικές της 

Αμοιβαίας Διδασκαλίας σε ομάδες των δύο και τεσσάρων μαθητών. Κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας οι  μαθητές στο σύνολό τους εκτέθηκαν σε αφηγηματικά 

κείμενα 40- 50 λέξεων επιλεγμένα από το βιβλίο «Τα Μαγικά Μαξιλάρια» του 

Ευγένιου Τριβιζά, με στόχο την εισαγωγή σε καθεμιά από τις τέσσερις στρατηγικές. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων συνεδριών, καθεμία από τις τέσσερις 

διαφορετικές στρατηγικές αμοιβαίας διδασκαλίας (ερωτήσεις περιεχομένου, 

αποσαφήνιση, περίληψη, και πρόβλεψη) παρουσιάστηκε αναλυτικά με βάση τα 

αντίστοιχα βήματα (σαφής παρουσίαση, μοντελοποίηση, καθοδηγούμενη εξάσκηση, 

λιγότερο καθοδηγούμενη εξάσκηση, αυτονόμηση) και χρησιμοποιώντας στη 

διδασκαλία τα κεφάλαια 1-4 του βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά «Τα Μαγικά 

Μαξιλάρια». Κάθε ένα από τα τέσσερα κεφάλαια αφιερώθηκε στη διδασκαλία της 

κάθε στρατηγικής με βάση τα αντίστοιχα βήματα. Για παράδειγμα στη διδασκαλία 

της στρατηγικής των ερωτήσεων περιεχομένου αφιερώθηκε το πρώτο κεφάλαιο. Στη 

σαφή παρουσίαση της στρατηγικής αναφέρθηκε στους μαθητές πότε και που 

χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη στρατηγική, γιατί βοηθάει στην κατανόηση του 

κειμένου και πότε πρέπει να εφαρμόζεται (1
η
 παράγραφος 1

ου
 κεφαλαίου). Έπειτα, 

μέσα από την μοντελοποίηση δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η 

κάθε στρατηγική και στον τρόπο σκέψης που ακολουθείται (2
η
 παράγραφος 1

ου
 

κεφαλαίου). Στη συνέχεια  μέσα από την καθοδηγούμενη εξάσκηση οι μαθητές 

κατευθύνθηκαν να εξασκηθούν  ατομικά στην εφαρμογή της κάθε στρατηγικής στην 

δεύτερη και τρίτη παράγραφο του 1
ου

 κεφαλαίου. Στην τελευταία παράγραφο ήταν σε 

θέση να την εφαρμόσουν αυτόνομα. Η παρουσίαση της κάθε στρατηγικής διήρκησε 

45 λεπτά και το σύνολο των στρατηγικών παρουσιάστηκε σε τέσσερις 45λεπτες 

συνεδρίες- μαθήματα καλύπτοντας τα κεφάλαια 1-4 του επιλεγμένου λογοτεχνικού 

βιβλίου. Η πέμπτη συνεδρία αφορούσε την παρουσίαση όλων των στρατηγικών μαζί 

στο 4
ο   

    κεφάλαιο. Έτσι η διδασκαλία των τεχνικών της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

διήρκησε πέντε 45λεπτα μαθήματα. Στη συνέχεια ακολούθησε η εφαρμογή της 

Αμοιβαίας Διδασκαλίας στα επόμενα κεφάλαια 5-8 του ίδιου βιβλίου, που διήρκησε 

τέσσερα 45λεπτα μαθήματα με τους μαθητές χωρισμένους σε ομάδες των τεσσάρων 
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και των δύο αντίστοιχα. Τα κεφάλαια του βιβλίου που χρησιμοποιήθηκαν, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα.
 

β. Εφαρμογή στρατηγικών 

 Στα επόμενα τέσσερα 45λεπτα μαθήματα έλαβε χώρα η εφαρμογή της 

Αμοιβαίας Διδασκαλίας πρώτα στην ομάδα των τεσσάρων μαθητών, όπου ο κάθε 

μαθητής ανέλαβε από μία στρατηγική σε κάθε παράγραφο χωριστά και έπειτα έγινε 

εναλλαγή ρόλων-στρατηγικών. Στη δυάδα μαθητών πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή 

της Αμοιβαίας Διδασκαλίας με τον κάθε μαθητή να αναλαμβάνει το ρόλο της 

εφαρμογής δύο στρατηγικών τη φορά στην κάθε παράγραφο, ενώ στην τετράδα των 

μαθητών, ο κάθε μαθητής εφάρμοζε και από μία στρατηγική- διαφορετική σε κάθε 

παράγραφο . Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων κεφαλαίων όλοι οι μαθητές είχαν 

έρθει σε επαφή με όλες τις στρατηγικές. Η ερευνήτρια μαγνητοφωνούσε τις 

διδασκαλίες και στις δύο πειραματικές συνθήκες και παράλληλα συμπλήρωνε φύλλα 

παρατήρησης για την εφαρμογή των τεσσάρων στρατηγικών βασιζόμενη σε 4 –βαθμη 

κλίμακα Likert ως ακολούθως:  

Α. Οι Ερωτήσεις αξιολογήθηκαν ως εξής:  

0 ( καμία απάντηση )  

1 ( σχηματισμός σωστών ερωτήσεων με αρκετή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού )  

 2 (σχηματισμός σωστών ερωτήσεων με ελάχιστη καθοδήγηση  )  

 3 (σχηματισμός ερωτήσεων χωρίς καθοδήγηση) 

 

Β. Η Αποσαφήνιση αξιολογήθηκε ως εξής: 

0 ( καμία απάντηση )  

 1 ( εύρεση μιας δυσνόητης λέξης  με αρκετή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

 2 ( εύρεση μιας δυσνόητης  λέξης  με ελάχιστη καθοδήγηση)  

3 ( εύρεση μιας δυσνόητης λέξης χωρίς καθοδήγηση )  

Γ. Οι Περιλήψεις αξιολογήθηκαν ως εξής : 
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 0 ( καμία απάντηση )  

 1 (Περίληψη χωρίς να συλλαμβάνει ακριβώς την ουσία του κειμένου)  

2 (Περίληψη συμπεριλαμβάνοντας και λεπτομέρειες του κειμένου )  

 3 (Περίληψη που αποτυπώνει πλήρως την ουσία του κειμένου )  

 

Δ. Οι  Προβλέψεις αξιολογήθηκαν ως εξής :  

0 ( καμία απάντηση )  

 1 ( μια απάντηση , με αρκετή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού )   

 2 ( μια απάντηση με ελάχιστη καθοδήγηση )  

 3 ( μια απάντηση που βασίζεται σε δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά της 

παραγράφου που σαφώς αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ της παραγράφου και αυτού 

που θα μπορούσε πιθανότατα να ακολουθήσει στο κείμενο )  

 Τελική αξιολόγηση 

 Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης όλοι οι μαθητές αξιολογήθηκαν εκ νέου 

με τη χορήγηση των ίδιων σταθμισμένων και μη σταθμισμένων εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν και στην αρχική αξιολόγηση. Στα αποτελέσματα παρατίθενται τα 

Σχήματα και οι Πίνακες της αρχικής και τελικής αξιολόγησης – τυπικής και άτυπης 

καθώς κι εκείνα που προέκυψαν από την παρατήρηση κατά τη διάρκεια  της 

παρέμβασης.  
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1.3 Αξιοπιστία μεταξύ των αξιολογητών  

     Όλες οι απαντήσεις των μαθητών κατά την άτυπη αξιολόγηση και την 

παρέμβαση μαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν χωρίς να υποστούν καμία 

αλλαγή ή διόρθωση. Έπειτα αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια που 

προαναφέρθηκαν, από δύο αξιολογητές. Η αξιοπιστία δείχνει τον αριθμό 

σταθερότητας, τον αριθμό της συμφωνίας μεταξύ επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων κάτω από τις ίδιες συνθήκες από δύο ανεξάρτητους κριτές και 

προκύπτει διαιρώντας τον αριθμό των συμφωνιών προς τον συνολικό αριθμό των 

συμφωνιών και των διαφωνιών των μετρήσεων (Παρασκευόπουλος, 1993).    

Για την τυπική αξιολόγηση, δεν χρειάστηκε η χρήση δεύτερου αξιολογητή 

δεδομένου ότι επρόκειτο για αξιολόγηση μέσω μιας σταθμισμένης δοκιμασίας, 

Τεστ-Α (Αντωνίου & Παντελιάδου, 2008). Για την άτυπη αξιολόγηση 

χρησιμοποιήθηκε δεύτερος αξιολογητής ο οποίος ήταν παρών σε όλα τα στάδια 

της άτυπης αξιολόγησης – αρχικής, τελικής – και της παρέμβασης και ήταν 

εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μη σταθμισμένη δοκιμασία 

αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης εξέταζε την ικανότητα των μαθητών 

να ανακαλύπτουν τις στρατηγικές της αμοιβαίας διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, 

στην αρχική αξιολόγηση, ‘ικανότητα των μαθητών να ανακαλύπτουν τις 

στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας’, η αξιοπιστία μεταξύ των δύο 

αξιολογητών ήταν 90%. Στη φάση της παρέμβασης κι εφαρμογής των 

στρατηγικών, η αξιοπιστία των δύο αξιολογητών ήταν 96%. Το ίδιο ήταν και το 

ποσοστό συμφωνίας στην τελική αξιολόγηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αποτελέσματα 

Α. 1. Τυπική αρχική αξιολόγηση 

Σχήμα 1. Επιδόσεις των μαθητών στην τυπική δοκιμασία  

 

 Από τις επιδόσεις των μαθητών στην τυπική δοκιμασία αξιολόγησης 

παρατηρείται μια εξαιρετικά χαμηλή ικανότητα κατανόησης στην πλειοψηφία των 

μαθητών, σε σχέση με τις υπόλοιπες ικανότητες – Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια, 

Μορφολογία, Σύνταξη. Αντίθετα, καλύτερα φάνηκε ότι τα πήγαν οι 3 από τους 6 

μαθητές στην αποκωδικοποίηση, μέτρια στην ευχέρεια, ενώ στη μορφολογία- 

σύνταξη η κατανόηση κυμαίνεται μεταξύ των 5
ου

 και 30
ου

 εκατοστημορίου, και η 

μορφολογία – σύνταξη στα ίδια επίπεδα. Αντίθετα, στους τομείς της ευχέρειας κι 

αποκωδικοποίησης παρουσιάζονται μεγαλύτερες αποκλίσεις.  
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Σχήμα 2. Επιδόσεις των μαθητών στην τυπική δοκιμασία και συγκεκριμένα στον τομέα της 

κατανόησης  

 

 Από την εικόνα των συμμετεχόντων αποκλειστικά στον τομέα της 

κατανόησης, παρατηρείται μια διακύμανση τεσσάρων μαθητών μεταξύ του 10
ου

 και 

20
ου

 εκατοστημορίου, ενώ δύο μαθήτριες (η Νεφέλη και η Δήμητρα) παρουσίασαν 

την υψηλότερη -30
ο
 εκατοστημόριο- και τη χαμηλότερη – 5

ο
 εκατοστημόριο- 

επίδοση, αντίστοιχα. 
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Α.2.  Άτυπη  αρχική αξιολόγηση 

Σχήμα 3. Στρατηγικές Αμοιβαίας Διδασκαλίας κατά την αρχική αξιολόγηση (Απόσπασμα 

Εξυπερύ) 

 

 

  

Το σχ.3 δείχνει ότι στην πλειοψηφία τους τα παιδιά του δείγματος με ΜΔ δεν 

μπορούσαν να εφαρμόσουν επαρκώς τις τέσσερις στρατηγικές  κατανόησης. Μάλιστα 

η Δήμητρα είχε μηδενική επίδοση και στις τέσσερις στρατηγικές. 
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Β. Διδακτική Παρέμβαση  

Πίνακας 2. Επιδόσεις μαθητών/τριών στις 4 στρατηγικές κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 5
ο
  6

ο
  7

ο
  8

ο
  

Συμμετέχοντες E Α Π Πρ E Α Π Πρ E Α Π Πρ E Α Π Πρ 

Νεφέλη 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

Δήμητρα 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1 1 1,5 1 1 1 1,5 1,5 1 

Στεριανή 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 

Ανδριάνα 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 

Κωνστ/νος  2 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 

Βασιλική 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Σχήμα 4. Μέσος όρος επίδοσης στην εφαρμογή στρατηγικών (στο σύνολο των μαθητών) 

κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ενοτήτων της παρέμβασης (Απόσπασμα Τριβιζά) 

 

Όπως φαίνεται από το σχ.4, και τον πιν.2 , τέσσερα στα έξι παιδιά κατάφεραν να 

εφαρμόσουν σωστά χωρίς καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό τις περισσότερες από 

τις στρατηγικές που είχαν διδαχθεί. Μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετώπιζαν στη 

συγγραφή της περίληψης, συγκριτικά με τις υπόλοιπες στρατηγικές. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν οι επιδόσεις του κάθε παιδιού στις τέσσερις ενότητες της 

παρέμβασης.  
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Γ. Τελική αξιολόγηση  

Γ.1. Τυπική αξιολόγηση 

Σχήμα 5. Επιδόσεις των μαθητών στην τυπική δοκιμασία κατά την τελική αξιολόγηση.  

 

  

Από τις επιδόσεις των μαθητών στην τυπική δοκιμασία αξιολόγησης 

παρατηρείται μια βελτιωμένη ικανότητα κατανόησης στην πλειοψηφία των μαθητών. 

Φαίνεται ότι η κατανόηση κυμαίνεται μεταξύ των 10
ου

 και 60
ου

 εκατοστημορίου. 

Βελτίωση σημείωσαν 4 στα 6 παιδιά στη μορφολογία-σύνταξη και 3 στα 6 στην 

ευχέρεια, ενώ 5 στα 6 παιδιά βελτιώθηκαν στην αναγνωστική κατανόηση .Αντίστοιχα 

στους τομείς της ευχέρειας κι αποκωδικοποίησης παρουσιάζονται μεγάλες 

αποκλίσεις.  
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Σχήμα 6. Αρχική και Τελική τυπική αξιολόγηση κατανόησης για το σύνολο των μαθητών 

στην Κατανόηση του ΤΕΣΤ-Α 

 

   

Πίνακας 3. Σύγκριση αποτελεσμάτων τυπικής δοκιμασίας –αρχικής, τελικής - στον τομέα 

της Κατανόησης  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΊΑΣ Α ΤΕΣΤ  

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ’ 

 ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Νεφέλη 30
ο
 60

ο
 

Δήμητρα 5
ο
 10

ο
 

Στεριανή 10
ο
 20

ο
 

Ανδριάνα 10
ο
 20

ο
 

Κωνσταντίνος 20
ο
 20

ο
 

Βασιλική 10
ο
 20

ο
 

 .  
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Η εικόνα του συνόλου των μαθητών κατά την τελική αξιολόγηση με τη δοκιμασία 

ΤΕΣΤ-Α, δείχνει μια βελτιωμένη εικόνα για όλους τους μαθητές στους 

περισσότερους τομείς. Βελτίωση σημείωσαν 4 στα 6 παιδιά στη μορφολογία-σύνταξη 

και 3 στα 6 στην ευχέρεια, ενώ 5 στα 6 παιδιά βελτιώθηκαν στην αναγνωστική 

κατανόηση. Βέβαια,  παρόλο που τα παιδιά της παρούσας έρευνας βελτιώθηκαν στην 

κατανόηση μετά την εφαρμογή της Αμοιβαίας Διδασκαλίας παραμένουν ακόμη σε 

χαμηλά επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης και μορφολογίας – σύνταξης, συγκριτικά 

με την ηλικία τους. 

 

 Πίνακας 4: Επιδόσεις των μαθητών/τριών πριν και μετά την παρέμβαση στη σταθμισμένη 

δοκιμασία (ΤΕΣΤ-Α) και στις στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποκείμενα Ομάδα 

παρέμβ. 

