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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα μελέτησε την επίδραση διαφορετικών αναθεωρήσεων και 

τύπων πληροφοριακού κειμένου στην κατανόηση και μάθηση που προκύπτει κατά την 

ανάγνωση, σε συνθήκες απουσίας προϋπάρχουσων γνώσεων, λαμβάνοντας υπόψη ατομικά 

χαρακτηριστικά. Η κατανόηση πληροφοριακού κειμένου αποτελεί ουσιώδες μέσο για 

μάθηση εντός και εκτός της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης.  Η αναγκαιότητα της έρευνας 

προέκυψε από την ασαφή κατηγοριοποίηση και εφαρμογή των κειμενικών αναθεωρήσεων, 

την απουσία μελέτης της επίδρασής τους σε  σχέση με διαφορετικούς τύπους 

πληροφοριακού κειμένου, τη μη σφαιρική αξιολόγηση της κατανόησης και τη μη 

συμπερίληψη ατομικών χαρακτηριστικών στις σχετικές έρευνες.  

Σε 215 μαθητές Στ’ τάξης δημοτικού χορηγήθηκαν δοκίμια προϋπάρχουσων 

γνώσεων, λεξιλογικής επίδοσης και δυνατότητας μνήμης εργασίας. Ακολούθως, δόθηκαν 

δύο κείμενα, ένα περιγραφικό και ένα κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης για ανάγνωση 

και χορηγήθηκαν αντίστοιχα δοκίμια κατανόησης και έργα ελεύθερης γραπτής ανάκλησης. 

Εφαρμόστηκε μια 2Χ2Χ2 Πολυμεταβλητή Ανάλυση Συνδιακύμανσης, με την κειμενική 

συνεκτικότητα, τη σηματοδότηση και τον τύπο κειμένου ως ανεξάρτητες μεταβλητές και 

την κατανόηση, την ανάκληση, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τις λανθασμένες βασικές 

ιδέες και συμπεράσματα ως εξαρτημένες μεταβλητές. Η δυνατότητα μνήμης εργασίας και 

η λεξιλογική επίδοση ήταν συμμεταβλητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν κυρίως επίδραση 

της κειμενικής συνεκτικότητας και του τύπου κειμένου, αλλά όχι των τεχνικών 

σηματοδότησης. Τα κείμενα με απουσία κειμενικής συνεκτικότητας ανακλήθηκαν σε 

μικρότερο βαθμό, αλλά οδήγησαν σε περισσότερα έγκυρα συμπεράσματα και σε 

περισσότερες λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα. Τα κείμενα σύγκρισης 

αντιπαράθεσης ανακλήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό και οδήγησαν σε περισσότερα έγκυρα 

συμπεράσματα και σε περισσότερες λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα. 

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν αλληλεπιδράσεις των ατομικών χαρακτηριστικών με τον τύπο 

κειμένου. Συγκεκριμένα, φάνηκε πως η δυνατότητα μνήμης εργασίας είναι πιο αναγκαία 

για την κατανόηση περιγραφικού κειμένου, ενώ η λεξιλογική επίδοση είναι πιο αναγκαία 

για την κατανόηση κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης. Επιπλέον, φάνηκε ότι η 

λεξιλογική επίδοσης είναι πιο αναγκαία για την εξαγωγή συμπερασμάτων από 

περιγραφικό κείμενο. 

Τα ερευνητικά εργαλεία για την αξιολόγηση της λεξιλογικής επίδοσης και της 

δυνατότητας μνήμης εργασίας που αναπτύχθηκαν αποδείχθηκαν έγκυρα και αξιόπιστα, 

κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της έλλειψης ανάλογων δοκιμίων στην ελληνική 

γλώσσα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα κείμενα που διέπονται από 
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συνθετότερη και αυστηρότερη δομή υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κατανόηση 

και τη μάθηση. Έδειξαν επίσης πως η βαθύτερη κατανόηση στηρίζεται από την απουσία 

κειμενικής συνεκτικότητας, κάτι που θα μπορούσε να αποδοθεί στην εντατική 

επεξεργασία του κειμένου που προκαλείται. Ο μικρότερος βαθμός ανάκλησης, ωστόσο, 

καθώς και οι περισσότερες λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα που επίσης 

προκαλεί η απουσία κειμενικής συνεκτικότητας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις άγνωστης θεματολογίας. Περαιτέρω, μέσα από τα 

αποτελέσματα, φάνηκε πως αναγνώστες μικρής ηλικίας ενδέχεται να υστερούν σε 

στρατηγικές ανάγνωσης, με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται από τις τεχνικές 

σηματοδότησης που εφαρμόζονται σε πληροφοριακά κείμενα. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η 

ανάγκη συνεκτίμησης των ατομικών χαρακτηριστικών σε παρόμοιες έρευνες, αφού 

φάνηκε πως επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο οι κειμενικές αναθεωρήσεις και οι 

διαφορετικοί τύποι πληροφοριακού κειμένου επηρεάζουν την κατανόηση και τη μάθηση. 