Στρατηγικές 

pre 

Στρατηγικές 

post 

  Ε   Α  Π  Πρ Ε   Α  Π  Πρ 

Νεφέλη pairs 1   0  1    2  2 2  2  2   

Δήμητρα pairs 0   0   0  0  2  2  2  0  

Στεριανή Team  1   2   0  1  2  2  2  2  

Ανδριάνα team 1  0   1   0  2  2   2  2   

Κωνστ/νος  team 1  2   1   0  2  2   1  0  

Βασιλική team 2  2   1   0  2  2   2  2 
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Γ.2. Άτυπη αξιολόγηση 

Σχήμα 7. Στρατηγικές Αμοιβαίας Διδασκαλίας (στο σύνολο των μαθητών) κατά την τελική 

αξιολόγηση 

 

 

 Η εικόνα των μαθητών στην τελική αξιολόγηση αναφορικά με την  ικανότητά 

τους να εφαρμόζουν τις στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας είναι η εξής: η 

πλειοψηφία των μαθητών-4 από τους 6, βρήκε τις στρατηγικές δίνοντας 

ολοκληρωμένες απαντήσεις για τις ερωτήσεις κατανόησης, την αποσαφήνιση και την 

περίληψη  και πρόβλεψη 
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Δ. Ατομικά διαγράμματα  αξιολόγησης μαθητών πριν , κατά και μετά την 

παρέμβαση της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

Νεφέλη 

 

 Σχήμα 8.Αξιολόγηση της μαθήτριας  πριν και μετά την παρέμβαση   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Ε Α Π Πρ 

PRE 

POST 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:43 EEST - 54.219.128.100



54 
 

     Σχήμα 9:  Η επίδοση της Νεφέλης στις 4 στρατηγικές στις 4 ενότητες της εφαρμογής της 

παρέμβασης 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 8 και 9 η Νεφέλη κατάφερε να εφαρμόσει σωστά και 

τις 4 στρατηγικές στην αξιολόγηση μετά την εφαρμογή της παρέμβασης. Επίσης και 

στις 4 ενότητες της εφαρμογής κατάφερε χωρίς καθοδήγηση να διατυπώνει σωστές 

προτάσεις κατανόησης και αποσαφήνισης και να κάνει σωστές προβλέψεις. Μικρή 

βοήθεια από τον εκπαιδευτικό χρειαζόταν στη συγγραφή περίληψης.  
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Δήμητρα 

Σχήμα 10.Αξιολόγηση της μαθήτριας  πριν και μετά την παρέμβαση   
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      Σχήμα 11:  Η επίδοση της Δήμητρας στις 4 στρατηγικές στις 4 ενότητες της εφαρμογής της 

παρέμβασης 

 

 

Από τα Σχήματα 10 και 11 φαίνεται ότι η Αμοιβαία Διδασκαλία βοήθησε 

ιδιαίτερα τη Δήμητρα να εφαρμόσει σωστά τις στρατηγικές των ερωτήσεων, της 

αποσαφήνισης και της περίληψης προκειμένου να κατανοήσει το κείμενο που της 

ζητήθηκε κατά την αξιολόγηση μετά την παρέμβαση. Κατά τη διάρκεια των 4 

ενοτήτων εφαρμογής των στρατηγικών φαίνεται ότι η Δήμητρα χρειαζόταν την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού για να μπορέσει να διατυπώσει ερωτήσεις 

κατανόησης, ερωτήσεις αποσαφήνισης, περίληψη και πρόβλεψη. Λιγότερη βοήθεια 

χρειάζονταν για τις ερωτήσεις αποσαφήνισης.  
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Στεριανή 

Σχήμα 12. Αξιολόγηση της μαθήτριας πριν και μετά την παρέμβαση   
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    Σχήμα 13:  Η επίδοση της Στεριανής στις 4 στρατηγικές στις 4 ενότητες της εφαρμογής της 

παρέμβασης 

 

 

Όπως φαίνεται από τα Σχήματα 12 και 13 Η Στεριανή κατάφερε και αυτή να 

εφαρμόσει με επιτυχία και τις 4 στρατηγικές μετά τη λήξη του προγράμματος. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των 4 ενοτήτων της παρέμβασης  διατύπωνε σωστές 

ερωτήσεις κατανόησης και αποσαφήνισης, ενώ χρειαζόταν λίγη βοήθεια από τον 

εκπαιδευτικό για τη συγγραφή περίληψης και την πρόβλεψη. 
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Ανδριάνα 

Σχήμα 14. Αξιολόγηση της  μαθήτριας πριν και μετά την παρέμβαση   

 

 

       

 

 

 Σχήμα 15:  Η επίδοση της Ανδριάνας στις 4 στρατηγικές στις 4 ενότητες της εφαρμογής της 

παρέμβασης 
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Όπως φαίνεται στα Σχήματα 14 και 15 η Ανδριάνα βελτίωση και τις 4 

στρατηγικές μετά την παρέμβαση. Μπορούσε η ίδια να διατυπώνει με ευστοχία 

ερωτήσεις κατανόησης ενώ χρειαζόταν μια μικρή βοήθεια από τον εκπαιδευτικό όταν  

εφαρμόζει τις άλλες 3 στρατηγικές. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των 4 

στρατηγικών στις 4 ενότητες η Ανδριάνα κατάφερε να διατυπώνει σωστά ερωτήσεις 

κατανόησης και προβλέψεις, ενώ χρειαζόταν λίγη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό 

για τη δημιουργία περίληψης και ερωτήσεων αποσαφήνισης στις 2 τελευταίες 

ενότητες. 

 

 

Κωνσταντίνος 

Σχήμα 16. Αξιολόγηση του μαθητή πριν και μετά την παρέμβαση   
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     Σχήμα 17: Η επίδοση του Κωνσταντίνου στις 4 στρατηγικές στις 4 ενότητες της εφαρμογής 

της παρέμβασης 

 

Από τα σχήματα 16 και 17 φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος βελτιώθηκε μετά την 

παρέμβαση μόνο στη διατύπωση ερωτήσεων κατανόησης, ενώ δεν κατάφερε να 

διατυπώσει σωστή πρόβλεψη κατά την αξιολόγηση μετα το πέρας της παρέμβασης. 

Κατά τη διάρκεια των 4 ενοτήτων ο Κωνσταντίνος δεν μπόρεσε να διατυπώσει 

σωστές προβλέψεις ούτε να φτιάξει περίληψη του κειμένου παρά μόνο στην 

τελευταία ενότητα και αυτό με αρκετή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό. Αρκετή 

βοήθεια χρειάστηκε και για τη διατύπωση ερωτήσεων αποσαφήνισης ενώ λιγότερη 

καθοδήγηση χρειάστηκε για το σχηματισμό ερωτήσεων κατανόησης. 
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Βασιλική  

Σχήμα 18. Αξιολόγηση της μαθήτριας  πριν και μετά την παρέμβαση   

       

 

      Σχήμα 19: Η επίδοση της Βασιλικής στις 4 στρατηγικές στις 4 ενότητες της εφαρμογής της 

παρέμβασης 

 

 

Τα σχήματα 18 και 19 δείχνουν ότι η Βασιλική εφάρμοσε με επιτυχία τις 

στρατηγικές της περίληψης και της πρόβλεψης μετά τη ολοκλήρωση της 

παρέμβασης. Επιπλέον, και στις 4 ενότητες εφάρμοσε με επιτυχία ως επί το πλείστον 

μόνη της και τις 4 στρατηγικές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συζήτηση 

 

Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό σχολιάζονται τα ευρήματα της έρευνας και αναλύονται οι 

περιορισμοί και οι διδακτικές προεκτάσεις της. Αρχικά, απαντώνται τα ερωτήματα 

που διατυπώθηκαν στο δεύτερο  κεφάλαιο του δεύτερου μέρους της παρούσας 

εργασίας, που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα  της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

στη βελτίωση των τεσσάρων στρατηγικών  και στην αναγνωστική κατανόηση των 

μαθητών. Κατόπιν, αναφέρονται οι περιορισμοί της συγκεκριμένης μελέτης και 

επισημαίνονται ταυτόχρονα οι προοπτικές της μελλοντικής έρευνας πάνω σε αυτή τη 

διδακτική προσέγγιση.  

Γενικότερα, οι μαθητές και οι μαθήτριες σημείωσαν βελτίωση στην 

αναγνωστική τους κατανόηση μετά την Αμοιβαία Διδασκαλία. Η Αμοιβαία 

διδασκαλία αποδείχτηκε αποτελεσματική διδακτική μέθοδος για όλα τα υποκείμενα 

της έρευνας, τα οποία κατάφεραν να βελτιώσουν την αναγνωστική κατανόηση κατά 

την επεξεργασία ενός κειμένου. Επιπλέον, τα υποκείμενα της έρευνας επέδειξαν 

βελτίωση και στην μορφολογία και στην σύνταξη, όπως διαφάνηκε στο ΤΕΣΤ-Α 

κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η βελτίωση στην 

αναγνωστική κατανόηση σημαίνει ότι τα άτομο μπορεί να κατανοήσει τα βαθύτερα 

μέρη της δομής ενός κειμένου, παραγράφου ή πρότασης, με αποτέλεσμα να 

βελτιώνεται και ως προς τη μορφολογία ή τη σύνταξη. Γεγονός που φάνηκε στην 

επίδοση των υποκειμένων της έρευνας στο ΤΕΣΤ-Α.   Όπως αποδείχθηκε και από 

ποικίλες μελέτες  μέσα από την εφαρμογή της Αμοιβαίας διδασκαλίας βελτιώνονται 

οι μαθητές με ΜΔ και ως προς το λεξιλόγιο τους, ως προς την ευχέρεια , τη 

μορφολογία , τη σύνταξη, τη λεκτική αποκωδικοποίηση, την ευφράδεια και τη 

σύνδεση του κάθε περιεχομένου με το προϋπάρχον του (Au &Raphael, 2005. 

Bresnahan &Conderman, & Hedin, 2012. Lederer, 2000). 
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3.1 Ερωτήσεις κατανόησης 

Σχετικά με την πρώτη στρατηγική, τις « ερωτήσεις κατανόησης», φαίνεται ότι 

όλοι οι μαθητές ενίσχυσαν την ικανότητα τους να καταγράφουν και να εκφράζουν 

την δική τους κατανόηση, θέτοντας βασικές ερωτήσεις σε ένα κείμενο όπως (που , 

πότε , τι , ποιοι , πώς). Συγκεκριμένα, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στις 

απαντήσεις των μαθητών και κατά την παρέμβαση και μετά την παρέμβαση . 

Χαρακτηριστικά, η  Νεφέλη στην αρχική άτυπη  αξιολόγηση σημείωσε 1 που 

σημαίνει ότι μερικώς μπόρεσε να την ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια όμως της 

παρέμβασης ο μέσος όρος της  ήταν 3 που σημαίνει ότι έδωσε επιτυχώς τη σωστή 

απάντηση χωρίς καθοδήγηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην τελική άτυπη 

αξιολόγηση να  σημειώσει 2 που σημαίνει ότι κατάφερε να δώσει μία ολοκληρωμένη 

απάντηση. Έπειτα, η Δήμητρα στην αρχική άτυπη  αξιολόγηση σημείωσε 0 που 

σημαίνει ότι δεν μπόρεσε να διατυπώσει καμία ερώτηση κατανόησης για το κείμενο, 

κατά τη διάρκεια όμως της παρέμβασης ο μέσος όρος της  ήταν 1 που σημαίνει ότι 

χρειάστηκε αρκετή καθοδήγηση για να δώσει τη σωστή απάντηση. Παρόλα αυτά 

βέβαια, στην τελική άτυπη αξιολόγηση   σημείωσε 2 που σημαίνει ότι κατάφερε να 

δώσει μία ολοκληρωμένη  ερώτηση . Ακολούθως, η  Στεριανή  στην αρχική άτυπη  

αξιολόγηση σημείωσε 1 που σημαίνει ότι μπόρεσε μερικώς να σχηματίσει σωστές 

ερωτήσεις κατανόησης  ,κατά τη διάρκεια όμως της παρέμβασης ο μέσος όρος της  

ήταν 3  που σημαίνει ότι διατύπωσε επιτυχώς ερωτήσεις κατανόησης χωρίς βοήθεια 

από τον εκπαιδευτικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην τελική άτυπη αξιολόγηση να  

σημειώσει 2 που σημαίνει ότι κατάφερε να δώσει μία ολοκληρωμένη απάντηση. 

Ομοίως και, η Ανδριάνα στην αρχική άτυπη  αξιολόγηση σημείωσε 1 που σημαίνει 

ότι μπόρεσε μερικώς να σχηματίσει σωστές ερωτήσεις κατανόησης, κατά τη διάρκεια 

όμως της παρέμβασης ο μέσος όρος της  ήταν 3 που σημαίνει ότι έδωσε επιτυχώς τη 

σωστή απάντηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην τελική άτυπη αξιολόγηση να  

σημειώσει 2 που σημαίνει ότι κατάφερε να δώσει μία ολοκληρωμένη απάντηση. Το 

πέμπτο παιδί ο Κωνσταντίνος σημείωσε στην αρχική αξιολόγηση 1 που σημαίνει ότι 

μπόρεσε μερικώς να διατυπώσει σωστές ερωτήσεις κατανόησης, κατά τη διάρκεια  

της παρέμβασης ο μέσος όρος του  ήταν 2  που σημαίνει ότι χρειάστηκε μικρή 

καθοδήγηση για να δώσει τη σωστή απάντηση. Στην τελική άτυπη αξιολόγηση όμως 

κατάφερε να  σημειώσει 2 που σημαίνει ότι έδωσε μία ολοκληρωμένη απάντηση. 

Τέλος, η Βασιλική από την αρχική άτυπη  αξιολόγηση σημείωσε 2 που σημαίνει ότι 
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μπορούσε να διατυπώσει σωστά ερωτήσεις κατανόησης ,κατά τη διάρκεια όμως της 

παρέμβασης ο μέσος όρος της  ήταν 2,75  επειδή στην πρώτη ενότητα εφαρμογής 

χρειάστηκε μικρή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό για να διατυπώσει σωστή 

ερώτηση κατανόησης. Στην αξιολόγηση μετά την παρέμβαση σημείωσε 2 που 

σημαίνει ότι κατάφερε να δώσει μία ολοκληρωμένη απάντηση.  

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα διαπιστώνουμε πως τη μεγαλύτερη 

βελτίωση στη συγκεκριμένη στρατηγική παρουσίασε η Δήμητρα ,  αφού στην τελική 

αξιολόγηση παρουσιάστηκε βελτίωση της τάξεως του 100% . Στην αρχική 

αξιολόγηση είχε συγκεντρώσει βαθμολογία 0 , στη διάρκεια της παρέμβασης το 

αύξησε στο 1 και στο τέλος συγκέντρωσε βαθμολογία 2. Η Δήμητρα είχε τη 

χαμηλότερη επίδοση από όλους τους μαθητές/τριες του δείγματος τόσο στην τυπική 

αξιολόγηση αναγνωστικής κατανόησης όσο και στην άτυπη. Το γεγονός δε ότι 

δούλεψε σε ζευγάρι με την Νεφέλη που είχε την καλύτερη αρχική επίδοση 

αναγνωστικής κατανόησης της ομάδας την βοήθησε να σημειώσει τη μεγαλύτερη 

επίδοση ενδεχομένως επειδή της δόθηκαν περισσότερες ευκαιρίες εξάσκησης (δύο σε 

κάθε στρατηγική) από ό,τι στους συμμαθητές της που ήταν σε ομάδες και ο καθένας 

είχε μια ευκαιρία εφαρμογής της κάθε στρατηγικής στη κάθε ενότητα.. Επίσης, η 

Νεφέλη , η Στεριανή και η Ανδριάνα παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση αφού στην 

αρχική αξιολόγηση συγκέντρωσαν βαθμολογία 1 , δηλ. έδωσαν μερικώς σωστές 

ερωτήσεις στη διάρκεια της εφαρμογής της παρέμβασης το αύξησαν σε 2, δηλ. 

χρειάστηκαν μικρή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό  και στην τελική αξιολόγηση 

συγκέντρωσαν και πάλι βαθμολογία 2, δηλ. έδωσαν μόνοι τους πετυχημένες 

ερωτήσεις. Ομοίως, ο Κωνσταντίνος συγκέντρωσε στην αρχική αξιολόγηση 

βαθμολογία 1 ,κατά τη  διάρκεια εφαρμογής της παρέμβασης χρειάστηκε μικρή 

καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό για να διατυπώσει σωστές ερωτήσεις και γι’ αυτό 

βαθμολογήθηκε με 2 αλλά στο τέλος συγκέντρωσε βαθμολογία 2 που σημαίνει ότι 

διατύπωσε μόνος του σωστή ερώτηση.   

Από τα παραπάνω, καταδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης 

διδασκαλίας στη βελτίωση της στρατηγικής των ερωτήσεων κατανόησης,  όσον 

αφορά τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης. Όλοι οι μαθητές παρουσίασαν 

συνολική βελτίωση στη συγκεκριμένη στρατηγική. Η παρούσα αποτελεσματικότητα 

του προγράμματος της Αμοιβαίας Διδασκαλίας για την πρώτη  στρατηγική και 

γενικότερα για τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης έρχεται σε συμφωνία με 
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προηγούμενες έρευνες που έχουν αναδείξει την αποτελεσματικότητα της πάνω στην 

αναγνωστική κατανόηση (Chapman & Meister &Rosenshine, 1996. Chung & Keung, 

2011 .Ματσαγγούρας, 1998 . Meyer, 2010 .).  Συγκεκριμένα η ικανότητα του ατόμου 

να θέτει στον εαυτό του ερωτήσεις, όπως οι μαθητικές ερωτήσεις στα πλαίσια της 

Αμοιβαίας Διδασκαλίας, όπως υποστηρίζει ο Ματσαγγούρας το 1998, έχει μεγάλη 

διδακτική αξία για τους μαθητές που τις υποβάλλουν, διότι «στηρίζουν και προωθούν 

τη μεταγνώση, αλλά και για εκείνους που τις απαντούν, διότι εμπλέκονται σε 

διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων» (σ  289-290 ).Έτσι  η διδασκαλία ερωτήσεων 

κατανόησης κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός άγνωστου κειμένου, αποτελεί τη 

σημαντικότερη πτυχή του συνόλου της διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού. Οι μαθητές 

εμπλέκονται σε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους σκέψης στην προσπάθειά τους 

να ανακαλύψουν κρίσιμα ερωτήματα, εμβαθύνοντας σε αφηρημένη σκέψη και 

οικοδομώντας γνωστικές δομές και έννοιες ανώτερου επιπέδου  (Ματσαγγούρας , 

1998).Επιπλέον, η έρευνα των Rosenshine, Meister & το 1996 έδειξε πως  η 

διδασκαλία της τεχνικής των αυτοερωτήσεων σε συνδυασμό με καθοδήγηση από τον 

εκπαιδευτικό αλλά και από τους συνομηλίκους στους μαθητές είχε ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης(Chapman &Meister &Rosenshine , 1996). 

3.2 Αποσαφήνιση 

        Σχετικά με την δεύτερη στρατηγική της «αποσαφήνισης», φαίνεται ότι όλοι οι 

μαθητές ενίσχυσαν την ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αναλύουν τα δύσκολα 

σημεία του κειμένου, όπου στην συνέχεια συζητούν μεταξύ τους και με το 

διδάσκοντα για την δυσκολία της κατανόησης αυτών των σημείων.  Πιο 

συγκεκριμένα, η Νεφέλη στην αρχική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 0 που σημαίνει 

ότι δεν έδωσε σωστή απάντηση , στη διάρκεια όμως της παρέμβασης ο μέσος όρος 

της ήταν 3, δηλ κατάφερε και έκανε σωστές ερωτήσεις αποσαφήνισης χωρίς βοήθεια  

και στην τελική άτυπη αξιολόγηση ήταν 2. Η Δήμητρα στην αρχική άτυπη 

αξιολόγηση σημείωσε 0 που σημαίνει ότι δεν έδωσε σωστή απάντηση , στη διάρκεια 

όμως της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 1,5 και στην τελική άτυπη αξιολόγηση 

ήταν 2 .Η Στεριανή στην αρχική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 2  που σημαίνει ότι  

έδωσε τη σωστή απάντηση , στη διάρκεια  της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 3, 

δηλ. διατύπωσε πάλι σωστές ερωτήσεις αποσαφήνισης μόνη της και στην τελική 

άτυπη αξιολόγηση ήταν 2, δηλ. διατύπωσε σωστές ερωτήσεις αποσαφήνισης .Η 

Ανδριάνα στην αρχική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 0 που σημαίνει ότι δεν έδωσε 
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σωστή απάντηση , στη διάρκεια όμως της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 1 στις 

δύο πρώτες ενότητες που σημαίνει ότι χρειαζόταν αρκετή βοήθεια ενώ στις δύο 

τελευταίες ενότητες χρειαζόταν λιγότερη καθοδήγηση (βαθμός: 2) και στην τελική 

άτυπη αξιολόγηση ήταν 2, δηλ. διατύπωσε σωστή ερώτηση αποσαφήνισης. Ο 

Κωνσταντίνος στην αρχική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 2 που σημαίνει ότι έδωσε 

σωστή απάντηση , στη διάρκεια όμως της παρέμβασης χρειαζόταν αρκετή 

καθοδήγηση για να μπορέσει να διατυπώσει ερώτηση αποσαφήνισης αλλά  στην 

τελική άτυπη αξιολόγηση ήταν 2 .Τέλος, η Βασιλική στην αρχική άτυπη αξιολόγηση 

σημείωσε 2 που σημαίνει ότι έδωσε σωστή απάντηση το ίδιο και κατά τη διάρκεια 

της παρέμβασης που ο μέσος όρος της ήταν 3 και στην τελική άτυπη αξιολόγηση 

ήταν πάλι 2.  

       Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα διαπιστώνουμε πως τη μεγαλύτερη 

βελτίωση στη συγκεκριμένη στρατηγική παρουσίασε η  Νεφέλη ,  αφού στην αρχική 

αξιολόγηση είχε σημειώσει 0 και κατά τη διάρκεια  εφαρμογής στην παρέμβασης 

κατάφερε να διατυπώσει σωστές ερωτήσεις αποσαφήνισης χωρίς βοήθεια και ομοίως 

στην τελική αξιολόγηση έδωσε σωστές ερωτήσεις . Την αμέσως επόμενη βελτίωση 

είχαν η Δήμητρα και η Αδριάνα, όπου στην αρχική αξιολόγηση σημείωσαν 0, στη 

διάρκεια της παρέμβασης μέσο όρο 1,5, δηλαδή χρειάστηκαν μέτρια καθοδήγηση και 

στην τελική αξιολόγηση βαθμολογία 2, δηλαδή έδωσαν σωστές ερωτήσεις 

αποσαφήνισης. Ο Κωνσταντίνος παρουσίασε μια ασταθή πορεία αφού στην αρχική 

αξιολόγηση κατάφερε να διατυπώσει σωστή ερώτηση αποσαφήνισης, στη διάρκεια 

της παρέμβασης όμως χρειάστηκε καθοδήγηση και στο τέλος πάλι βελτίωσε την 

επίδοσή του καταφέρνοντας μόνος του να διατυπώσει σωστή ερώτηση 

αποσαφήνισης. 

    Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες βελτίωσαν την 

επίδοσή τους στην  αναγνωστική κατανόηση όσον αφορά την στρατηγική της 

αποσαφήνισης όταν συγκρίναμε τις απαντήσεις τους με την αρχική δοκιμασία αλλά 

και την πορεία τους κατά την παρέμβαση. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

για τη δεύτερη στρατηγική έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες που έχουν 

αναδείξει την αποτελεσματικότητα της πάνω στην αναγνωστική κατανόηση 

.Χαρακτηριστικά η διατύπωση  διευκρινιστικών ερωτήσεων  από  τους  μαθητές  

αποτελεί  σημαντική στρατηγική αυτο-ρύθμισης της κατανόησης, αφού έτσι 

αποδεικνύεται ότι οι μαθητές είναι σε θέση να αυτο-ελέγχουν το βαθμό κατανόησης 
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του κειμένου ,αλλά και να αποκτούν ενεργητικό ρόλο και να παρακινούνται στη 

μάθηση. Όπως  υποστηρίζει  και πάλι ο  Ματσαγγούρας «οι  διευκρινιστικές 

ερωτήσεις στα πλαίσια της Αμοιβαίας Διδασκαλίας έχουν μεγάλη διδακτική αξία για 

τους μαθητές που τις υποβάλλουν, διότι «στηρίζουν και προωθούν τη μεταγνώση, 

αλλά και για εκείνους που τις απαντούν, διότι εμπλέκονται σε διαδικασίες 

επεξεργασίας δεδομένων» (σ. 290-291  ). Όπως υποστηρίζουν οι Palinsar και Klenk 

οι διευκρινιστικές ερωτήσεις είναι εκείνες με τις οποίες  ο μαθητής αναζητεί να λύσει 

τις απορίες του, παρανοήσεις ή να πλουτίσει το λεξιλόγιό του. Συνήθως οι 

διευκρινιστικές ερωτήσεις διατυπώνονται κάπως έτσι: «Τι μπορεί να σημαίνει; ...» 

«Τι να εννοεί όταν λέει; ...» Αργότερα,  η Palincsar , αλλά και άλλοι ερευνητές όπως 

οι Lysynchuk, Pressley & Vye (1990) διατύπωσαν την πεποίθηση ότι οι 

διευκρινιστικές ερωτήσεις  βοηθούν τους μαθητές να δημιουργούν νέες συνδέσεις 

μεταξύ των στοιχείων, να αποκτούν νέο λεξιλόγιο, αλλά και να αποκαλύπτουν στο 

κείμενο κρυμμένες ιδέες (Klenk,&Palincsar & 1991.Lysynchuk, Pressley & Vye, 

1990 ). 

  

3.3 Περίληψη  

       Σχετικά με την τρίτη στρατηγική, την «περίληψη», φαίνεται ότι  οι 5 από τους 6 

μαθητές ενίσχυσαν την ικανότητα τους να συνθέτουν περιλήψεις να εντοπίζουν 

δηλαδή τις βασικές πληροφορίες του κειμένου παραλείποντας τις λεπτομέρειες 

.Συγκεκριμένα, η Νεφέλη στην αρχική άτυπη αξιολόγηση έδωσε μια περίληψη 

μερικώς σωστή (βαθμός: 1), κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 

2, δηλ. χρειάστηκε μικρή καθοδήγηση και στην τελική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 

2, δηλαδή κατάφερε μόνη της να συνθέσει μια σωστή περίληψη. Έπειτα, η Δήμητρα 

στην αρχική άτυπη αξιολόγηση δεν μπορούσε καθόλου να συνθέσει μια σωστή 

περίληψη (βαθμός: 0), κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 1,25, 

δηλαδή χρειαζόταν αρκετή καθοδήγηση και στην τελική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 

2, δηλαδή κατάφερε να συγγράψει μόνη της μια σωστή περίληψη. Η Στεριανή στην 

αρχική άτυπη αξιολόγηση δεν μπορούσε καθόλου να συνθέσει μια σωστή περίληψη 

(βαθμός: 0), , κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 2,25, δηλαδή 

χρειαζόταν ελάχιστη καθοδήγηση και στην τελική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 2 , 

δηλαδή κατάφερε να συγγράψει μόνη της μια σωστή περίληψη,  . Η Ανδριάνα  στην 

αρχική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 1, δηλαδή η περίληψη της ήταν μερικώς σωστή, 
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κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 2, δηλαδή χρειαζόταν 

ελάχιστη βοήθεια για τη συγγραφή της περίληψης  και στην τελική άτυπη 

αξιολόγηση σημείωσε 2 , δηλαδή κατάφερε να συγγράψει μόνη της μια σωστή 

περίληψη .Από την άλλη μεριά, ο Κωνσταντίνος στην αρχική άτυπη αξιολόγηση 

σημείωσε 1,δηλαδή συνέθεσε μερικώς σωστή περίληψη, κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης ο μέσος όρος του ήταν 0,25, δηλαδή δεν μπορούσε να φτιάξει μια σωστή 

περίληψη ακόμα και με αρκετή καθοδήγηση και στην τελική άτυπη αξιολόγηση 

σημείωσε 1, δηλαδή, η περίληψη του ήταν μερικώς σωστή. Τέλος, η Βασιλική στην 

αρχική άτυπη αξιολόγηση έφτιαξε μερικώς σωστή περίληψη, κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 3, δηλαδή κατάφερε χωρίς βοήθεια να συνθέσει 

σωστές περιλήψεις  και στην τελική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε πάλι 2, δηλ. είχε 

πολύ καλή επίδοση. 

    Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα διαπιστώνουμε πως τη μεγαλύτερη 

βελτίωση στη συγκεκριμένη στρατηγική παρουσίασε η Στεριανή αφού κατάφερε να 

φτιάξει στο τέλος σωστές περιλήψεις ενώ αρχικά αδυνατούσε αλλά και κατά την 

παρέμβαση χρειάστηκε ελάχιστη βοήθεια. Η επόμενη καλύτερη επίδοση είναι της 

Δήμητρας η οποία κατάφερε και αυτή στο τέλος να φτιάχνει καλές περιλήψεις ενώ 

αρχικά αδυνατούσε αλλά κατά τη διάρκεια της παρέμβασης χρειάστηκε περισσότερη 

βοήθεια από τον εκπαιδευτικό. Αξίζει να αναφέρουμε πως η Νεφέλη και η Ανδριάνα  

παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση αφού στην αρχική αξιολόγηση συγκέντρωσαν 1, 

στη διάρκεια της παρέμβασης το αύξησαν σε 2, δηλαδή χρειάζονταν ελάχιστη 

βοήθεια και στην τελική αξιολόγηση συγκέντρωσαν και πάλι 2, δηλαδή έφτιαξαν 

σωστή περίληψη. Η Βασιλική ήδη από την παρέμβαση κατάφερε να συνθέτει σωστές 

περιλήψεις. Ο Κωνσταντίνος παρουσίασε αδυναμία να αφομοιώσει τη στρατηγική 

και να φτιάξει σωστές περιλήψεις  αφού και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 

χρειαζόταν μεγάλη βοήθεια (βαθμός:0,25) και στο τέλος οι περιλήψεις του ήταν 

μερικώς σωστές. Είναι γεγονός πως η πλειοψηφία των μαθητών συνάντησε μερική 

δυσκολία στο να συνθέσει περιλήψεις , προφανώς αυτό οφείλεται  στο ότι η σύνθεση  

περίληψης αποτελεί υψηλού επιπέδου μεταγλωσσική δεξιότητα, κατά την οποία  το  

άτομο  χρειάζεται να κατανοεί το βασικό νόημα του κειμένου, να επιλέγει τις 

κατάλληλες πληροφορίες και να τις συνθέτει σε ένα σύντομο περιεκτικό και ουσιώδες 

κείμενο. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος για την τρίτη στρατηγική έρχεται 

σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες. Οι Rosenshine και Meister το 1994  , ο Kees 

Van De Bos και οι συνεργάτες του το 1998  , οι  Irene Y.Y. Fung  το 2003 , η 
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Marjatta Takala το 2006, οι Faye Antoniou και ο Elmar Souvignier το 2007 , οι 

Nadine Spo¨rer και οι συνεργάτες της το 2009 και τέλος η  Paola Pilonieta, με την 

Adriana Medina το 2009 τόνισαν την αποτελεσματικότητα της σύνθεσης περίληψης 

για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. 

 

3.4. Πρόβλεψη  

 

       Σχετικά με την τέταρτη στρατηγική την «πρόβλεψη», φαίνεται ότι  οι 3 στους 6 

μαθητές ενίσχυσαν την ικανότητα τους να  προβλέπουν τι θα συμβεί στην συνέχεια 

στο κείμενο με βάση τις πληροφορίες του κειμένου. Αναλυτικά, η Νεφέλη από την 

αρχή μπορούσε να κάνει σωστές προβλέψεις και συνέχισε έτσι μέχρι το τέλος.  Η 

Δήμητρα στην αρχική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε δεν κατάφερε να κάνει σωστή 

πρόβλεψη (βαθμός: 0) , κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 1, 

δηλαδή χρειαζόταν αρκετή καθοδήγηση και στην τελική άτυπη αξιολόγηση που 

έπρεπε να εργαστεί μόνη της δεν κατάφερε να κάνει σωστή πρόβλεψη (βαθμός: 0). Η 

Στεριανή στην αρχική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 1, δηλαδή έκανε μερικώς σωστή 

πρόβλεψη, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 2,25, δηλαδή 

χρειάστηκε ελάχιστη καθοδήγηση και στην τελική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 2, 

δηλαδή έκανε επιτυχή πρόβλεψη .Η Ανδριάνα στην αρχική άτυπη αξιολόγηση 

σημείωσε 0 , δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει πρόβλεψη, κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης ο μέσος όρος της ήταν 3, δηλαδή έκανε πετυχημένες προβλέψεις μόνη 

της και στην τελική άτυπη αξιολόγηση πάλι είχε υψηλή επίδοση. Ο Κωνσταντίνος  

δεν κατάφερε να κάνει μια πρόβλεψη σωστή από την αρχή,  κατά τη διάρκεια και 

μετά το τέλος της παρέμβασης. Προφανώς χρειαζόταν περισσότερη εξάσκηση τόσο 

για την ανάπτυξη της στρατηγικής της περίληψης όσο και για την ανάπτυξη της 

στρατηγικής της πρόβλεψης.  Πρόκειται για δύο στρατηγικές που απαιτούν 

κατανόηση του συνολικού νοήματος του κειμένου και των σχέσεων μεταξύ των 

νοημάτων στο κείμενο, επομένως είναι πιο σύνθετες στρατηγικές από αυτές της 

διατύπωσης των ερωτήσεων και της αποσαφήνισης. Τέλος, η Βασιλική ενώ στην 

αρχική άτυπη αξιολόγηση σημείωσε 0 , τόσο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης όσο 

και στην αξιολόγηση μετά έκανε επιτυχείς προβλέψεις μόνη της, χωρίς βοήθεια  . 
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        Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα διαπιστώνουμε πως τη μεγαλύτερη 

βελτίωση στη συγκεκριμένη στρατηγική παρουσίασαν η Ανδριάνα και η Βασιλική ,  

αφού στην αρχική αξιολόγηση είχαν σημειώσει 0 και κατάφεραν στη διάρκεια  της 

παρέμβασης αλλά και  στην τελική αξιολόγηση να κάνουν επιτυχείς προβλέψεις. Την 

αμέσως επόμενη βελτίωση είχαν η Στεριανή όπου στην αρχική αξιολόγηση 

σημείωσαν 1 στη διάρκεια της παρέμβασης 2,25 και στην τελική αξιολόγηση 2. Ο 

Κωνσταντίνος και η Δήμητρα δεν μπόρεσαν να βελτιώσουν την στρατηγική αυτή και 

να κάνουν σωστές προβλέψεις η Δήμητρα όπως κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 

σταθερά κατάφερνε με αρκετή καθοδήγηση να κάνει σωστή πρόβλεψη, ενώ ο 

Κωνσταντίνος παρά την καθοδήγηση που του δινόταν δεν μπορούσε.  

         Είναι γεγονός πως οι μαθητές παρουσίασαν μικρότερη βελτίωση στη 

συγκεκριμένη στρατηγική δεδομένου ότι η πρόβλεψη  είναι  σημαντική  δεξιότητα  

της  κριτικής  σκέψης,  διότι κινητοποιεί το άτομο να εκτιμήσει την πρότερη εμπειρία 

του ή τις πληροφορίες μέσα σε ένα κείμενο και με βάση αυτή την εκτίμηση να 

διατυπώσει προβλέψεις για τις μελλοντικές εξελίξεις στη ζωή του ή στην ιστορία του 

κειμένου (Ευκλείδη & Κωσταρίδου, 1992). Η αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος για την τέταρτη στρατηγική έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες 

έρευνες που έχουν αναδείξει την αποτελεσματικότητα της πάνω στην αναγνωστική 

κατανόηση . Στον τομέα της κατανόησης κειμένου, η πρόβλεψη έχει ιδιαίτερη 

διδακτική σημασία, γιατί πρώτον, προσδίδει νόημα και σκοπό στην ανάγνωση, αφού 

ο αναγνώστης κινητοποιείται και δείχνει ενδιαφέρον να διαπιστώσει αν οι προβλέψεις 

του επαληθεύονται. Δεύτερον, αναγκάζει  τον  αναγνώστη  να  μελετήσει  με  

προσοχή  όλα  τα  ουσιώδη στοιχεία του κειμένου που θα τον βοηθήσουν να 

καταλήξει σε συγκεκριμένες προβλέψεις (Ματσαγγούρας, 1998. Brown &Palincsar , 

1984. Brown & Palincsar, 1985).  Σχετικά με τη στρατηγική της πρόβλεψης, έρευνες 

που έχουν γίνει πάνω στην ικανότητα της πρόβλεψης του τι θα ακολουθήσει στη 

συνέχεια της ανάγνωσης ενός κειμένου, αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, ακόμα και αν έχουν όλα τα δεδομένα μιας ιστορίας, αδυνατούν να 

προβλέψουν την συνέχεια (Algozzine & Henley& Ramsey  ,2002. McKinney, 1989). 

Οι ίδιες έρευνες αναφέρουν ότι σε σχέση με την πρόβλεψη, η ικανότητα των παιδιών 

να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις για να βρουν την απάντηση είναι σε καλύτερο 

βαθμό, αλλά και πάλι δεν είναι ικανοποιητικές οι αποδόσεις (Bruinings, 1978. 

Schwartz &Wehmeyer  , 1997). Έτσι εξηγούνται και τα καλυτέρα ποσοστά της 
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αποσαφήνισης και των ερωτήσεων κατανόησης. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι η 

ικανότητα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες να προβλέπουν είναι ελάχιστη, 

ακόμα και αν τους παρέχονται όλα τα στοιχεία για να κάνουν την πρόβλεψη 

(Algozzine & Henley& Ramsey ,2002). Με βάση τα παραπάνω είναι σημαντικό ότι 

στην παρούσα έρευνα 3 στα 6 παιδιά κατάφεραν να βελτιώσουν τόσο την ικανότητά 

τους στη πρόβλεψη, όπως φαίνεται από την αξιολόγηση μετά την παρέμβαση . Θα 

ήταν βέβαια ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο μπορούν να διατηρήσουν την επίδοσή 

τους αυτή και σε βάθος χρόνου.  