Τέλος, τα αποτελέσματα συζητούνται στο πλαίσιο διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων 

κατανόησης κειμένου και γίνονται εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ABSTRACT 

The present study investigated the effects of different text revisions and types of 

expository text in comprehension, in the absence of prior domain knowledge, taking into 

consideration individual characteristics of readers. Expository text is undoubtedly a 

primary medium for learning inside and outside educational settings. The necessity for 

such research resulted from the vague categorisation and inconsistent application of text 

revisions in previous studies, the lack of research examining their interaction with different 

types of expository text, the use of limited comprehension measures and the neglect of the 

potential influence of individual characteristics in prior related research.  

Year 6 primary students (n=215) were administered prior knowledge tests, a 

vocabulary test, and a sentence span test, as a measure of working memory capacity. 

Subsequently, students read two expository texts, one descriptive and one comparison-

contrast text, and completed the corresponding comprehension tests and free written recall 

tasks. A 2X2X2 MANCOVA was applied to the data, with text cohesion, signalling and 

type of text as the independent variables and comprehension, recall, inferences and 

distortions as the dependent variables. Reading span and vocabulary knowledge were the 

covariates. The results primarily showed a significant effect of text cohesion and type of 

text, but not of signalling. Less cohesive texts were recalled worse, but led to more valid 

inferences and more distortions. Comparison-contrast texts were recalled better and led to 

more valid inferences and more distortions. Moreover, there were significant interactions 

between individual characteristics and type of text. Working memory capacity was more 

necessary for the comprehension of descriptive texts, while vocabulary knowledge was 

more necessary for the comprehension of comparison-contrast texts. Additionally, 

vocabulary knowledge was more necessary for inference generation from descriptive texts. 

The vocabulary and the reading span tests developed for assessing individual 

differences had high validity and reliability, something very important, given the lack of 

similar instruments in the Greek language. Results from the present study indicated that 

texts, which are strictly structured can provide greater support to comprehension. Results 

also indicated that the support for deeper comprehension as a result of the absence of text 

cohesion can be attributed to the triggering of deeper elaborative processing of text. The 

decrease in recall and the increase in distortions also observed in the absence of text 

cohesion should be taken into account, especially when texts are unfamiliar. Additionally, 

the effect of text revisions and type of text on comprehension depends, among others, on 

individual characteristics, something that underlines the necessity of including them in 

subsequent similar studies and educational applications. Finally, the results are discussed 
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in the context of competing theoretical models of reading comprehension and suggestions 

for further research are made.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ανάγνωση 

Η ανάγνωση ορίζεται ως μια γνωστική διαδικασία υψηλής πολυπλοκότητας, κατά 

την οποία ο αναγνώστης μετατρέπει τα γραπτά σύμβολα σε λόγο, προσδίδοντάς τους με 

αυτό τον τρόπο νόημα (Coltheart, 2007). Ο ρόλος της ανάγνωσης είναι βαρυσήμαντος, 

εφόσον η μορφή των σημερινών κοινωνιών απαιτεί και επιβάλλει την απόκτησή της. Αυτό 

έγκειται στο ότι αφενός, η ανάγνωση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική, 

κοινωνική, εργασιακή και οικονομική ένταξη και, ως εκ τούτου, στην ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου και, αφετέρου, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μορφωτικό και 

πολιτιστικό επίπεδο ενός κοινωνικού συνόλου (Rayner & Pollatsek, 1989).   

Στις κοινωνίες η ανάγνωση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως πολυτέλεια ή ως 

προαιρετική δεξιότητα, όπως στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ως υποχρεωτική και 

επιβαλλόμενη. Η ανάγκη για απόκτηση αυτής της δεξιότητας έχει πλέον παγιωθεί στις 

πλείστες των σημερινών κοινωνιών και η συζήτηση των ιθυνόντων δεν επικεντρώνεται 

στο κατά πόσο πρέπει να παρέχεται η ευκαιρία για απόκτησή της, αλλά στο πώς μπορεί να 

γίνει αυτό με μεγαλύτερη επιτυχία. Η κατάκτηση της ανάγνωσης έχει ανατεθεί στα 

εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία την διδάσκουν και, ταυτόχρονα, την θεωρούν 

απαραίτητο εφόδιο για την περαιτέρω μόρφωση του ατόμου. Η σχολική επιτυχία δηλαδή, 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο κατάκτησης της ανάγνωσης. 

  Ο βαρυσήμαντος αυτός ρόλος που προσδίδεται στην ανάγνωση για την επιτυχία 

τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό, δεν αποτελεί υπερβολή, αν αναλογιστεί 

κανείς τον όγκο των πληροφοριών παντός θέματος που διακινείται πλέον μέσω του 

γραπτού λόγου, η διοχέτευση του οποίου στην κοινωνία, απαιτεί την κατοχή αυτής της 

δεξιότητας. H σημαντικότητά της λοιπόν, ως μέσου επικοινωνίας και πληροφόρησης, είναι 

πλέον αναμφισβήτητη, όποιο σκοπό και αν εξυπηρετεί. Οι Rayner και Pollatsek (1989),  

επικεντρώνονται στο θέμα αυτό, αναφέροντας πως η ανάγνωση εξυπηρετεί πολλές 

σκοπιμότητες, καθώς μπορεί να επικεντρώνεται, είτε επιλεκτικά σε κάποια μόνο μέρη του 

κειμένου, είτε σε ολόκληρο το κείμενο. Η επικέντρωση σε συγκεκριμένα κομμάτια του 

κειμένου αποσκοπεί ή στον εντοπισμό μιας συγκεκριμένης πληροφορίας ή στη γρήγορη 

κατανόησή του. Από τη άλλη, η τυπική σιωπηρή ανάγνωση όλου του κειμένου αποσκοπεί 

στην επεξεργασία ολόκληρου του περιεχομένου του. Η διαδικασία αυτή αποτελεί 
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σημαντικό κομμάτι της μάθησης, όπως αυτή συνήθως συμβαίνει στο σχολείο αλλά και 

πέρα από αυτό.  

 

Η Ανάγνωση ως μια Σύνθετη Λειτουργική Διαδικασία 

 

H δεξιότητα της ανάγνωσης είναι μια σύνθετη λειτουργική διαδικασία, της οποίας 

η επιτυχής διεκπεραίωση απαιτεί το συντονισμό και τη συνοχή μιας σειράς γνωστικών 

λειτουργιών. Αποτέλεσμα των λειτουργιών αυτών είναι τόσο η απόσπαση οπτικών 

πληροφοριών από το κείμενο, με αποτέλεσμα την αναγνώριση των λέξεών του, όσο και η 

κατανόηση του νοήματός του. 

 

Η Αναγνώριση της Λέξης  

 

Η απόσπαση των οπτικών πληροφοριών του κειμένου αναφέρεται στην 

αναγνώριση των συμβόλων του γραπτού λόγου, με αποτέλεσμα τη μετατροπή των 

εξωτερικών ερεθισμάτων σε γλώσσα (word recognition). Κατά τη λειτουργία αυτή 

δηλαδή, αναγνωρίζεται η λέξη, η οποία πλέον δεν αποτελεί μια σειρά από γράμματα, αλλά 

ένα ολοκληρωμένο σύνολο με νόημα. Οι Just και Carpenter (1987) αναλύουν περαιτέρω 

τη λειτουργία αυτή και την χωρίζουν (α) στην αναγνώριση της λέξης ως ένα οπτικό 

ερέθισμα (word encoding) και (β) στην πρόσβαση στο νόημα της λέξης (lexical access). 

Κατά την αναγνώριση της λέξης ως οπτικό ερέθισμα ο αναγνώστης αναγνωρίζει το 

ερέθισμα που βλέπει ως λέξη, ενώ κατά τη λεξιλογική πρόσβαση, με τη βοήθεια των 

γνωσιακών του δομών και συγκεκριμένα του νοητικού του λεξικού που περιλαμβάνει το 

νόημα όλων των λέξεων που γνωρίζει (Lupker, 2007), αντιλαμβάνεται τόσο το νόημα της 

λέξης, όσο και το μέρος του λόγου, στο οποίο ανήκει. Η πρόσβαση στο νόημα της λέξης, η 

ερμηνεία δηλαδή του νοήματός της, εξαρτάται από την αναπαράσταση που ο κάθε 

αναγνώστης έχει φτιάξει για τη συγκεκριμένη λέξη. Υπάρχουν όμως και κάποια γενικά 

κριτήρια, τα οποία καθορίζουν τόσο το κατά πόσο η λέξη θα ερμηνευτεί ορθά, όσο και το 

χρόνο που θα χρειαστεί για αυτή την ερμηνεία, όπως η συχνότητα με την οποία η λέξη 

χρησιμοποιείται στο λόγο (Coltheart, 2007), η τυχόν αμφισημία της λέξης, το συγκείμενο, 

το οποίο συνοδεύει τη λέξη, καθώς και η ύπαρξη πρόθεσης στη λέξη, η οποία της 

προσδίδει συνθετότητα (Just & Carpenter, 1987).                                      
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Η Κατανόηση 