3.5.  Συσχέτιση άλλων ερευνών με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης  

    Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας στην ενίσχυση της αναγνωστικής 

κατανόησης των μαθητών με δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης αφορούσαν τη 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου αναφορικά με τις τέσσερις 

στρατηγικές κατανόησης που περιλαμβάνονται στην Αμοιβαία Διδασκαλία 

(ερωτήσεις κατανόησης, ερωτήσεις αποσαφήνισης, περίληψη και πρόβλεψη) και 

αναφορικά με την αναγνωστική κατανόηση εν γένει, σε δύο συνθήκες εφαρμογής (σε 

ζεύγη και σε ομάδα). Τα αποτελέσματα συμφωνούν με άλλες έρευνες ότι η Αμοιβαία 

Διδασκαλία είναι αποτελεσματική στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης εν 

γένει και στη  βελτίωση των τεσσάρων στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, όταν αυτή εφαρμόζεται και σε ζεύγη μαθητών 

και σε ομάδα τεσσάρων μαθητών . Εντούτοις, στην παρούσα εργασία οι μαθητές που 

εφάρμοσαν την ΑΔ σε ζεύγη φαίνεται να βελτιώθηκαν συνολικά  από αυτούς που την 

εφάρμοσαν σε ομάδα. Ενδεχομένως αυτό να σχετίζεται, όπως έχει ήδη ειπωθεί, με το 

γεγονός ότι το ζευγάρι είχε τη δυνατότητα να εξασκήσει τη κάθε στρατηγική δύο 

φορές ανά ενότητα ενώ η τετραμελής ομάδα μία. Βέβαια, θα ήταν ενδιαφέρον αν 

δούμε κατά πόσο αυτή τη βελτίωση την μεταφέρουν όταν χρειάζεται να εφαρμόσουν 

τις στρατηγικές μετά από διάστημα, επειδή στην έρευνα των Spo¨rer, Brunstein & 

Kieschke (2009) η βελτίωση των στρατηγικών δεν διατηρήθηκε στους μαθητές που 

είχαν εφαρμόσει την ΑΔ σε ζεύγη όταν η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών 

αξιολογήθηκε μετά από περίπου έναν μήνα μετά τη λήξη του προγράμματος.  

    Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που έχουν 

διδαχθεί τις στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας είναι σε θέση  να σκέπτονται  
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για τα κείμενα με τον τρόπο ,ώστε να αισθάνονται άνετα να συμμετάσχουν σε 

διάλογο συνειδητοποιώντας  πώς να βγάλουν νόημα από αυτό που διαβάζουν  

(Brown & Palincsar, 1984,1986. Klenk &Palincsar 1991, 1992). Αρχικά, τα ευρήματα 

της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τους Palincsar και Brown, οι οποίοι έδειξαν ότι 

η αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες βελτιώθηκε  30-

80 %. (Brown & Palincsar , 1984, 1986).  Λίγο αργότερα οι Palincsar και  Klenk 

υποστήριξαν ότι  η Αμοιβαία Διδασκαλία επηρέασε θετικά την αναγνωστική 

κατανόηση και  σε μικρές ομάδες και σε ζεύγη  μαθητών με διαφορετικά επίπεδα 

ικανοτήτων (Klenk &Palincsar, 1991, 1992).  

     Το 1994 οι Rosenshine και Meister πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση 16 

ποσοτικών μελετών με έμφαση στην Αμοιβαία Διδασκαλία και κατέληξαν στο ίδιο 

συμπέρασμα που κατέληξε και η παρούσα έρευνα  ότι  η Αμοιβαία Διδασκαλία είχε 

σημαντική θετική επίδραση στην απόδοση της αναγνωστικής κατανόησης των 

μαθητών   σε σχέση με τυποποιημένες δοκιμασίες  και ότι είναι πιο αποτελεσματική 

για τους μαθητές με δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση , ώστε να εφαρμόζεται 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ομοίως, ο  Lee υποστήριξε ότι η Αμοιβαία 

Διδασκαλία είναι μια αποτελεσματική τεχνική για την ενίσχυση της  

αναγνωστικής κατανόησης (Lee ,2004) . Αντίστοιχα, ο Oczkus  έδειξε ότι η Αμοιβαία 

Διδασκαλία που εφαρμόστηκε σε ομάδες των 4 και σε ζεύγη για τρεις εβδομάδες 

ενίσχυσε την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

μαθησιακές δυσκολίες.   Παρομοίως, ο Allen που εκπόνησε μια μελέτη βρήκε  ότι  

εντοπίστηκαν  θετικές αλλαγές στις ικανότητες των μαθητών να χρησιμοποιούν τις 

τέσσερις στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας (Allen ,2003) Την ίδια χρονική 

περίοδο, ο Hashey ανέφερε  ότι οι περισσότεροι από τους μαθητές κατανόησαν 

καλύτερα το λογοτεχνικό βιβλίο και έτσι, διευκολύνθηκε  η αναγνωστική τους 

κατανόηση (Hashey et al., 2003). Πιο πρόσφατα, οι Ahmadi και Hairul  και οι 

Ahmadi και Pourhossein (2012), διαπίστωσαν ότι ένα διδακτικό πρόγραμμα 

Αμοιβαίας Διδασκαλίας που  σχεδιάστηκε από τους Palincsar και Brown το 1984, 

βοήθησε τους μαθητές, οι οποίοι φοιτούσαν από την τρίτη έως την έκτη δημοτικού 

στην αναγνωστική κατανόηση. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μία ποικιλομορφία ως προς 

τα θετικά αποτελέσματα της Αμοιβαίας Διδασκαλίας στην αναγνωστική κατανόηση 

των μαθητών, εφόσον αποδείχτηκε αποτελεσματική μέθοδος για μαθητές διαφόρων 

γνωστικών επιπέδων. Και αυτό, διότι οι μαθητές ανήκαν σε διαφορετικές τάξεις του 
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δημοτικού σχολείου. Συνεπώς, είχαν διαφορετικό γνωστικό επίπεδο (Ahmadi & 

Hairul.Ahmadi & Pourhossein ,2012). 

   Όσον αφορά την παρούσα ερευνητική προσπάθεια σχεδιάστηκε και 

εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα Αμοιβαίας Διδασκαλίας όπου οι 6 μαθητές χωρίστηκαν 

σε δύο κατηγορίες  η μία αποτελούνταν από τέσσερα άτομα και η άλλη από δυο. Στην 

ομάδα της δυάδας εντάχθηκαν οι μαθήτριες με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη 

αντίστοιχα επίδοση κατανόησης στην τυπική δοκιμασία. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι η χρήση των τεχνικών της Αμοιβαίας διδασκαλίας έχει μόνο 

θετικά αποτελέσματα ακόμη και για τους μαθητές που παρουσιάζουν Μαθησιακές 

Δυσκολίες και επίσης ευνοεί και σε άλλους τομείς, όπως στο  λεξιλόγιο αλλά και 

γενικώς, την εκμάθηση της γλώσσας . 

 

 

3.6.  Συμπεράσματα 

       Τα αποτελέσματα της μελέτης μας επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η Αμοιβαία  

Διδασκαλία είναι ένα εφικτό μέσο για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης 

των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να 

ενισχύσει την  αναγνωστική κατανόηση  των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες .Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  επωφελήθηκαν από 

την εφαρμογή του προγράμματος. Δηλαδή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, η πρόοδος των μαθητών ήταν σημαντική  στη γνώση της χρήσης των 

αναγνωστικών στρατηγικών στην πλειοψηφία των παιδιών. Συγκεκριμένα, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές της δυάδας απέδωσαν καλύτερα από εκείνους 

της ομάδας των τεσσάρων. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα πορίσματα αρκετών μετα-

αναλυτικών μελετών που έδειξαν ότι οι μαθητές στη δυάδα ενίσχυαν τις 

αναγνωστικές αρμοδιότητες  τους στην  κατανόηση από τη χρήση στρατηγικών που 

αφορούν την ανάγνωση και την  αυτορρύθμιση σε μεγαλύτερο βαθμό από την ομάδα 

των τεσσάρων (Antoniou & Souvignier, 2007). Αυτό συμβαίνει ενδεχομένως επειδή 

οι μαθητές στη δυάδα εξασκούνται περισσότερο στις συγκεκριμένες στρατηγικές από 

ότι οι συνομήλικοι τους στην ομάδα των τεσσάρων  (Aarnoutse et al,  1997). 

Παρόμοια, η εικόνα των μαθητών στην εφαρμογή στρατηγικών στην αρχική 

αξιολόγηση, συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες. Οι μαθητές του δείγματος, 

δυσκολεύτηκαν αρκετά στην αρχική αξιολόγηση, να εφαρμόσουν τις στρατηγικές της 
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Αμοιβαίας διδασκαλίας και κάποιοι απέτυχαν τελείως. Η εικόνα βέβαια αυτή 

παρουσιάστηκε αρκετά διαφορετική κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αλλά και της 

τελικής αξιολόγησης. Επιπλέον, η διαφορά δυάδας με τετράδα έγινε περισσότερο 

εμφανής στην τελική αξιολόγηση , αφού όπως παρουσιάστηκε και στα διαγράμματα 

ειδικά στις  στρατηγικές της περίληψης και της πρόβλεψης οι μαθητές της δυάδας 

απέδωσαν καλύτερα (Topping 2013). 

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποδείχθηκε πως στην 

ουσία η αναγνωστική κατανόηση των μαθητών βελτιώθηκε περισσότερο στη 

συνθήκη της δυάδας. Τόσο η συνοχή της δυάδας  όσο και ο ρόλος της  

αλληλεξάρτησης του ενός μέλους από το άλλο είναι ορισμένες από τις πολλές πιθανές 

επιπτώσεις της εφαρμογής της Αμοιβαίας Διδασκαλίας στο ζεύγος των μαθητών που 

κατάφεραν να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή επίδοση. Η τεχνική του εταίρου – 

συντρόφου μέσω της Αμοιβαίας Διδασκαλίας  θεωρείται  μια μορφή συνεργατικής 

μάθησης, με στόχο την απόκτηση γνώσεων  και  δεξιοτήτων μέσω της ενεργού 

βοήθειας και στήριξης μεταξύ τους, αφού  σε ένα ομότιμο πρόγραμμα διδασκαλίας 

λαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους ως καθοδηγητή και  καθοδηγούμενου.  Οι Duran 

και Monereo  υποστήριξαν  ότι η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων απαιτεί μια 

διαφορά στη γνώση μεταξύ της Αμοιβαίας Διδασκαλίας  έτσι ώστε το παιδί με πιο 

υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων  να  είναι σε θέση ως καθοδηγητής και ως πρότυπο  να 

διδάξει  το μαθητή με το χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων.  

Η Αλληλοδιδακτική παρέχει μια εναλλακτική διδασκαλία και μαθησιακή 

προσέγγιση, όπου οι μαθητές λαμβάνουν ενεργό ρόλο στον τρόπο σκέψης και στην 

ανταλλαγή γνώσεων .Οι μαθητές ενεργούν ως δάσκαλοι και ωφελούνται περισσότερο 

από την καθαυτού μέθοδο της Αμοιβαίας Διδασκαλίας. Είναι γεγονός ότι ο ένας 

εταίρος μπορεί  να λειτουργήσει ως πρότυπο μεταγνωστικών δεξιοτήτων και να 

θεωρηθεί  ως η μόνη οδός για την ενίσχυση   της αυτορρύθμισης της κατανόησης. Η 

έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές με υψηλότερο υπόβαθρο δεξιοτήτων τείνουν να 

προσφέρουν πιο ποιοτική διδασκαλία σε μαθητές με χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 

στην κατανόηση του γραπτού λόγου και να τους οδηγούν σε ένα  υψηλότερο επίπεδο 

σκέψης όσο αφορά το κείμενο. Αυτό αποδείχθηκε και από το γεγονός ότι η ομάδα 

των τεσσάρων δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στις στρατηγικές της Αμοιβαίας Διδασκαλίας 

που αφορούν τη χρήση μεταγνωστικών δεξιοτήτων “περίληψη –πρόβλεψη” , καθώς 

ειδικά ένα μέλος της τετράδας,  ο Κωνσταντίνος, παρουσίασε μια ασταθή πορεία 
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στην εμπέδωση και κατάκτηση των μεταγνωστικών στρατηγικών της Αμοιβαίας 

Διδασκαλίας. (Duran & Monereo , 2002). 

 Συνοψίζοντας, τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη συγκεκριμένη 

ερευνητική εργασία είναι ότι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που παρουσιάζουν 

αρκετές ελλείψεις στην ικανότητα της ανάγνωσης κι ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις 

στην αναγνωστική κατανόηση, μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή της 

μεθόδου της Αμοιβαίας διδασκαλίας δουλεύοντας ομαδικά και σε ζεύγη και με την 

απαραίτητη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Βέβαια όμως όπως αποδείχθηκε η 

ενίσχυση μεταγωστικών δεξιοτήτων της αναγνωστικής κατανόησης επιτυγχάνονται 

πιο αποτελεσματικά μέσα από την τοποθέτηση των μαθητών σε ζεύγη με διαφορετικό 

επίπεδο δεξιοτήτων. Το γεγονός όμως ότι οι περισσότεροι μαθητές του δείγματος 

βελτιώθηκαν στην κατανόηση κειμένων μέσα από τη  διατύπωση ερωτήσεων 

κατανόησης και αποσαφήνισης, , αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια είχε 

αποτελέσματα. Καταληκτικά επισημαίνουμε πως καθαυτού το αναγνωστικό 

πρόγραμμα της Αμοιβαίας Διδασκαλίας συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της 

αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι φανερό πως 

οι γνωστικές δεξιότητες ενισχύθηκαν μέσα από την κοινού εργασία και στις δύο 

πειραματικές συνθήκες, οι μεταγνωστικές όμως δεξιότητες κατακτήθηκαν καλύτερα 

στο εταιρικό ζεύγος. Στην ουσία λοιπόν αυτό ήταν και το βασικότερο συμπέρασμα 

της παρούσας έρευνας. 

 

3.7 Περιορισμοί 

 Στα μειονεκτήματα της έρευνας θα πρέπει να αναφερθεί το μικρό μέγεθος και 

η πιθανή ετερογένεια του δείγματος, συνέπεια αυτών είναι ότι τα αποτελέσματα που 

παρατηρήθηκαν σε αυτή τη  μελέτη δεν μπορεί να είναι γενικεύσιμα σε άλλους 

πληθυσμούς. Επιπλέον περιορισμοί αποτελούν το μικρό χρονικό διάστημα της 

παρέμβασης – δεδομένου ότι στα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες οι ρυθμοί είναι 

πολύ πιο αργοί και απαιτείται περισσότερος χρόνος για αφομοίωση και εμπέδωση 

των στρατηγικών η απουσία επανελέγχου για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της 

παρέμβασης. 
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3.8 Μελλοντικές έρευνες 

      Έχοντας ως έναυσμα την παρούσα ερευνητική εργασία ακολούθως 

παρουσιάζονται  ενδιαφέρουσες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες που θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από εκπαιδευτικούς-ερευνητές. Αρχικά, 

προτείνεται η μελέτη της εφαρμογής της Αμοιβαίας διδασκαλίας μέσα στην τάξη με 

συμμετοχή των μαθητών σε μεικτές ομάδες με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Επίσης η μελέτη θα μπορούσε να γίνει σε  μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να 

ενσωματώσει διαφορετικές τεχνικές, όπως γραφικούς  οργανωτές, τη βοήθεια του 

υπολογιστή. Ακόμη, προτείνεται η σύνδεση της εφαρμογής της συγκεκριμένης 

μεθόδου με την τεχνολογία δεδομένης της ραγδαίας εισβολής της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ευρείας χρήσης του διαδικτύου μέσα στη σχολική 

τάξη, ίσως θα ήταν χρήσιμη η προσαρμογή της μεθόδου της Αμοιβαίας διδασκαλίας 

σε διαδικασίες αναζήτησης και χρήσης των πληροφοριών του διαδικτύου.   

Επιπρόσθετα, θα ήταν γόνιμο να μελετηθεί η  αποτελεσματικότητα της Αμοιβαίας 

Διδασκαλίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιώντας και  άλλα είδη 

κειμένων όπως ενημερωτικά , περιγραφικά  , επεξηγηματικά και κείμενα που 

εντάσσονται στον ποιητικό λόγο. Ακόμη, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου  σε άλλα γνωστικά αντικείμενα για 

παράδειγμα , ιστορία , φυσική , γεωγραφία , κοινωνική και πολιτική αγωγή. Τέλος, 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε διαφορετικό δείγμα παιδιών με άλλες μαθησιακές 

δυσκολίες όπως ΔΕΠΠ-Υ , και με άλλες δυσκολίες όπως αυτισμό , νοητική 

καθυστέρηση και με σύνδρομο Down. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον  στον ερευνητικό χώρο 

θα ήταν η πραγματοποίηση  μίας συγκριτικής μελέτης που να αφορά τη διεύρυνση 

της αποτελεσματικότητας της Αμοιβαίας Διδασκαλίας με μία άλλη μέθοδο ενίσχυσης 

της αναγνωστικής κατανόησης όπως είναι το Αναγνωστικό Πρόγραμμα Reading 

Recovery σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1:Μη σταθμισμένη , Άτυπη  Δοκιμασία  ως pre και post test 

 

PRETEST «Ο Μικρός Πρίγκιπας του Αντουάν Ντε Σαιντ –Εξυπερύ» 

 

Ο  Μικρός Πρίγκιπας δεν είναι  από τον πλανήτη Γη. Ο πλανήτης  του είναι ένας 

αστεροειδής που  έχει πολύ μικρό μέγεθος. Ο  αστεροειδής αυτός έχει τρία  ηφαίστεια 

και ένα τριαντάφυλλο.  