Η ανάγνωση όμως δεν εστιάζεται απλώς στην αναγνώριση των λέξεων του 

κειμένου, αλλά προχωρά και παραπέρα, στην κατανόηση των κειμενικών προτάσεων και 

του κειμένου στη ολότητά του. Ο όρος κατανόηση περιγράφει τη διαδικασία δόμησης μιας 

νοητικής αναπαράστασης του κειμένου και αποτελεί το τελικό προϊόν της ανάγνωσης 

(Kintsch, 1998). Υπάρχουν ωστόσο διαφορετικά επίπεδα στα οποία μπορεί να δομηθεί μια 

νοητική αναπαράσταση. Το πρώτο επίπεδο της νοητικής αναπαράστασης, σύμφωνα με 

τους Κintsch (1998) και Kintsch και Rawson (2007), είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο στο 

οποίο είναι συνδεδεμένες οι νοητικές προτάσεις που προέκυψαν από το κείμενο (textbase). 

Στο δίκτυο αυτό, εκτός από τις νοητικές προτάσεις του κειμένου, περιλαμβάνονται και 

συμπεράσματα γεφύρωσης (bridging inferences), τα οποία είναι αποτέλεσμα 

ενεργοποίησης τόσο γλωσσικών γνώσεων, όσο και γνώσεων που άπτονται του θέματος και 

του πεδίου, στο οποίο κινείται το κείμενο. Τα συμπεράσματα αυτά συνδέουν νοητικές 

προτάσεις που είτε είναι συνεχόμενες στο κείμενο, είτε  όχι, προσδίδοντας έτσι συνοχή 

στη νοητική αναπαράσταση (Lorch & van den Broek, 1997; Perfetti, Landi, & Oakhill, 

2007). Η παραγωγή των συμπερασμάτων γεφύρωσης είναι μέγιστης σημασίας, γιατί χωρίς 

αυτά η νοητική αναπαράσταση περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση των νοημάτων των 

φυσικών προτάσεων του κειμένου και καθίσταται έτσι αποσπασματική (Διακίδου, 2008).  

Στην περίπτωση που η νοητική αναπαράσταση ενός κειμένου περιορίζεται σε αυτό 

το πρώτο επίπεδο, τότε η κατανόηση που προκύπτει θεωρείται επιφανειακή και δεν μπορεί 

να υποστηρίξει την εις βάθος μάθηση, παρά μόνο την ανάκληση. Για να υπάρξει 

κατανόηση εις βάθος και κατά επέκταση μάθηση μέσα από κείμενο, πρέπει η νοητική 

αναπαράσταση που θα οικοδομηθεί να έχει μεν ως αφετηρία της το κείμενο, να 

εμπλουτίζεται δε από τις γνώσεις του ίδιου του αναγνώστη και να εξελίσσεται (Just & 

Carpenter, 1987). Απαιτείται λοιπόν η οικοδόμηση ενός νοητικού μοντέλου ή μοντέλου 

κατάστασης του κειμένου (situation model), το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο πληροφορίες 

που βρίσκονται στο κείμενο, όσο και γνώσεις από τις δομές του αναγνώστη (Johnson-

Laird, 1983; Kintsch, 1988; Zwaan & Radvansky, 1998). Οι γνώσεις αυτές μπορεί να είναι 

γενικές, γλωσσολογικές, καθώς και γνώσεις για τα διαφορετικά είδη των κειμενικών 

δομών και όλες μαζί συμβάλλουν στην ερμηνεία του κειμένου. Ως εκ τούτου, οικοδομείται   

μια νοητική αναπαράσταση, εμπλουτισμένη όχι μόνο με συμπεράσματα γεφύρωσης, αλλά 

και με συμπεράσματα επέκτασης (elaborative inferences), τα οποία προχωρούν τον 

αναγνώστη πέρα από τις κειμενικές πληροφορίες. Τα συμπεράσματα επέκτασης είναι 

αποτέλεσμα μιας ανωτέρου επιπέδου γνωστικής επεξεργασίας  (Graesser, Swamer, 

Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

11

Baggett, & Sell, 1996) και άπτονται θεμάτων που αφορούν π.χ. στην αιτία και στο 

αποτέλεσμα μιας πράξης, στην κατάσταση που επικρατούσε κατά την πράξη στο μέσο ή 

το όργανο με το οποίο έγινε η πράξη, στο σκοπό του συγγραφέα (Graesser, Singer, & 

Trabasso, 1994; Graesser et al., 1996). Το νοητικό μοντέλο (situation model) λοιπόν, 

αποκλίνει από το κείμενο, δεν αποτελεί απλά ένα αντίγραφό του, αλλά χαρακτηρίζεται από 

το προσωπικό στίγμα του αναγνώστη, ο οποίος ερμηνεύει τα όσα διάβασε με γνώμονα τις 

δικές του γνωσιακές δομές.  