   Ο Μικρός Πρίγκιπας έφυγε από  τον πλανήτη του επειδή ένιωθε  μοναξιά και 

ήθελε να  γνωρίσει  καινούργιους ,πολλούς  ανθρώπους. Έτσι έκανε ένα ταξίδι  έως 

τη Γη, περνώντας πρώτα από  6 πλανήτες. 

     Στην αρχή γνώρισε ένα βασιλιά που έδινε συνεχώς διαταγές , ένα φιλόδοξο 

άνθρωπο , έναν μπεκρή , έναν έμπορο που πίστευε ότι τα αστέρια είναι όλα δικά του , 

έναν άνθρωπο που είχε ένα φανάρι το οποίο άναβε τη μέρα και το έσβηνε τη νύχτα 

και έναν σοφό που του είπε να επισκεφθεί τη γη. Ο Μικρός πρίγκιπας ακολουθώντας 

τη συμβουλή του πήγε στη γη . Στη Γη γνώρισε τον  αφηγητή. Ο αφηγητής ήταν 

αεροπόρος και καθώς πετούσε με το αεροπλάνο έπεσε στην έρημο Σαχάρα.  

    Ο Μικρός  Πρίγκιπας έγινε φίλος με τον αφηγητή και  έτσι γνώρισε και άλλα 

άτομα στη Γη, όπως  ένα φίδι που του υποσχέθηκε ότι θα τον  βοηθήσει να γυρίσει 

στον πλανήτη του, μία  αλεπού που του μίλησε για τη φιλία και έναν  κλειδούχο 

σιδηροδρόμων καθώς επίσης και  έναν έμπορο.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

1) Μπορείς να σκεφτείς μία ερώτηση που θα σε βοηθήσει να δώσεις 

προσοχή στα βασικά σημεία του κειμένου;   ( /2) 

 

2) Μπορείς να σκεφτείς μια ερώτηση που θα σε βοηθήσει να 

καταλάβεις καλύτερα κάτι στο οποίο συνάντησες δυσκολία;( /2) 

 

3)Μπορείς να πεις με δικά σου λόγια όσα κατάλαβες από το κείμενο; 

 ( /2) 

 

4) Μπορείς να φανταστείς ποιο θα είναι το τέλος της ιστορίας μας; 

(/2) 
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Ο  Μικρός Πρίγκιπας δεν είναι  από τον πλανήτη Γη. Ο πλανήτης  του είναι ένας 

αστεροειδής που  έχει πολύ μικρό μέγεθος. Ο  αστεροειδής αυτός έχει τρία  ηφαίστεια 

και ένα τριαντάφυλλο.  

Ο Μικρός Πρίγκιπας έφυγε από  τον πλανήτη του επειδή ένιωθε  μοναξιά και 

ήθελε να  γνωρίσει  καινούργιους ,πολλούς  ανθρώπους. Έτσι έκανε ένα ταξίδι  έως 

τη Γη, περνώντας πρώτα από  6 πλανήτες. 

Στην αρχή γνώρισε ένα βασιλιά που έδινε συνεχώς διαταγές , ένα φιλόδοξο 

άνθρωπο , έναν μπεκρή , έναν έμπορο που πίστευε ότι τα αστέρια είναι όλα δικά του , 

έναν άνθρωπο που είχε ένα φανάρι το οποίο άναβε τη μέρα και το έσβηνε τη νύχτα 

και έναν σοφό που του είπε να επισκεφθεί τη γη. Ο Μικρός πρίγκιπας ακολουθώντας 

τη συμβουλή του πήγε στη γη . Στη Γη γνώρισε τον  αφηγητή. Ο αφηγητής ήταν 

αεροπόρος και καθώς πετούσε με το αεροπλάνο έπεσε στην έρημο Σαχάρα.  

 Ο Μικρός  Πρίγκιπας έγινε φίλος με τον αφηγητή και  έτσι γνώρισε και άλλα 

άτομα στη Γη, όπως  ένα φίδι που του υποσχέθηκε ότι θα τον  βοηθήσει να γυρίσει 

στον πλανήτη του, μία  αλεπού που του μίλησε για τη φιλία και έναν  κλειδούχο 

σιδηροδρόμων καθώς επίσης και  έναν έμπορο. Τελικά ο Μικρός Πρίγκιπας για  να 

επιστρέψει στον πλανήτη του βασίστηκε  στο φίδι, το οποίο με το δηλητήριο του 

τον έστειλε πίσω. 

 

Η τελευταία πρόταση αποτελεί και την πιθανή πρόβλεψη του κάθε μαθητή στην 

απάντηση των ερωτήσεων του, το οποίο το ξαναδίνουμε σε ολοκληρωμένη μορφή 

στους μαθητές.  
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Παράρτημα 2: Περιγραφή της Άμεσης Διδασκαλίας της κάθε στρατηγικής 

της Αμοιβαίας Διδασκαλίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΦΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ 

 

Μια φορά και έναν καιρό σε μια μακρινή χώρα που την έλεγαν Ουρανούπολη 

βασίλευε ένας μισητός άρχοντας ο Αρπατίλαος ο πρώτος. Ο άρχοντας αυτός είχε 

δώδεκα κορόνες . Κάθε μήνα άλλαζε κορόνα. Είχε και ένα χρυσό τηλεσκόπιο και ένα 

φτερό από μαύρο  κοράκι. 

Με το φτερό έγραφε νόμους και έτσι έβγαλε ένα νόμο που καταργούσε τις 

Απόκριες, τα διαλείμματα των σχολείων, τα πάρτι των γενεθλίων και τις Κυριακές. 

Έτσι οι Κυριακές αυτές άλλαζαν όνομα και βαφτίζονταν «Προδευτέρες» και δεν 

ξεχώριζαν από τις κανονικές Δευτέρες. Ένας ακόμη νόμος όριζε ότι τα λούνα πάρκ 

και οι παιδικές χαρές έπρεπε να κλείσουν και στη θέση τους να στηθούν πέτρινες 

φυλακές. Ένας άλλος νόμος όριζε ότι όλοι οι ανθόκηποι και τα πάρκα να 

πυρποληθούν και στη θέση τους να χτιστούν εργοστάσια κατασκευής λουκέτων και 

πλεκτήρια συρματοπλεγμάτων. 

Τώρα ήρθε η σειρά να πούμε τι έκανε με το τηλεσκόπιο. Το έπαιρνε , πήγαινε 

στον πιο ψηλό πύργο του παλατιού που είχε δώδεκα παράθυρα και παρατηρούσε την 

επικράτεια του. Μόλις έβλεπε κάτι που του άρεσε  την πιο λαχταριστή πατάτα στο 

τηγάνι μιας νοικοκυράς ενημέρωνε τους φρουρούς του που έσπευδαν με τις 

μοτοσικλέτες τους την άρπαζαν και την έβαζαν σε μια χρυσή χαρτοσακούλα και του 

την έφερναν 

Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς που οι Ουρανοπολίτες τον αντιπαθούσαν τον 

Αρπατίλαο. Καμιά φορά του έβγαζαν τη γλώσσα  ή έκαναν γκριμάτσες πίσω από την 

πλάτη του. Άλλοτε πετούσαν μπανανόφλουδες μπροστά στην πύλη του παλατιού για 

να γλιστρήσει και να πέσει. Δεν είναι όμως παράλογο αφού ήθελε οι υπήκοοί του να 

δουλεύουν ασταμάτητα στα ορυχεία και να βγάζουν πολύτιμα πετράδια για να 

στολίζει τις κορόνες του. 
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ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ :  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 

 

Βήμα 1: Παρουσίαση της στρατηγικής (ο εκπαιδευτικός ονομάζει τη 

στρατηγική, την αναλύει και εξηγεί τη χρησιμότητά της) 

Σήμερα παιδιά θα δουλέψουμε έναν  τρόπο για να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα 

κείμενα που διαβάζουμε. Ο τρόπος αυτός ονομάζεται υποβολή ερωτήσεων 

περιεχομένου. Όταν δηλαδή διαβάζουμε ένα κείμενο, όπως την ιστορία που θα 

διαβάσουμε εδώ, θα πρέπει να βρούμε τις βασικές ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουμε 

να δώσουμε προσοχή στα βασικά σημεία του κείμενου ( στο πότε έγινε η ιστορία , 

πού , ποιοι πήραν μέρος , τι έγινε; Πώς και γιατί;). 

 

Βήμα 2: Μοντελοποίηση από τον εκπαιδευτικό (ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει 

τη στρατηγική στο πρώτο μέρος του κειμένου εκφράζοντας φωναχτά τη σκέψη 

του ώστε να δείξει στους μαθητές τον τρόπο σκέψης που θα ακολουθήσουν για 

να εφαρμόσουν τη στρατηγική) 

Αρχίζει  να διαβάζει την πρώτη παράγραφο. Στην πρώτη παράγραφο  που 

διαβάζει ,αναρωτιέται ποια είναι η πιο σημαντική πληροφορία και τη βάζει σε 

κύκλο.                            

Ύστερα διατυπώνει μια ερώτηση, για να λάβει ως απάντηση αυτή τη σημαντική 

πληροφορία. 

 Παιδιά, πώς ονομάζεται αυτή η περίεργη χώρα;  

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως ονομάζεται Ουρανούπολη. 

 

 Και  Ποιος πιστεύετε ότι βασίλευε εκεί;  

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως βασίλευε ο Αρπατίλαος ο πρώτος. 

 Ήταν καλός ή κακός  άρχοντας;  

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως ήταν ένας μισητός άρχοντας . 

 Κάθε πότε άλλαζε κορόνα;  

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως κάθε μήνα άλλαζε κορόνα. 

 Πόσες κορόνες είχε;  

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως είχε δώδεκα κορόνες . 

 Τι έκανε κάθε μήνα με τις κορόνες;  

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως κάθε μήνα άλλαζε κορόνα. 
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 Και τι είχε επιπλέον  ο βασιλιάς; 

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως είχε και ένα χρυσό τηλεσκόπιο και ένα 

φτερό από μαύρο  κοράκι. 

Ο εκπαιδευτικός ξαναδιαβάζει την πρώτη παράγραφο και επαληθεύει τις 

απαντήσεις του από τις αρχικές ερωτήσεις.  «Μια φορά και έναν καιρό σε μια 

μακρινή χώρα που την έλεγαν Ουρανούπολη βασίλευε ένας μισητός άρχοντας ο 

Αρπατίλαος ο πρώτος. Ο άρχοντας αυτός είχε δώδεκα κορόνες . Κάθε μήνα άλλαζε 

κορόνα. Είχε και ένα χρυσό τηλεσκόπιο και ένα φτερό από μαύρο  κοράκι» 

 

Βήμα 3α: Καθοδηγούμενη εξάσκηση 

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει τη δεύτερη παράγραφο και οι μαθητές πρέπει να  

θέσουν τα ερωτήματα . Επομένως ο εκπαιδευτικός ξεκινά την ανάγνωση της 

παραγράφου και ρωτάει τους μαθητές:  

 Ποια νομίζετε ότι είναι η πιο σημαντική πληροφορία εδώ; (Με το φτερό 

έγραφε νόμους, αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές). Άρα ποια ερώτηση 

μπορώ να κάνω; (Τι έκανε ο Αρπατίλαος με το φτερό;).   

 Στη συνέχεια ποια πιστεύετε ότι είναι σημαντική πληροφορία; ( Έβγαλε νόμο 

, αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές). Άρα ποια ερώτηση μπορώ να κάνω; 

(Ποιο νόμο έβγαλε και τι καταργούσε;). 

 Έπειτα ποια πιστεύετε ότι είναι σημαντική πληροφορία; ( Άλλαζε όνομα τις 

Κυριακές , αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές). Άρα ποια ερώτηση μπορώ να 

κάνω; 

( Πως ονομάζονταν οι Κυριακές με άλλο όνομα; ). 

 Έπειτα ποια πιστεύετε ότι είναι σημαντική πληροφορία; ( Έβγαλε και άλλο 

νόμο , αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές). Άρα ποια ερώτηση μπορώ να 

κάνω; 

(Τι όριζε ο νόμος για τα λούνα Παρκ και τις παιδικές χαρές ; ). 

 

 Έπειτα ποια πιστεύετε ότι είναι σημαντική πληροφορία; ( Έβγαλε και άλλο 

νόμο , αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές). Άρα ποια ερώτηση μπορώ να 

κάνω; 

(Τι έλεγε ο νόμος για τα πάρκα και τους ανθόκηπους; ) 

     Στόχος είναι οι μαθητές να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις περιεχομένου. Οι 

μαθητές διαβάζουν το κείμενο και επαληθεύουν ή διαψεύδουν τις απαντήσεις τους. 
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Θα μπορούσε να βοηθήσει αν οι απαντήσεις των μαθητών  γραφτούν στον πίνακα 

ώστε να τις έχουν μπροστά τους για επαλήθευση αφού διαβάσουν το κείμενο. 

(περιμένουμε απάντηση από τους μαθητές). 

     Με το φτερό έγραφε νόμους και έτσι έβγαλε ένα νόμο που καταργούσε τις 

Απόκριες, τα διαλείμματα των σχολείων, τα πάρτι των γενεθλίων και τις 

Κυριακές. Έτσι οι Κυριακές αυτές άλλαζαν όνομα και βαφτίζονταν «Προδευτέρες» 

και δεν ξεχώριζαν από τις κανονικές Δευτέρες. Ένας ακόμη νόμος όριζε ότι τα λούνα 

Παρκ και οι παιδικές χαρές έπρεπε να κλείσουν και στη θέση τους να στηθούν 

πέτρινες φυλακές. Ένας άλλος νόμος όριζε ότι όλοι οι ανθόκηποι και τα πάρκα να 

πυρποληθούν και στη θέση τους να χτιστούν εργοστάσια κατασκευής λουκέτων 

και πλεκτήρια συρματοπλεγμάτων. 

 

Βήμα 3β: Λιγότερο καθοδηγούμενη εξάσκηση 

   Οι μαθητές διαβάζουν την επόμενη παράγραφο και διατυπώνουν κάποιες 

ερωτήσεις με ελάχιστη καθοδήγηση από μέρους του εκπαιδευτικού .  Η 

καθοδηγητική ερώτηση θα είναι:  

 Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που μας λέει αυτή η παράγραφος; 

Πρώτα τα επιλέγουν οι μαθητές και μετά διατυπώνουν τις ερωτήσεις τους. 

(Ποιοι αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο; Τι κάνουν; Πως το 

πραγματοποιούν;   Με ποιους το πραγματοποιεί;  και στη συνέχεια  ελέγχουν τις 

απαντήσεις τους.) 

Βήμα 4: Αυτονόμηση 

   Οι μαθητές διατυπώνουν κάποιες ερωτήσεις και στη συνέχεια διαβάζουν την 

τελευταία παράγραφο και ελέγχουν τις απαντήσεις τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

      Μια μέρα ο Αρπατίλαος κάλεσε ένα μυστικό συμβούλιο από τρεις έμπιστους 

αυλικούς. Τον Τίλιο Ξεφτίλιο , τον υπερασπιστή του,  το Βουλίμιο το Βλήμα , τον 

αρχηγό της φρουράς του και το Σαυρίλιο Βρισελιέ , τον αρχιμάγο του παλατιού.  

       Τους ρώτησε για ποιο λόγο οι υπήκοοι του  δεν τον αγαπάνε. Ο Τίλιος 

Ξεφτίλιος επέμεινε μέσα από τις κολακείες πως τον αγαπάνε , αλλά ο Σαυρίλιος 

Βρισελιέ πήρε το θάρρος και είπε πως δεν τον αγαπάνε γιατί στα όνειρα τους βλέπουν 

τούρτες , λούνα Παρκ και πυροτεχνήματα και τα συγκρίνουν με το ξυπνητό τους 

,οπότε απογοητεύονται.  

       Έτσι ο Αρπατίλαος πρότεινε να βγάλουν ένα νόμο που να απαγορεύονται 

αυστηρά τα όνειρα. Ο ίδιος θα αναλάβει ονειρικές περιπολίες που σπάνε τις πόρτες , 

θα μπαίνουν στα σπίτια και θα περιποιούνται όσους παραβαίνουν το νόμο! 

     Στο τέλος ο Σαυρίλιος υποσχέθηκε να κάνει μια καταχθόνια εφεύρεση που θα 

τους απαλλάξει από τα όνειρα των υπηκόων.  Ζήτησε επτά εβδομάδες και επτά μέρες 

να τους παρουσιάσει την εφεύρεση τους. Έτσι ανέβηκε σε μια αραχνιασμένη σκάλα 

και πήγε στο μαγικό εργαστήρι του. 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ :  ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 

 

Βήμα 1: Παρουσίαση της στρατηγικής (ο εκπαιδευτικός ονομάζει τη 

στρατηγική, την αναλύει και εξηγεί τη χρησιμότητά της) 

Σήμερα παιδιά θα δουλέψουμε έναν ακόμη τρόπο για να καταλαβαίνουμε 

καλύτερα τα κείμενα που διαβάζουμε. Ο τρόπος αυτός ονομάζεται αποσαφήνιση. 

Όταν δηλαδή διαβάζουμε ένα κείμενο, όπως την ιστορία που διαβάζουμε εδώ, πολλές 

φορές χρειάζεται να βρούμε κάποιες ερωτήσεις  για να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας 

όσα δεν καταλαβαίνουμε , ας πούμε κάποιες δύσκολες λέξεις.  Αν δεν 

καταλαβαίνουμε , ρωτάμε ένα συμμαθητή μας  ή χρησιμοποιούμε το λεξικό, αν 

χρειαστεί. 