 Η διαδικασία δόμησης του νοητικού μοντέλου του κειμένου συνεπάγεται στην 

ουσία τη μάθηση μέσα από το κείμενο. Για να προκύψει μάθηση είναι απαραίτητο ο 

αναγνώστης να αναπαραστήσει τα όσα διάβασε, οργανώνοντάς τα και εμπλουτίζοντάς τα. 

Το προϊόν που θα προκύψει είναι μεν το αποτέλεσμα της ανάγνωσης ενός συγκεκριμένου 

κειμένου, ο ρόλος του δε, είναι πολύ πιο σημαντικός. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να 

οικοδομείται, αποτελεί πλέον κομμάτι των ήδη υφιστάμενων νοητικών δομών του 

αναγνώστη, τις οποίες μπορεί είτε απλά να εμπλουτίσει και να διευρύνει, είτε ακόμη και 

να θέσει υπό αμφισβήτηση με αποτέλεσμα να τις αναιρέσει. 

 Ο βαθμός στον οποίο η κατανόηση κειμένου από τους αναγνώστες είναι επιτυχής 

αξιολογείται με διαφορετικούς τρόπους. Τα διάφορα έργα που σχετίζονται με την 

αξιολόγηση της κατανόησης εστιάζουν σε διαφορετικά επίπεδα της νοητικής 

αναπαράστασης που έχουν δημιουργηθεί. Τα έργα ανάκλησης, όπως η ελεύθερη γραπτή 

ανάκληση, επιτρέπει την ανάκληση της πληροφορίας από το άτομο ακριβώς όπως του 

έρχεται στο μυαλό (Kekenbosch, 1994), αξιολογώντας έτσι το βαθμό επιτυχούς 

δημιουργίας του δικτύου σύνδεσης των νοητικών προτάσεων που προέκυψαν από το 

κείμενο (textbase). Η ικανότητα ωστόσο των αναγνωστών να ανακαλούν ένα κείμενο που 

έχουν διαβάσει δεν αποτελεί σαφή ένδειξη του κατά πόσο έχει προκύψει βαθιά 

κατανόηση. Και αυτό, επειδή η επιτυχία σε έργα ανάκλησης δεν εξαρτάται από το βαθμό 

στον οποίο οι πληροφορίες του κειμένου έτυχαν επεξεργασίας ή συνδέθηκαν με τις 

γνωσιακές δομές του αναγνώστη ή κατά πόσο έχουν εξαχθεί συμπεράσματα. Η χρήση 

έργων που εστιάζουν μόνο στην ικανότητα ανάκλησης για την αξιολόγηση του βαθμού 

κατανόησης ενός κειμένου, σαφώς και δεν είναι δυνατό να θεωρούνται ότι αξιολογούν 

επιτυχώς το βαθμό στον οποίο οι αναγνώστες έχουν οικοδομήσει ένα λειτουργικό νοητικό 

μοντέλο που περιγράφει την κατάσταση του κειμένου (situation model). Αντίθετα, η 

χρησιμοποίηση άλλων έργων, όπως τα δοκίμια κατανόησης ή και ο εντοπισμός των 

συμπερασμάτων που οι αναγνώστες περιλαμβάνουν στα πρωτόκολλα έργων ελεύθερων 

γραπτών ανακλήσεων, είναι ενδεικτικό του κατά πόσο έχει προκύψει κατανόηση εις 

βάθος, κάτι που συνεπάγεται και τη μάθηση μέσα από κείμενο. 
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Παρόλο που η πλούσια συμπερίληψη συμπερασμάτων στη νοητική αναπαράσταση 

αποτελεί ένδειξη βαθύτερης κατανόησης, εντούτοις, όταν τα συμπεράσματα αυτά είναι 

λανθασμένα, τότε ασφαλώς δεν προκύπτει μάθηση. Το ίδιο ισχύει και όταν οι νοητικές 

αναπαραστάσεις περιλαμβάνουν νοητικές προτάσεις του κειμένου που έχουν 

κωδικοποιηθεί λανθασμένα από τους αναγνώστες κατά την ανάγνωση. Ως εκ τούτου, για 

να προκύψει πραγματική μάθηση, είναι σημαντικό στη νοητική αναπαράσταση να 

περιλαμβάνονται όσο το δυνατό λιγότερες λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα.   

Οι γνωστικές διεργασίες που συμβαίνουν κατά την κατανόηση, περιγράφονται από 

διάφορα θεωρητικά μοντέλα κατανόησης κειμένου, όπως το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) και το 

Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996). Τα μοντέλα αυτά, 

σε γενικές γραμμές, αποσκοπούν στο να ερμηνεύσουν τη διαδικασία χτισίματος των 

νοητικών αναπαραστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο παράγοντες που άπτονται του 

κειμένου, όσο και παράγοντες που αφορούν στον ίδιο τον αναγνώστη, όπως είναι οι 

γνωσιακές του δομές, οι δυνατότητες της μνήμης εργασίας και οι γνώσεις λεξιλογίου του. 

Περαιτέρω όμως, οι εκφραστές του κάθε μοντέλου ξεχωριστά, δίνουν έμφαση σε αυτό που 

θεωρούν ως πιο σημαντικό συστατικό της κατανόησης, επικεντρώνοντας τόσο τη 

θεωρητική όσο και την ερευνητική τους δραστηριότητα προς αυτό το σκοπό. 

Συγκεκριμένα, το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; 

vanDijk & Kintsch, 1983) περιγράφει αναλυτικά τους διαδοχικούς κύκλους επεξεργασίας 

των πληροφοριών του κειμένου, μια διαδικασία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 

οικοδόμηση της νοητικής αναπαράστασης του κειμένου και η οποία χαρακτηρίζεται από 

τον περιοριστικό ρόλο της δυνατότητας της μνήμης εργασίας. Από την άλλη το 

Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996) δε δίνει έμφαση 

στην ίδια τη διαδικασία δόμησης της νοητικής αναπαράστασης, αλλά θέτει την τάση των 

αναγνωστών για αναζήτηση του νοήματος του κειμένου, ως κίνητρο για συνεχή εξαγωγή 

συμπερασμάτων.     

 H παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πεδίο έρευνας της κατανόησης κειμένων, 

ορίζοντας την κατανόηση ως το κτίσιμο της νοητικής αναπαράστασης του κειμένου, που 

αποτελεί το τελικό προϊόν της ανάγνωσης.      

Ατομικές Διαφορές στην Κατανόηση Κειμένου 

Πολλές έρευνες έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη ατομικών διαφορών στις 

ικανότητες ανάκλησης και κατανόησης κειμένου, οι οποίες και διαφοροποιούν το επίπεδο 
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μάθησης μέσα από κείμενο. Οι διαφορές αυτές, μεταξύ άλλων, εστιάζονται στη μνήμη 

εργασίας των ατόμων, στη γενικότερη γνώση λεξιλογίου που έχουν και στις γνώσεις τους 

για το θέμα του κειμένου που διαβάζουν.  

 Η δυνατότητα της μνήμης εργασίας, ως ένα ατομικό χαρακτηριστικό που 

επηρεάζει την ικανότητα των ατόμων να ανακαλούν και να κατανοούν κείμενα, έχει τύχει 

ευρείας διερεύνησης. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές έρευνες στις οποίες έχει 

διαπιστωθεί θετική συσχέτιση μεταξύ της δυνατότητας μνήμης εργασίας και της 

κατανόησης κειμένου (π.χ. Cain, Oakhill, & Bryant, 2004a; Dixon, LeFevre, & Twilley, 

1988; Singer, Andrusiak, Reisdorf, & Black, 1992). Οι Just και Carpenter (1992) 

υποστηρίζουν ότι η κατανόηση κειμένου είναι δυνατό να περιοριστεί από τη δυνατότητα 

της μνήμης εργασίας, αφού η ανάγνωση προβάλλει συγκεκριμένες γνωστικές απαιτήσεις,  

τόσο για επεξεργασία, όσο για συγκράτηση πληροφοριών. Συγκεκριμένα, η μνήμη 

εργασίας συντηρεί συνδεδεμένες τις κειμενικές πληροφορίες και ενσωματώνει κάθε νέα 

στις ήδη υπάρχουσες, διαμορφώνοντας και καθορίζοντας το επίπεδο συνοχής της νοητικής 

αναπαράστασης που δομείται. Είναι λοιπόν δυνατό, η δυνατότητά της να επηρεάσει τη 

μορφή της νοητικής αναπαράστασης, καθορίζοντας την ποσότητα και την ποιότητα των 

πληροφοριών που θα περιέχει καθώς και τη δομή της.        

 Η λεξιλογική επίδοση των ατόμων αφορά στη γενικότερη γνώση τους για το νόημα 

των λέξεων, αλλά και στην ικανότητά τους να συμπεραίνουν επιτυχώς το νόημα μιας 

άγνωστης λέξης από τα συμφραζόμενα. Τα άτομα με υψηλή λεξιλογική επίδοση έχουν 

συνήθως και υψηλό λεκτικό δείκτη νοημοσύνης, καθώς και υψηλό επίπεδο ανάκλησης και 

κατανόησης κειμένου (Cain, Oakhill, & Lemon, 2004b). Η Daneman (1988), αλλά και ο 

Perfetti (1994) παρουσιάζουν μια σειρά ερευνών, τα ευρήματα των οποίων υποστηρίζουν 

τη θέση ότι η λεξιλογική επίδοση των ατόμων επηρεάζει την ικανότητά τους να κατανοούν 

κείμενα. 