 

Βήμα 2: Μοντελοποίηση από τον εκπαιδευτικό (ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει 

τη στρατηγική στο πρώτο μέρος του κειμένου εκφράζοντας φωναχτά τη σκέψη 

του ώστε να δείξει στους μαθητές τον τρόπο σκέψης που θα ακολουθήσουν για 

να εφαρμόσουν τη στρατηγική)Αρχίζει να διαβάζει την πρώτη παράγραφο. Μετά 

εξηγεί στα παιδιά : Παιδιά στην πρώτη παράγραφό υπάρχουν κάποιες άγνωστες 

λέξεις; Για κοιτάξτε καλύτερα στο κείμενο:   

   Οι αυλικοί του βασιλιά χαρακτηρίζονται ως έμπιστοι. Τι σημαίνει η λέξη 

«έμπιστος»;  «Αφού δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η λέξη «έμπιστος», πρέπει να 

σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι».  «  Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η λέξη πίστη ;  Για 

διαβάστε λίγο πιο πάνω την προηγούμενη πρόταση να δείτε, μήπως κάτι μπορείτε  να 

καταλάβετε καλύτερα».  Έτσι λοιπόν  έμπιστος είναι αυτός που μπορούμε να του 

εμπιστευτούμε κάποιο μυστικό και να μην το πει σε κανένα. Έπειτα τονίζει πως ο 

Τίλιος Ξεφτίλιος χαρακτηρίζεται πως υπερασπιστής. Τι σημαίνει η λέξη 

«υπερασπιστής»;  «Αφού δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η λέξη «υπερασπιστής», 

πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι». «  Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η λέξη 

ασπίδα ; «Πως χρησιμοποιεί κάποιος την ασπίδα και γιατί;»  Για διαβάστε λίγο πιο 

πάνω την προηγούμενη πρόταση να δείτε, μήπως κάτι μπορείτε να καταλάβετε 

καλύτερα».  Έτσι λοιπόν υπερασπιστής είναι αυτός που προστατεύει κάτι όπως η 

ασπίδα τον στρατιώτη. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την πρώτη παράγραφο και 

επαληθεύει τις αρχικές απαντήσεις.  
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Μια μέρα ο Αρπατίλαος κάλεσε ένα μυστικό συμβούλιο από τρεις έμπιστους 

αυλικούς. Τον Τίλιο Ξεφτίλιο , τον υπερασπιστή του,  το Βουλίμιο το Βλήμα , τον 

αρχηγό της φρουράς του και το Σαυρίλιο Βρισελιέ , τον αρχιμάγο του παλατιού.  

Βήμα 3α: Καθοδηγούμενη εξάσκηση 

   Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την δεύτερη  παράγραφο μαζί με τους  μαθητές και οι 

μαθητές πρέπει να  θέσουν τα ερωτήματα. Επομένως ο εκπαιδευτικός ξεκινά την 

ανάγνωση της παραγράφου και ρωτάει τους μαθητές:  

     Υπάρχει κάποια λέξη που δεν καταλαβαίνετε;(Η λέξη κολακείες , αναμένουμε 

απάντηση από τους μαθητές).  Άρα τι πρέπει να σκεφτείτε;( Αφού δεν καταλαβαίνετε 

τι σημαίνει η λέξη «κολακείες», πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι».   «  

Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η λέξη κολακεύω ; «Τι συμβαίνει όταν κάποιος μας 

κολακεύει;»  Για διαβάστε λίγο πιο πάνω την προηγούμενη πρόταση να δείτε, μήπως 

κάτι μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα».   Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια ρωτά τους 

μαθητές:  Για ποιο λόγο οι υπήκοοι του δεν τον αγαπάνε; (Γιατί ονειρεύονται τούρτες 

, λούνα Παρκ και πυροτεχνήματα και τα συγκρίνουν με το ξυπνητό τους ,οπότε 

απογοητεύονται). Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και επαληθεύουν ή διαψεύδουν 

τις απαντήσεις τους.  «Τους ρώτησε για ποιο λόγο οι υπήκοοι του  δεν τον αγαπάνε. 

Ο Τίλιος Ξεφτιλιος επέμεινε μέσα από τις κολακείες πως τον αγαπάνε , αλλά ο 

Σαυρίλιος Βρισελιέ πήρε το θάρρος και είπε πως δεν τον αγαπάνε γιατί στα όνειρα 

τους βλέπουν τούρτες , λουνα Παρκ και πυροτεχνήματα και τα συγκρίνουν με το 

ξυπνητό τους ,οπότε απογοητεύονται». 

Βήμα 3β: Λιγότερο καθοδηγούμενη εξάσκηση 

   Τα παιδιά διαβάζουν την τρίτη παράγραφο και μέσα από ελάχιστη καθοδήγηση 

του εκπαιδευτικού προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνουν κάποιες άγνωστες 

λέξεις και κάποια ασαφή νοήματα.  Διαβάστε την Τρίτη παράγραφο και προσπαθήστε 

να καταλάβετε για ποιο λόγο έβγαλε νόμο όπου απαγορεύονται τα όνειρα; Υπάρχει 

κάποια δύσκολη λέξη που δεν την καταβαίνετε; (περιμένουμε απάντηση των 

μαθητών).  Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές εντόπισαν ως άγνωστες λέξεις : πρότεινε , 

περιπολίες , παραβαίνουν. 

 

Βήμα 4: Αυτονόμηση 

 Τα παιδιά διαβάζουν την τέταρτη παράγραφο και προσπαθούν να καταλάβουν τι 

σημαίνουν κάποιες άγνωστες λέξεις και κάποια ασαφή νοήματα. Συγκεκριμένα είπαν 

« Τι σημαίνει εφεύρεση; Μήπως μου φέρνει τη λέξη βρίσκω;» , « Τι σημαίνει 
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αραχνιασμένη; Μήπως μου φέρνει στο μυαλό τη λέξη αράχνη;» , «Τι σημαίνει 

καταχθόνια; Μήπως μου φέρνει στο μυαλό τη λέξη υποχθόνιος;» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΦΕΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΥΡΙΛΙΟΥ 

 

     Εφτά εβδομάδες και εφτά μέρες δούλευε ο Σαυρίλιος Βρισελιέ στο μυστικό 

του εργαστήρι. Είχε τριπλοκλειδώσει την πόρτα και είχε  βουλώσει την πόρτα με 

βουλοκέρι. Ένα πρωί ο Σαυρίλιος εμφανίστηκε στην αίθουσα θρόνου , όπου τον 

περίμεναν οι άλλοι αυλικοί και παρουσίασε την εφεύρεση του, το εφιαλτικό 

μαξιλάρι! 

    Ο Αρπατίλαος  πήρε στα χέρια του το μαξιλάρι και το κοίταξε με δυσπιστία. 

Είπε πως είναι ένα συνηθισμένο μαξιλάρι και τον ρώτησε αν τον κοροϊδεύει. Ο 

Σαυρίλιος είπε πως δεν είναι ένα κανονικό μαξιλάρι αφού τα συνηθισμένα έχουν 

πούπουλα. Τόνισε πως έχει ουρά από καλικάντζαρο , φύκια από τη Θάλασσα της 

θλίψης , σκόνη από τύψεις και ιστό αράχνης του σβησμένου φάρου. Έχει λουρίδες 

από σεντόνια φαντασμάτων , μαντίλια δακρυσμένα και στεναγμούς μελλοθανάτων. 

Έχει σκία προδότη , πουκάμισα οχιάς φαρμακερής και ανάσα καταδότη. Ακόμη έχει 

τσουκνίδες και σκουριά από αλυσίδες. Έχει στάχτη από κουκλόσπιτο καμένο , 

σφήκας κεντρί από μαστίγιο λουρί και πανί ταυρομάχου ματωμένο. Η μαξιλαροθήκη 

του είναι ραμμένη με τρίχες από τη χαίτη αφηνιασμένου αλόγου. 

    Μέτα από όλα αυτά είπε πως όποιος κοιμάται σε αυτό το μαξιλάρι βλέπει μόνο 

εφιάλτες. Σκέφτηκε να αναγκάσουν τους Ουρανοπολίτες να κοιμούνται σε τέτοια 

μαξιλάρια όποτε η καθημερινή τους ζωή θα τους φαίνεται παράδεισος σε σύγκριση 

με τους εφιάλτες που θα τους ταλαιπωρούν τα βράδια. 

     Τέλος ο Αρπατίλαος ενθουσιάστηκε , δέχτηκε την εφεύρεση του Σαυρίλιου και 

τον διέταξε να βάλει μπροστά τη μαζική παραγωγή μαξιλαριών για τον κάθε 

Ουρανοπολίτη.  Για όλη αυτή την έξυπνη πράξη έδωσε το Παράσημο των 

Καταχθόνιων Επιτευγμάτων. 
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ΤΡΙΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ :  ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

 

Βήμα 1: Παρουσίαση της στρατηγικής (ο εκπαιδευτικός ονομάζει τη 

στρατηγική, την αναλύει και εξηγεί τη χρησιμότητά της) 

Σήμερα παιδιά θα δουλέψουμε έναν ακόμη τρόπο για να καταλαβαίνουμε 

καλύτερα τα κείμενα που διαβάζουμε. Ο τρόπος αυτός ονομάζεται σύνθεση 

περιλήψεων. Όταν δηλαδή διαβάζουμε ένα κείμενο, όπως την ιστορία που 

διαβάζουμε εδώ, πολλές φορές προσπαθούμε να εντοπίσουμε να βασικά σημεία του 

κειμένου που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλυτέρα τη ροή της ιστορίας. 

Βήμα 2: Μοντελοποίηση από τον εκπαιδευτικό (ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει 

τη στρατηγική στο πρώτο μέρος του κειμένου εκφράζοντας φωναχτά τη σκέψη 

του ώστε να δείξει στους μαθητές τον τρόπο σκέψης που θα ακολουθήσουν για 

να εφαρμόσουν τη στρατηγική) .Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την πρώτη παράγραφο 

λέγοντας πως οι λεπτομέρειες παραλείπονται και πως χρειάζεται  μόνο τα γενικά και 

τα σημαντικά.  Εφτά εβδομάδες και εφτά μέρες δούλευε ο Σαυρίλιος Βρισελιέ στο 

μυστικό του εργαστήρι. Είχε τριπλοκλειδώσει την πόρτα και είχε  βουλώσει την 

πόρτα με βουλοκέρι. Ένα πρωί ο Σαυρίλιος εμφανίστηκε στην αίθουσα θρόνου , όπου 

τον περίμεναν οι άλλοι αυλικοί και παρουσίασε την εφεύρεση του, το εφιαλτικό 

μαξιλάρι! Πιο συγκεκριμένα υπογραμμίζει τα βασικά και παραλείπει τα ανούσια. 

«Εφτά εβδομάδες και εφτά μέρες δούλευε ο Σαυρίλιος Βρισελιέ και ένα πρωί 

παρουσίασε τη εφεύρεση του το εφιαλτικό μαξιλάρι.» .Πιο συγκεκριμένα αυτή 

είναι η θεματική πρόταση, γιατί μας λέει κάτι πολύ σημαντικό για την πλοκή της 

ιστορίας που αφορά την εφεύρεση του μαγικού μαξιλαριού.  Οι υπόλοιπες 

προτάσεις του κειμένου είναι λεπτομέρειες και δεν τις χρειάζομαι… !!! 

 

Αναλυτικά : 

«στο μυστικό του εργαστήρι. Είχε τριπλοκλειδώσει την πόρτα και είχε  βουλώσει 

την πόρτα με βουλοκέρι. Ένα πρωί ο Σαυρίλιος εμφανίστηκε στην αίθουσα θρόνου , 

όπου τον περίμεναν οι άλλοι αυλικοί και» . Τα παραπάνω είναι λεπτομέρειες και δεν 

χρειάζονται για τη σύνθεση περίληψης. 
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Βήμα 3α: Καθοδηγούμενη εξάσκηση 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν μαζί τη δεύτερη 

παράγραφο και να εντοπίσουν τα βασικά σημεία της δεύτερης παραγράφου . 

   Ο Αρπατίλαος  πήρε στα χέρια του το μαξιλάρι και το κοίταξε με δυσπιστία. 

Είπε πως είναι ένα συνηθισμένο μαξιλάρι και τον ρώτησε αν τον κοροϊδεύει. Ο 

Σαυρίλιος είπε πως δεν είναι ένα κανονικό μαξιλάρι αφού τα συνηθισμένα έχουν 

πούπουλα. Τόνισε πως έχει ουρά από καλικάντζαρο , φύκια από τη Θάλασσα της 

θλίψης , σκόνη από τύψεις και ιστό αράχνης του σβησμένου φάρου. Έχει λουρίδες 

από σεντόνια φαντασμάτων , μαντίλια δακρυσμένα και σταεναγμούς μελλοθανάτων. 

Έχει σκία προδότη , πουκάμισα οχιάς φαρμακερής και ανάσα καταδότη. Ακόμη έχει 

τσουκνίδες και σκουριά από αλυσίδες. Έχει στάχτη από κουκλόσπιτο καμένο , 

σφήκας κεντρί από μαστίγιο λουρί και πανί ταυρομάχου ματωμένο. Η μαξιλαροθήκη 

του είναι ραμμένη με τρίχες από τη χαίτη αφηνιασμένου αλόγου. Ο Αρπατίλαος  

πίστευε πως είναι ένα κανονικό μαξιλάρι και μετά     ο Σαυρίλιος είπε πως δεν είναι 

ένα κανονικό μαξιλάρι αφού τα συνηθισμένα έχουν πούπουλα. Αυτό όμως περιέχει 

διάφορα πράγματα μέσα του. 

Πιο συγκεκριμένα αυτή είναι η θεματική πρόταση, γιατί μας λέει κάτι πολύ 

σημαντικό για την πλοκή της ιστορίας που αφορά την εφεύρεση του μαγικού 

μαξιλαριού.   Οι υπόλοιπες προτάσεις του κειμένου είναι λεπτομέρειες και δεν τις 

χρειάζομαι… !!! 

 

«Τόνισε πως έχει ουρά από καλικάντζαρο , φύκια από τη Θάλασσα της θλίψης , 

σκόνη από τύψεις και ιστό αράχνης του σβησμένου φάρου. Έχει λουρίδες από 

σεντόνια φαντασμάτων , μαντίλια δακρυσμένα και στεναγμούς μελλοθανάτων. Έχει 

σκιά προδότη , πουκάμισα οχιάς φαρμακερής και ανάσα καταδότη. Ακόμη έχει 

τσουκνίδες και σκουριά από αλυσίδες. Έχει στάχτη από κουκλόσπιτο καμένο , 

σφήκας κεντρί από μαστίγιο λουρί και πανί ταυρομάχου ματωμένο. Η μαξιλαροθήκη 

του είναι ραμμένη με τρίχες από τη χαίτη αφηνιασμένου αλόγου ». 

 

 

Βήμα 3β: Λιγότερο καθοδηγούμενη εξάσκηση 

   Οι μαθητές διαβάζουν την τρίτη παράγραφο και μέσα από ελάχιστη 

καθοδήγηση προσπαθούν να εντοπίσουν τα βασικά σημεία της. 
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    Μέτα από όλα αυτά είπε πως όποιος κοιμάται σε αυτό το μαξιλάρι βλέπει μόνο 

εφιάλτες. Σκέφτηκε να αναγκάσουν τους Ουρανοπολίτες να κοιμούνται σε τέτοια 

μαξιλάρια όποτε η καθημερινή τους ζωή θα τους φαίνεται παράδεισος σε σύγκριση 

με τους εφιάλτες που θα τους ταλαιπωρούν τα βράδια. 

  Παιδιά προσπαθήστε να εντοπίσετε τα βασικά σημεία της τρίτης παραγράφου 

και να τα βρείτε καθώς  και να παραλείψετε τις λεπτομέρειες. 

Βήμα 4: Αυτονόμηση 

    Οι μαθητές πλέον προσπαθούν να εντοπίσουν τα βασικά σημεία του κειμένου 

χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

 

      Μια ωραία μέρα ο Βουλίμιος Βλήμας μάζεψε τότε τους κατοίκους στην 

κεντρική πλατεία για να τους ανακοινώσει τον καινούριο νόμο που είχε βγάλει ο 

Αρπατίλαος.  Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο όλα τα μαξιλάρια θα κατασχεθούν και 

σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν καινούρια μαξιλάρια.  

Στο άρθρο τέταρτο τους ευχήθηκε Όνειρα γλυκά.  

   Έτσι οι κάτοικοι έδωσαν τα μαξιλάρια τους και πήραν τα καινούρια. Τα βράδια 

από τα παράθυρα των σπιτιών ακούγονταν αγκομαχητά, άρρυθμες ανάσες και 

παραμιλητά. Πλέον οι Ουρανοπολίτες πήγαιναν στα ορυχεία χλωμοί και σκυθρωποί. 

Δεν έφερναν αντίρρηση όταν τους έπαιρναν το βιος τους, ούτε παράπονα έκαναν ούτε 

γκριμάτσες.  

       Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο τουρτουρίζοντας από το κρύο. Όλα τα 

μαθήματα ήταν άχαρα και βαρετά.  Στην ιχνογραφία ζωγράφιζαν προσωπογραφίες 

του Αρπατίλαου, στη γυμναστική μάθαιναν να γονατίζουν, στα θρησκευτικά 

μάθαιναν τροπάρια που δόξαζαν τον Αρπατίλαο και στη γραμματική μάθαιναν μόνο 

την παθητική φωνή και τον ενεστώτα και παρατατικό, αλλά όχι τον μέλλοντα. Μόνο 

ο Αρπατίλαος και οι αυλικοί είχαν δικαίωμα να μιλάνε για το μέλλον. 

      Τέλος οι ειδικές περιπολίες έκαναν αιφνιδιαστικούς ελέγχους για να δουν αν 

τα παιδιά αποστήθιζαν σωστά το περιεχόμενο των νόμων. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ :  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ: 

 

Βήμα 1: Παρουσίαση της στρατηγικής (ο εκπαιδευτικός ονομάζει τη 

στρατηγική, την αναλύει και εξηγεί τη χρησιμότητά της) 

   Σήμερα παιδιά θα δουλέψουμε έναν ακόμη τρόπο για να καταλαβαίνουμε 

καλύτερα τα κείμενα που διαβάζουμε. Ο τρόπος αυτός ονομάζεται διατύπωση 

προβλέψεων. Όταν δηλαδή διαβάζουμε ένα κείμενο, όπως την ιστορία που 

διαβάζουμε εδώ, πολλές φορές φανταζόμαστε τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Δεν 

είναι ανάγκη αυτά που φανταζόμαστε να είναι πάντα σωστά, να πέφτουμε μέσα στις 

προβλέψεις μας. Οι ιδέες που έχουμε όμως μας κατευθύνουν σχετικά με το τι να 

περιμένουμε όταν διαβάζουμε. 

   Βήμα 2: Μοντελοποίηση από τον εκπαιδευτικό (ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει 

τη στρατηγική στο πρώτο μέρος του κειμένου εκφράζοντας φωναχτά τη σκέψη 

του ώστε να δείξει στους μαθητές τον τρόπο σκέψης που θα ακολουθήσουν για 

να εφαρμόσουν τη στρατηγική) .Στην ιστορία μας λοιπόν πού βρισκόμαστε; Ο 

Αρπατίλαος έδωσε διαταγή να φτιαχτούν πολλά εφιαλτικά μαξιλάρια όπως αυτό που 

έφτιαξε ο Σαυρίλιος. Τι φαντάζομαι ότι θα κάνει στη συνέχεια ο Αρπατίλαος; 

Μάλλον θα βγάλει έναν ακόμη νόμο για να πάρουν αναγκαστικά όλοι οι 

Ουρανοπολίτες ένα τέτοιο μαξιλάρι. Και τα παλιά τους μαξιλάρια τι θα τα κάνουν; 

Θα τα δώσουν στον Αρπατίλαο να τα εξαφανίσει. Για να διαβάσω την πρώτη 

παράγραφο να δω αν στα αλήθεια αυτό συμβαίνει. 

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την πρώτη παράγραφο και επαληθεύει τις αρχικές 

προβλέψεις: 

Μια ωραία μέρα ο Βουλίμιος Βλήμας μάζεψε τότε τους κατοίκους στην κεντρική 

πλατεία για να τους ανακοινώσει τον καινούριο νόμο που είχε βγάλει ο Αρπατίλαος.  

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο ο βασιλιάς θα κατασχέσει τα καινούργια μαξιλάρια και  

θα τα δώσουν στον βασιλι και σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο θα μοιραστούν στους 

κατοίκους εντελώς δωρεάν καινούρια μαξιλάρια.  Στο άρθρο τέταρτο τους ευχήθηκε 

Όνειρα γλυκά.  Έτσι τελικά όλοι οι Ουρανοπολίτες πήραν τα καινούργια μαξιλάρια. 

Βήμα 3α: Καθοδηγούμενη εξάσκηση 

Και τώρα που οι Ουρανοπολίτες πήραν τα καινούργια μαξιλάρια, πώς φαντάζεστε 

ότι θα κοιμούνται τα βράδια; (περιμένουμε απάντηση από τους μαθητές). Απάντησαν 

και είπαν οι μαθητές άσχημα και θα βλέπουν κακά όνειρα.  Και πώς θα νιώθουν όταν 

ξυπνάνε το πρωί; (απάντηση από τους μαθητές). Απάντησαν θα νιώθουν ζαλισμένοι. 
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Και τελικά πώς θα τους φαίνεται η καθημερινή τους ζωή όταν στον ύπνο τους 

βλέπουν τόσους εφιάλτες; Πιο άσχημη ή πιο όμορφη; Θα έχουν πια παράπονα από 

όσα τους κάνει ο Αρπατίλαος.   Απάντησαν και είπαν πιο καλά και δεν θα φωνάζουν 

που δεν θα έχουν πάρκα.  Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και επαληθεύουν ή 

διαψεύδουν τις προβλέψεις τους. Θα μπορούσε να βοηθήσει αν οι προβλέψεις των 

μαθητών (ολόκληρες προτάσεις ή κάποιες λέξεις κλειδιά) γραφτούν στον πίνακα 

ώστε να τις έχουν μπροστάς τους για επαλήθευση αφού διαβάσουν το κείμενο. 

Βήμα 3β: Λιγότερο καθοδηγούμενη εξάσκηση 

Έτσι άλλαξε η ζωή των μεγάλων. Άλλαξε άραγε και η ζωή των παιδιών; Με ποιον 

τρόπο φαντάζεστε ότι άλλαξε; Οι μαθητές διατυπώνουν κάποιες προβλέψεις και στη 

συνέχεια διαβάζουν την επόμενη παράγραφο (ίσως και την μικρή τελευταία 

παράγραφο) και ελέγχουν τις προβλέψεις τους. Τα παιδιά απάντησαν και είπαν ότι τα 

παιδιά θα είναι στενοχωρημένα , θα φοβούνται και δεν θα είναι χαρούμενα.  

Βήμα 4: Αυτονόμηση 

  Μπορείτε να φανταστείτε τώρα που η ζωή των Ουρανοπολιτών άλλαξε έτσι τι 

θα γίνει στη συνέχεια της ιστορίας; (Οι μαθητές διατυπώνουν προβλέψεις για το 

επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας) . Κάποιοι είπαν ότι θα έρθουν άτομα από άλλες 

πόλεις και θα κάνουν πόλεμο για να διώξουν τον Αρπατίλαο , κάποιοι είπαν ότι θα 

φτιάξουν ένα καλό μαξιλάρι για να γίνει καλός ο Αρπατίλαος και όλα θα αλλάξουν. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

 

Βήμα 1: Παρουσίαση όλων των  στρατηγικών (ο εκπαιδευτικός ονομάζει τις 

στρατηγική, τις αναλύει και εξηγεί τη χρησιμότητά τους) .Σήμερα παιδιά θα 

δουλέψουμε όλους τους τρόπους μαζί που μάθαμε στα προηγούμενα μαθήματα για να 

μάθουμε πως μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε όλους μαζί.  

  Βήμα 2: Μοντελοποίηση από τον εκπαιδευτικό (ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει 

τις στρατηγική στο πρώτο μέρος του κειμένου εκφράζοντας φωναχτά τη σκέψη 

του ώστε να δείξει στους μαθητές τον τρόπο σκέψης που θα ακολουθήσουν για 

να εφαρμόσουν τις στρατηγικές) .Αρχίζει  να διαβάζει την πρώτη παράγραφο. Στην 

πρώτη παράγραφο  που διαβάζει λέει στα παιδιά «Τώρα θα εφαρμόσουμε την πρώτη 

στρατηγική που είναι οι ερωτήσεις περιεχομένου. Για να βρω την πρώτη ερώτηση: 

 

 Παιδιά, ποιος μάζεψε τους κατοίκους;  

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως τους μάζεψε ο Βουλίμιος ο Βλήμας. 

 Πότε τους μάζεψε; 

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως τους μάζεψε μια ωραία μέρα. 

 Πού τους μάζεψε; 

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως τους μάζεψε στην κεντρική πλατεία. 

 Τι έλεγε το άρθρο πρώτο; 

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως σύμφωνα με το άρθρο πρώτο όλα τα 

μαξιλάρια θα κατασχεθούν. 

 Τι έλεγε το άρθρο δεύτερο; 

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο θα 

διανεμηθούν εντελώς δωρεάν καινούρια μαξιλάρια.   

 Τι τους είπε στο άρθρο τρίτο; 

Ο Εκπαιδευτικός απαντά και λέει πως τους ευχήθηκε Όνειρα γλυκά 

Ο εκπαιδευτικός ξαναδιαβάζει την πρώτη παράγραφο και επαληθεύει τις 

απαντήσεις του από τις αρχικές ερωτήσεις. 

 

Μια ωραία μέρα ο Βουλίμιος Βλήμας μάζεψε τότε τους κατοίκους στην κεντρική 

πλατεία για να τους ανακοινώσει τον καινούριο νόμο που είχε βγάλει ο Αρπατίλαος.  

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο όλα τα μαξιλάρια θα κατασχεθούν και σύμφωνα με το 
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άρθρο δεύτερο θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν καινούρια μαξιλάρια.  Στο άρθρο 

τρίτο τους ευχήθηκε Όνειρα γλυκά.  

Τώρα παιδιά θα εφαρμόσουμε τη δεύτερη στρατηγική που είναι η  αποσαφήνιση. 

Αρχίζει να διαβάζει την πρώτη παράγραφο. Μετά εξηγεί στα παιδιά : Παιδιά στην 

πρώτη παράγραφό υπάρχουν κάποιες άγνωστες λέξεις; Για κοιτάξτε καλύτερα στο 

κείμενο: ο Βουλίμιος Βλήμας μάζεψε τότε τους κατοίκους στην κεντρική πλατεία για 

να τους ανακοινώσει τον καινούριο νόμο που είχε βγάλει ο Αρπατίλαος.   Τι σημαίνει 

η λέξη «ανακοινώσει»;  «Αφού δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η λέξη 

«ανακοινώσει», πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι».  «  Μήπως σας έρχεται 

στο μυαλό η λέξη ανακοίνωση ;  Για διαβάστε λίγο πιο πάνω την προηγούμενη 

πρόταση να δείτε, μήπως κάτι μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα».  

Έτσι λοιπόν  ανακοινώνω σημαίνει όταν  λέω κάτι σε κάποιους. Για κοιτάξτε 

καλύτερα στο κείμενο: όλα τα μαξιλάρια θα κατασχεθούν και σύμφωνα με το άρθρο 

δεύτερο θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν καινούρια μαξιλάρια  Τι σημαίνει η λέξη 

«κατασχεθούν»;  «Αφού δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η λέξη «κατασχεθούν», 

πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι».  «  Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η λέξη 

κατάσχεση από την τράπεζα ;  Για διαβάστε λίγο πιο πάνω την προηγούμενη πρόταση 

να δείτε, μήπως κάτι μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα».  Έτσι η λέξη κατασχεθούν 

σημαίνει παίρνουν από κάποιον κάτι. 

Για κοιτάξτε καλύτερα στο κείμενο: όλα τα μαξιλάρια θα κατασχεθούν και 

σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν καινούρια 

μαξιλάρια.Τι σημαίνει η λέξη «διανεμηθούν»;  «Αφού δεν καταλαβαίνετε τι 

σημαίνει η λέξη «διανεμηθούν», πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι».  «  

Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η λέξη διανομή ;  Για διαβάστε λίγο πιο πάνω την 

προηγούμενη πρόταση να δείτε, μήπως κάτι μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα». Η 

λέξη διανεμηθούν σημαίνει μοιραστούν. 

    Τώρα περνάμε στην Τρίτη στρατηγική που είναι η περίληψη. Προσπαθώ να 

πω με λίγα λόγια όσα κατάλαβα από την πρώτη παράγραφο. Ο εκπαιδευτικός 

διαβάζει την πρώτη παράγραφο λέγοντας πως οι λεπτομέρειες παραλείπονται και πως 

χρειάζεται  μόνο τα γενικά και τα σημαντικά.  Μια ωραία μέρα ο Βουλίμιος Βλήμας 

μάζεψε τότε τους κατοίκους στην κεντρική πλατεία για να τους ανακοινώσει τον 

καινούριο νόμο που είχε βγάλει ο Αρπατίλαος.  Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο όλα τα 

μαξιλάρια θα κατασχεθούν και σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο θα διανεμηθούν 
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εντελώς δωρεάν καινούρια μαξιλάρια.  Στο άρθρο τρίτο τους ευχήθηκε Όνειρα 

γλυκά.  

 Πιο συγκεκριμένα υπογραμμίζει τα βασικά και παραλείπει τα ανούσια. «Ο 

Βουλίμιος Βλήμας μάζεψε τότε τους κατοίκους για να τους ανακοινώσει τον 

καινούριο νόμο »  

   Πιο συγκεκριμένα αυτή είναι η θεματική πρόταση, γιατί μας λέει κάτι πολύ 

σημαντικό για την πλοκή της ιστορίας που αφορά την εφεύρεση του μαγικού 

μαξιλαριού.  Οι υπόλοιπες προτάσεις του κειμένου είναι λεπτομέρειες και δεν τις 

χρειάζομαι… !!! 

Τέλος περνάμε στην τέταρτη στρατηγική που είναι η πρόβλεψη. Στην ιστορία 

μας λοιπόν πού βρισκόμαστε; ο Βουλίμιος Βλήμας μάζεψε τότε τους κατοίκους στην 

κεντρική πλατεία για να τους ανακοινώσει τον καινούριο νόμο που είχε βγάλει ο 

Αρπατίλαος.  Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο όλα τα μαξιλάρια θα κατασχεθούν και 

σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν καινούρια μαξιλάρια.  

Στο άρθρο τρίτο τους ευχήθηκε Όνειρα γλυκά.  Τι φαντάζομαι ότι θα κάνουν οι 

κάτοικοι με τα καινούρια μαξιλάρια; Μάλλον θα χρησιμοποιήσουν όταν πέσουν για 

ύπνο. Και τι θα γίνει όταν κοιμούνται; Θα κοιμηθούν ήρεμα; Ο εκπαιδευτικός 

διαβάζει την πρώτη παράγραφο και επαληθεύει τις αρχικές προβλέψεις: Μια ωραία 

μέρα ο Βουλίμιος Βλήμας μάζεψε τότε τους κατοίκους στην κεντρική πλατεία για να 

τους ανακοινώσει τον καινούριο νόμο που είχε βγάλει ο Αρπατίλαος.  Σύμφωνα με το 

άρθρο πρώτο όλα τα μαξιλάρια θα κατασχεθούν και σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο 

θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν καινούρια μαξιλάρια.  Στο άρθρο τρίτο τους 

ευχήθηκε Όνειρα γλυκά.  

Βήμα 3α: Καθοδηγούμενη εξάσκηση 

   Έπειτα ακολουθεί η ανάγνωση της δεύτερης παραγράφου όπου εφαρμόζονται 

με τη σειρά η κάθε στρατηγική με τη σειρά. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει τη δεύτερη 

παράγραφο και οι μαθητές πρέπει να  θέσουν τα ερωτήματα. Επομένως ο 

εκπαιδευτικός ξεκινά την ανάγνωση της παραγράφου και ρωτάει τους μαθητές: 

      Ποια νομίζετε ότι είναι η πιο σημαντική πληροφορία εδώ; (Οι κάτοικοι 

έδωσαν τα μαξιλάρια αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές). Άρα ποια ερώτηση 

μπορώ να κάνω; (Τι έγινε με τα καινούρια μαξιλάρια;).  

  Στη συνέχεια ποια πιστεύετε ότι είναι σημαντική πληροφορία; (Τα βράδια από 

τα παράθυρα των σπιτιών ακούγονταν αγκομαχητά, άρρυθμες ανάσες και 
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παραμιλητά, αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές). Άρα ποια ερώτηση μπορώ 

να κάνω; (Τι γινόταν όταν κοιμόνταν το βράδυ;) 

Έπειτα ποια πιστεύετε ότι είναι σημαντική πληροφορία; (οι Ουρανοπολίτες 

πήγαιναν στα ορυχεία χλωμοί και σκυθρωποί, αναμενόμενη απάντηση από τους 

μαθητές). Άρα ποια ερώτηση μπορώ να κάνω;( Πως ήταν οι Ουρανοπολίτες όταν 

πήγαιναν στα ορυχεία; ). Έπειτα ποια πιστεύετε ότι είναι σημαντική πληροφορία; (. 

Δεν έφερναν αντίρρηση, αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές). Άρα ποια 

ερώτηση μπορώ να κάνω; (Πότε δεν έφερναν αντίρρηση ; ).  

Στόχος είναι οι μαθητές να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις περιεχομένου. Οι 

μαθητές διαβάζουν το κείμενο και επαληθεύουν ή διαψεύδουν τις απαντήσεις τους. 

Θα μπορούσε να βοηθήσει αν οι απαντήσεις των μαθητών  γραφτούν στον πίνακα 

ώστε να τις έχουν μπροστά τους για επαλήθευση αφού διαβάσουν το κείμενο. 

(περιμένουμε απάντηση από τους μαθητές).  

    Έτσι οι κάτοικοι έδωσαν τα μαξιλάρια τους και πήραν τα καινούρια. Τα βράδια 

από τα παράθυρα των σπιτιών ακούγονταν αγκομαχητά, άρρυθμες ανάσες και 

παραμιλητά. Πλέον οι Ουρανοπολίτες πήγαιναν στα ορυχεία χλωμοί και σκυθρωποί. 

Δεν έφερναν αντίρρηση όταν τους έπαιρναν το βιος τους, ούτε παράπονα έκαναν ούτε 

γκριμάτσες   Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των ερωτήσεων περνάμε στη 

διαδικασία της αποσαφήνισης.  Ο εκπαιδευτικός διαβάζει την δεύτερη  παράγραφο 

μαζί με τους  μαθητές και οι μαθητές πρέπει να  θέσουν τα ερωτήματα. Επομένως ο 

εκπαιδευτικός ξεκινά την ανάγνωση της παραγράφου και ρωτάει τους μαθητές: 

Υπάρχει κάποια λέξη που δεν καταλαβαίνετε;(Η λέξη αγκομαχητά , αναμένουμε 

απάντηση από τους μαθητές).  Άρα Τι πρέπει να σκεφτώ;( Αφού δεν καταλαβαίνετε 

τι σημαίνει η λέξη «αγκομαχώ», πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι».  «  Μήπως 

σας έρχεται στο μυαλό η λέξη αγκομαχώ; «Τι συμβαίνει όταν κάποιος μας 

αγκομαχεί;»  Για διαβάστε λίγο πιο πάνω την προηγούμενη πρόταση να δεις, μήπως 

κάτι μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα».  Υπάρχει κάποια άλλη λέξη που δεν 

καταλαβαίνετε;(Η λέξη άρρυθμες , αναμένουμε απάντηση από τους μαθητές).  Άρα 

τι πρέπει να σκεφτώ;( Αφού δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η λέξη «άρρυθμες», 

πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι».  «  Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η λέξη 

ρυθμός; «Είναι και το στερητικό α μπροστά;» Για διαβάστε λίγο πιο πάνω την 

προηγούμενη πρόταση να δεις, μήπως κάτι μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα».  