 Οι γνώσεις ενός ατόμου για το θέμα του κειμένου το οποίο διαβάζει, αποτελούν 

ένα άλλο ατομικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το βαθμό στον οποίο τα κείμενα 

ανακαλούνται και κατανοούνται. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι οι αναγνώστες που 

έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό προϋπάρχουσες γνώσεις για το θέμα του κειμένου που 

διαβάζουν, κατανοούν και μαθαίνουν περισσότερα από αυτό (Arbuckle, Vanderleck, 

Harsany, & Lapidus, 1990; Bransford & Johnson, 1972; Shapiro, 2004; Spilich, Vesonder, 

Chiesi, & Voss, 1979; Willoughby, Waller, Wood, & Mackinnon, 1993). Όπως 

υποστηρίζεται από όλα τα θεωρητικά μοντέλα κατανόησης κειμένου, η κατανόηση 

περιλαμβάνει την επιτυχή ενσωμάτωση των πληροφοριών που ο αναγνώστης 

προσλαμβάνει από το κείμενο στις ήδη υφιστάμενες γνώσεις του. Ως εκ τούτου, η 
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δημιουργία δεσμών μεταξύ τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα (Kintsch & Kintsch, 

1995). Οι περιορισμένες προϋπάρχουσες γνώσεις για το θέμα του κειμένου δυσχεραίνουν 

τη δημιουργία αυτών των δεσμών και, κατά συνέπεια, περιορίζουν το βαθμό στον οποίο το 

κείμενο τελικά κατανοείται. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη μάθηση μέσα από κείμενο, η 

οποία πλήττεται, λόγω της προβληματικής κατανόησης.      

Πληροφοριακά Κείμενα 

Έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τα προτεινόμενα στο χώρο μοντέλα κατανόησης 

κειμένου (π.χ. το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης και το Οικοδομηστικό Μοντέλο), 

ένα σημαντικό μέρος της έρευνας στην ανάγνωση ασχολήθηκε ειδικότερα με την 

κατανόηση και τη μάθηση από πληροφοριακά κείμενα. Πληροφοριακά κείμενα ορίζονται 

αυτά που έχουν σκοπό να πληροφορήσουν τον αναγνώστη για ένα θέμα, μέσω της 

παράθεσης μιας λογικής αλληλουχίας δηλώσεων, γεγονότων ή περιγραφών, να πείσουν, να 

παραθέσουν ένα πρόβλημα και να εισηγηθούν πιθανές λύσεις του, να συγκρίνουν και να 

αντιπαραθέσουν καταστάσεις ή να αναφέρουν τις αιτίες και τις συνέπειες μιας κατάστασης 

(Brewer, 1980; Englert & Hiebert, 1984; Goldman & Winey, 2004; Just & Carpenter, 

1987; Meyer & Freedle, 1984). Το είδος αυτό του γραπτού λόγου παρουσιάζει κάποιες 

δυσκολίες στην κατανόησή του, αφού (α) πραγματεύεται άγνωστα και ανοίκεια θέματα, 

κάτι που ισχύει περισσότερο στην περίπτωση των νεαρών αναγνωστών (Graesser, 

McNamara, & Louwerse, 2003) και (β) περιλαμβάνει πολλούς τύπους και ως εκ τούτου 

απαιτείται η επίγνωση εκ μέρους των αναγνωστών διαφορετικών ρητορικών δομών, κάτι 

που δεν είναι πάντοτε εφικτό, ακόμη και στην περίπτωση των έμπειρων αναγνωστών 

(Cook & Mayer, 1988). Η δυσκολία αυτή των πληροφοριακών κειμένων φαίνεται και από 

το ότι οι αναγνώστες επεξεργάζονται διαφορετικά τις σχέσεις συνεκτικότητας, όπως αυτές 

παρουσιάζονται μέσα στους διαφορετικούς τύπους πληροφοριακού κειμένου (π.χ. Sanders 

& Noordman, 2000).  

Αυτές οι ιδιομορφίες που παρουσιάζουν τα πληροφοριακά κείμενα είναι ίσως και ο 

λόγος, για τον οποίο το είδος αυτό του γραπτού λόγου δεν έχει διερευνηθεί σε έκταση. Ως 

αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τόσο για το ρόλο τους στη μάθηση, όσο και 

για τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με άλλους παράγοντες π.χ. με τα χαρακτηριστικά των 

αναγνωστών. Αυτό το κενό αποτελεί πρόβλημα στο πεδίο της ανάγνωσης, αφού τα 

πληροφοριακά κείμενα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή παροχής πληροφοριών, μέσα 

και έξω από το σχολείο. Η άγνοια λοιπόν για σημαντικές πτυχές που τα αφορούν, έχει 