Υπάρχει κάποια άλλη λέξη που δεν καταλαβαίνετε;(Η λέξη παραμιλητά, 

αναμένουμε απάντηση από τους μαθητές).  Άρα Τι πρέπει να σκεφτώ;( Αφού δεν 
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καταλαβαίνετε τι σημαίνει η λέξη «παραμιλητά», πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει 

κάτι».  «  Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η λέξη παραμιλώ; Για διαβάστε λίγο πιο 

πάνω την προηγούμενη πρόταση να δεις, μήπως κάτι μπορείτε να καταλάβετε 

καλύτερα». Υπάρχει κάποια άλλη λέξη που δεν καταλαβαίνετε;(Η λέξη σκυθρωποί, 

αναμένουμε απάντηση από τους μαθητές). Άρα Τι πρέπει να σκεφτώ;( Αφού δεν 

καταλαβαίνετε τι σημαίνει η λέξη «σκυθρωπός», πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει 

κάτι».  «  Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η λέξη σκύβω; Για διαβάστε λίγο πιο πάνω 

την προηγούμενη πρόταση να δεις, μήπως κάτι μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα».  

Υπάρχει κάποια άλλη λέξη που δεν καταλαβαίνετε; (Η λέξη αντίρρηση, αναμένουμε 

απάντηση από τους μαθητές).  Άρα Τι πρέπει να σκεφτώ;( Αφού δεν καταλαβαίνετε 

τι σημαίνει η λέξη «αντίρρηση», πρέπει να σκεφτείτε αν σας θυμίζει κάτι».  «  

Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η φράση φέρνει πάντα αντίρρηση;  Για διαβάστε λίγο 

πιο πάνω την προηγούμενη πρόταση να δεις, μήπως κάτι μπορείτε να καταλάβετε 

καλύτερα» .Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια ρωτά τους μαθητές:  Για ποιο λόγο 

Ουρανοπολίτες πήγαιναν στη δουλειά τους χλωμοί (Γιατί δεν κοιμόντουσαν ήρεμα το 

βραδύ). Για ποιο λόγο οι κάτοικοι δεν έφερναν αντίρρηση;(Γιατί κάτι είχαν τα 

μαξιλάρια) .Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και επαληθεύουν ή διαψεύδουν τις 

απαντήσεις τους.  

Έτσι οι κάτοικοι έδωσαν τα μαξιλάρια τους και πήραν τα καινούρια. Τα βράδια 

από τα παράθυρα των σπιτιών ακούγονταν αγκομαχητά, άρρυθμες ανάσες και 

παραμιλητά. Πλέον οι Ουρανοπολίτες πήγαιναν στα ορυχεία χλωμοί και σκυθρωποί. 

Δεν έφερναν αντίρρηση όταν τους έπαιρναν το βιος τους, ούτε παράπονα έκαναν ούτε 

γκριμάτσες. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η  Τρίτη στρατηγική η περίληψη. Ο εκπαιδευτικός ζητά 

από τους μαθητές να διαβάσουν μαζί τη δεύτερη παράγραφο και να εντοπίσουν τα 

βασικά σημεία της δεύτερης παραγράφου . Έτσι οι κάτοικοι έδωσαν τα μαξιλάρια 

τους και πήραν τα καινούρια. Τα βράδια από τα παράθυρα των σπιτιών ακούγονταν 

αγκομαχητά, άρρυθμες ανάσες και παραμιλητά. Πλέον οι Ουρανοπολίτες πήγαιναν 

στα ορυχεία χλωμοί και σκυθρωποί. Δεν έφερναν αντίρρηση όταν τους έπαιρναν το 

βιος τους, ούτε παράπονα έκαναν ούτε γκριμάτσες Οι κάτοικοι πήραν τα καινούρια 

μαξιλάρια .Τα βράδια δεν μπορούσαν να κοιμηθούν και πήγαιναν στη δουλειά 

χλωμοί. Δεν αντιδρούσαν ούτε έκαναν παράπονα. 
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Πιο συγκεκριμένα αυτή είναι η βασική πρόταση, γιατί μας λέει κάτι πολύ 

σημαντικό για την πλοκή της ιστορίας που αφορά την εφεύρεση του μαγικού 

μαξιλαριού. 

 

Οι υπόλοιπες προτάσεις του κειμένου είναι λεπτομέρειες και δεν τις 

χρειάζομαι…Τέλος ακολουθεί η τελευταία στρατηγική που είναι οι προβλέψεις. 

 Πώς θα νιώθουν όταν ξυπνάνε το πρωί; (απάντηση από τους μαθητές).  

Και τελικά πώς θα τους φαίνεται η καθημερινή τους ζωή όταν στον ύπνο τους 

βλέπουν τόσους εφιάλτες; Πιο άσχημη ή πιο όμορφη; Θα έχουν πια παράπονα από 

όσα τους κάνει ο Αρπατίλαος.Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και επαληθεύουν ή 

διαψεύδουν τις προβλέψεις τους. Θα μπορούσε να βοηθήσει αν οι προβλέψεις των 

μαθητών (ολόκληρες προτάσεις ή κάποιες λέξεις κλειδιά) γραφτούν στον πίνακα 

ώστε να τις έχουν μπροστάς τους για επαλήθευση αφού διαβάσουν το κείμενο. 

Βήμα 3β: Λιγότερο καθοδηγούμενη εξάσκηση 

Οι μαθητές διαβάζουν την επόμενη παράγραφο και διατυπώνουν κάποιες 

ερωτήσεις με ελάχιστη καθοδήγηση από μέρους του εκπαιδευτικού . Η καθοδηγητική 

ερώτηση θα είναι: ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που μας λέει αυτή η 

παράγραφος; Πρώτα τα επιλέγουν οι μαθητές και μετά διατυπώνουν τις ερωτήσεις 

τους. 

(Ποιοι αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο; Τι κάνουν; Πως το 

πραγματοποιούν;   Με ποιους το πραγματοποιεί;  και στη συνέχεια  ελέγχουν τις 

απαντήσεις τους.).Στη συνέχεια  ξαναδιαβάζουν την τρίτη παράγραφο και μέσα από 

ελάχιστη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνουν 

κάποιες άγνωστες λέξεις και κάποια ασαφή νοήματα.  Διαβάστε την τρίτη παράγραφο 

και προσπαθήστε να καταλάβετε .Υπάρχει κάποια δύσκολη λέξη που δεν την 

καταβαίνετε; (περιμένουμε απάντηση των μαθητών).Απάντησαν και είπαν τι σημαίνει 

τουρτουρίζω , ιχνογραφία , προσωπογραφία , δοξάζω , τροπάρια. Ακόμη μέσα από 

ελάχιστη καθοδήγηση προσπαθούν να εντοπίσουν τα βασικά σημεία της. Τα παιδιά 

πήγαιναν στο σχολείο τουρτουρίζοντας από το κρύο. Όλα τα μαθήματα ήταν άχαρα 

και βαρετά.  Στην ιχνογραφία ζωγράφιζαν προσωπογραφίες του Αρπατίλαου, στη 

γυμναστική μάθαιναν να γονατίζουν, στα θρησκευτικά μάθαιναν τροπάρια που 

δόξαζαν τον Αρπατίλαο και στη γραμματική μάθαιναν μόνο την παθητική φωνή και 

τον ενεστώτα και παρατατικό, αλλά όχι τον μέλλοντα. Μόνο ο Αρπατίλαος και οι 

αυλικοί είχαν δικαίωμα να μιλάνε για το μέλλον. 
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   Παιδιά προσπαθήστε να εντοπίσετε τα βασικά σημεία της τρίτης παραγράφου 

και να τα βρείτε καθώς  και να παραλείψετε τις λεπτομέρειες.  Έτσι άλλαξε η ζωή 

των μεγάλων. Άλλαξε άραγε και η ζωή των παιδιών; Με ποιον τρόπο φαντάζεστε ότι 

άλλαξε; Οι μαθητές διατυπώνουν κάποιες προβλέψεις και στη συνέχεια διαβάζουν 

την επόμενη παράγραφο (ίσως και την μικρή τελευταία παράγραφο) και ελέγχουν τις 

προβλέψεις τους. 

 

Βήμα 4: Αυτονόμηση 

Οι μαθητές διατυπώνουν κάποιες ερωτήσεις και στη συνέχεια διαβάζουν την 

τελευταία παράγραφο και ελέγχουν τις απαντήσεις τους. Τα παιδιά διαβάζουν την 

τρίτη παράγραφο και προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνουν κάποιες άγνωστες 

λέξεις και κάποια ασαφή νοήματα.  Οι μαθητές πλέον προσπαθούν να εντοπίσουν τα 

βασικά σημεία του κειμένου χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Μπορείτε να 

φανταστείτε τώρα που η ζωή των Ουρανοπολιτών άλλαξε έτσι τι θα γίνει στη 

συνέχεια της ιστορίας; (Οι μαθητές διατυπώνουν προβλέψεις για το επόμενο 

κεφάλαιο της ιστορίας) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

 

  Σε αυτή τη χώρα ζούσε ένας δάσκαλος που τον έλεγαν Αντώνη. Κάθε φορά που 

γύριζε στο σπίτι του σταματούσε σε ένα πέτρινο γεφύρι και κοιτούσε κάτω από αυτό 

μια κόκκινη παπαρούνα. Μια μέρα όμως άκουσε να μιλούν δύο φρουροί του 

παλατιού. Οι φρουροί έψαχναν να βρουν την παπαρούνα που την είχε εντοπίσει με το 

τηλεσκόπιο του ο Αρπατίλαος. Τελικά τη βρήκαν και της έριξαν φαρμάκι για να 

μαραθεί. Μετά συζητούσαν πως πλέον ηρέμησαν με την εφεύρεση των εφιαλτικών 

μαξιλαριών και σταμάτησαν οι διαμαρτυρίες. 

   Ο δάσκαλος τα άκουσε όλα και με μικρά βήματα απομακρύνθηκε σιγά-σιγά.  

Μόλις έφτασε στο σπίτι του έκλεισε τις πόρτες , τράβηξε τις κουρτίνες και έβγαλε το 

μαξιλάρι. Το πήρε στα χέρια του , το κοίταξε καλά , πήρε ένα σουγιά και έσκισε λίγο 

την ακρούλα. Μόλις αντίκρισε τι είχε μέσα έπνιξε μια κραυγή φρίκης. Έπειτα 

ξαναέραψε το μαξιλάρι και το έβαλε στη θέση του. 

     Το άλλο πρωί όταν πήγε σχολείο διηγήθηκε στους μαθητές του τι άκουσε.  

Άρχισαν να λένε οι μαθητές ότι τους βασανίζουν οι εφιάλτες και ότι στριφογυρνάνε 
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στα στρώματα τους.  Ένας μαθητής  ο Θόδωρος είπε ότι δεν αντέχει άλλο να βλέπει 

εφιάλτες και άρχισε να κλαίει. Μια  μαθήτρια  η Μυρτώ πρότεινε μια ιδέα να μην 

κοιμάται κανείς στα κρεβάτια του.  Ένας άλλος μαθητής ο Θανάσης είπε να 

κοιμούνται όλοι στην μπανιέρα.   

      Δυστυχώς όμως η ιδέα τους δεν είχε αποτέλεσμα. Εξακολουθούσαν να 

βλέπουν εφιάλτες. Ξαφνικά η Μυρτώ έδωσε ιδέα να φτιάξουν αντιεφιαλτικά 

μαξιλάρια από όλα τα όμορφα , χαρούμενα και παρήγορα του κόσμου. Τους πρότεινε 

ο δάσκαλος να ψάξουν να βρουν ό,τι όμορφο έχε απομείνει γύρω τους και να το 

φέρουν αύριο στο σχολείο. Τους προειδοποίησε όμως να προσέχουν για να μην τους 

ανακαλύψουν οι φρουροί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΑ ΑΝΤΙΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

 

     Έτσι κι έγινε. Έψαξαν και βρήκαν κλωστές παραμυθιών , τούλια , 

μπομπονιέρες , πούπουλα, άχυρα από χελιδονοφωλιά , ροδοπέταλα , αποκριάτικες 

κορδέλες και διάφορα άλλα. Τα πήγαν όλα στο σχολείο. Ξαφνικά ενώ τα είχαν όλα 

αδειάσει στην έδρα του δασκάλου μπαίνει λαχανιασμένος ο Θανάσης και 

ανακοινώνει πως έρχονται οι φρουροί. Ο δάσκαλος κρύβει τα αντικείμενα και δίνει 

σήμα στα παιδιά να τραγουδούν τον ύμνο του Αρπατίλαου.  

      Έτσι μπήκαν μέσα στην τάξη οι φρουροί και έκαναν διάφορες ερωτήσεις 

στους μαθητές. Έπειτα ρώτησε το δάσκαλο τι μάθημα είχαν χθες και εκείνος 

απάντησε ιχνογραφία. Ο Βουλίμιος ζήτησε να δει τις ζωγραφιές. Ο Αντώνης όμως 

δίστασε γιατί αν άνοιγε το συρτάρι οι φρουροί θα έβλεπαν το μυστικό.  Έκανε νόημα 

ο δάσκαλος στο Βασίλη να βγάλει τη φυσαρμόνικα και ο ίδιος άρχισε να παίζει.  

Εξαγριωμένος ο Βουλίμιος είπε πως θα κατασχεθεί και πως απαγορεύονται αυστηρά 

τα μουσικά όργανα.  

    Ενώ οι φρουροί ήταν απασχολημένοι ο δάσκαλος κατάφερε και έβγαλε τις 

ζωγραφιές. Τους τις έδειξε και έκανε κάποιες παρατηρήσεις για τα σκίτσα του 

Αρπατίλαου. Έπειτα έφυγαν.  

     Ανακουφίστηκαν και συνέχισαν να φτιάχνουν τα μαξιλάρια. Δεν τους έφταναν 

όμως τα υλικά και έφτιαξαν μόνο δύο . Ένα για τη Μυρτώ και ένα για τον Αντώνη. 

Θα κοιμόντουσαν σε αυτά και την άλλη μέρα θα εξιστορούσαν τα όνειρα στους 

υπόλοιπους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ 

 

   Το σχέδιο πέτυχε. Η Μυρτώ και ο Αντώνης έβλεπαν τα πιο όμορφα όνειρα και 

το άλλο πρωί τα ανιστορούσαν στα παιδιά τη τάξης. Μετά τα παιδιά με τη σειρά τους 

τα έλεγαν στους φίλους τους και οι φίλοι στους γονείς και έτσι τα όνειρα ταξίδευαν 

από στόμα σε στόμα. 

    Σε λίγες μέρες οι κάτοικοι της Ουρανόπουλης σιγοψιθύριζαν ο ένας στον άλλο 

τα όνειρα που είδε η Μυρτώ με τον Αντώνη.  Για παράδειγμα η Μυρτώ είδε μια 

τούρτα γενεθλίων και ο Αντώνης ένα γαϊτανάκι και έπειτα σχολίαζαν τα χρώματα που 

θα είχε το καθένα. Ένα βράδυ είδαν μια χώρα ΧΩΡΙΣ ΑΡΠΑΤΙΛΑΟ και μια χώρα με 

Κυριακές , με λούνα παρκ , με πασχαλιές , χωρίς φρουρούς και φυλακές. 

     Έτσι φούντωνε η ελπίδα ότι τα όνειρα θα γίνονταν κάποια μέρα 

πραγματικότητα κι άρχισαν να οργανώνουν ένα σχέδιο στα κρυφά. Για να μην 

καταλάβουν κάτι οι φρουροί έκρυβαν τη χαρά τους ,προσκυνούσαν όπως πριν τον 

Αρπατίλαο και έσερναν όπως πριν τα βήματα τους. 

      Πέρναγε ο καιρός και επιτέλους έφτασε η νύχτα που έμεινε γνωστή στα 

χρονικά της Ουρανούπολη ως η « Νύχτα της φρικτής εκδίκησης». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ 

 

   Εκείνο το βράδυ ο Αρπατίλαος γιόρταζε την Τρίτη επέτειο της Μαξιλαρικής 

Νομοθεσίας. Πίστευε ότι οι κάτοικοι είχαν υποταχθεί καρτερικά στη μοίρα τους και 

ότι δεν υπήρχε φόβος ταραχών ούτε ανάγκη για περιπολίες. Έτσι κάλεσε τους 

φρουρούς και τους αυλικούς σε τραπέζι. 

    Έπειτα ο Αρπατίλαος έβγαλε λόγο και είπε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος 

με την κατάσταση που επικρατεί στην επικράτεια του. Ενώ έφαγαν και ήπιαν του 

σκασμού και πήγαν να κοιμηθούν σαν υπνοβάτες πρόβαλαν μέσα από το σκοτάδι οι 

κάτοικοι κρατώντας ο καθένας το εφιαλτικό του μαξιλάρι.  Περικύκλωσαν το παλάτι 

,έστησαν τις σκάλες και τις ανεμόσκαλες και άρχισαν να ρίχνουν από τα παράθυρα τα 

μαξιλάρια στο παλάτι. Το παλάτι πλακώθηκε από μια θεόρατη στοίβα μαξιλαριών. 

     Ξαφνικά ο Αρπατίλαος ξύπνησε νιώθοντας ένα αβάσταχτο βάρος να πλακώνει 

το στήθος του. Δεν άργησε να καταλάβει ότι ήταν σκεπασμένος από εκατοντάδες 

μαξιλάρια. Φώναξε βοήθεια και ξύπνησαν οι φρουροί οι οποίοι δίχως να καταλάβουν 

άρχιζαν να ξεσκίζουν τα μαξιλάρια. Βγήκαν οι εφιάλτες που είχαν πολλαπλασιαστεί 

όλα τα χρόνια μαζί με όλα τα περίεργα πλάσματα και τους κυνηγούσαν. Άρχιζαν να 

τρέχουν. 

      Τελειώνοντας κανένας δεν ξέρει τι έγινε μετά. Άλλοι λένε ότι οι εφιάλτες τους 

έριξαν στα βάθη του βάλτου , άλλοι ότι ξέφυγαν και τους περιπλανιόντουσαν από 

πόλη σε πόλη. Ένα είναι σίγουρο δεν επέστρεψαν στην Ουρανούπολη και έζησαν οι 

κάτοικοι πάρα πολύ καλά και ήρεμα. 
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