άμεσο αντίκτυπο στη μάθηση από κείμενο. Το πρόβλημα αυτό, ωστόσο, δεν παρατηρείται 
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στην περίπτωση του άλλου σημαντικού είδους του γραπτού λόγου, των αφηγηματικών 

κειμένων, τα οποία, λόγω της ομοιομορφίας τους, τόσο στη δομή τους, όσο και στη 

θεματολογία τους, μελετήθηκαν και αναλύθηκαν σε έκταση. Η εκτεταμένη μελέτη τους 

έδειξε πως τόσο οι άπειροι όσο και οι πιο έμπειροι αναγνώστες, είναι ενεργοί αναγνώστες 

αφηγηματικών κειμένων, αφού κατά την ανάγνωση τους, είναι σε θέση να ερμηνεύουν 

τους στόχους, τις πράξεις, τα συναισθήματα των χαρακτήρων, καθώς και τα διάφορα 

γεγονότα που περιγράφει το κείμενο (π.χ. Graesser et. al., 1994; Trabasso & Magliano, 

1996a; 1996b; Trabasso & Suh, 1993; Trabasso, Suh, Payton, & Jain, 1995; van den 

Broek, Fletcher, & Risden, 1993).                   

 

Κειμενικές Αναθεωρήσεις 

 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες στην κατανόηση των 

πληροφοριακών κειμένων, καθώς και οι ιδιαιτερότητές τους, οδήγησαν τους ερευνητές να 

εφαρμόσουν κειμενικές αναθεωρήσεις, όπως είναι οι τεχνικές σηματοδότησης και η 

αύξηση της κειμενικής συνεκτικότητας, ώστε να βελτιώσουν το βαθμό στον οποίο αυτά τα 

κείμενα ανακαλούνται και γίνονται κατανοητά. Οι τεχνικές σηματοδότησης ορίζονται ως 

οι λεκτικές ή γραφικές προσθήκες στο κείμενο, που θέτουν υπό έμφαση την εννοιολογική 

δομή και την οργάνωση που το διέπει (Meyer, 1975), ενώ η αύξηση της κειμενικής 

συνεκτικότητας έχει να κάνει με το βαθμό, στον οποίο γίνονται εμφανείς οι σχέσεις που 

διέπουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, σε ένα τοπικό επίπεδο (McKeown, 

Beck, Sinatra, & Loxterman, 1992). 

Οι τεχνικές σηματοδότησης και η αύξηση της κειμενικής συνεκτικότητας 

επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τόσο την ανάκληση όσο και την 

κατανόηση κειμένου, αφού είναι δυνατό να διαμορφώσουν τη νοητική αναπαράσταση που 

οικοδομείται. Συγκεκριμένα, κάνοντας εμφανείς τις σχέσεις που επιθυμεί να παρουσιάσει 

το κείμενο, γίνεται καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών και προσδίδεται συνοχή στην 

αναπαράσταση. Αυτό ευεργετεί τόσο την ανάκληση, αφού διευκολύνεται η αναπαραγωγή 

των κειμενικών πληροφοριών, όσο και την κατανόηση, αφού μειώνεται ο γνωστικός 

φόρτος του αναγνώστη που αφορά στην πρόσδοση συνοχής. Η μείωση του γνωστικού 

φόρτου του επιτρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών, 

προβαίνοντας σε συμπεράσματα τόσο γεφύρωσης όσο και επέκτασης, εμπλουτίζοντας έτσι 

την νοητική αναπαράσταση και βελτιώνοντας την κατανόηση του κειμένου.                           

Οι περισσότεροι πειραματικοί σχεδιασμοί που αφορούν στις τεχνικές 

σηματοδότησης εξέτασαν την επίδραση της μεταβλητής αυτής κυρίως στην ανάκληση. 
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Συγκεκριμένα, αξιολόγησαν την ποσότητα των κειμενικών πληροφοριών, που 

ανακλήθηκαν από σηματοδοτούμενα κείμενα (Hyönä & Lorch, 2004; Loman & Mayer, 

1983; Lorch & Lorch, 1996b; Lorch, Lorch, Ritchey, McGovern, & Coleman, 2001; 

Murrey & McGlone, 1997; Sanchez, Lorch, & Lorch, 2001), καθώς και την επίδραση των 

τεχνικών αυτών στην πιστή αναπαραγωγή της δομής του κειμένου (Lorch, Lorch, & 

Inman, 1993; Meyer, & Poon, 2001). Το συμπέρασμα που προκύπτει από το συγκεκριμένο 

ερευνητικό πεδίο είναι η ευεργετική επίδραση των τεχνικών σηματοδότησης τόσο στην 

ποσότητα των ανακαλούμενων πληροφοριών, όσο και στον τρόπο αναπαραγωγής του 

κειμένου, ο οποίος ακολουθεί τη ίδια δομή με το κείμενο που διαβάστηκε.  

 Η έρευνα για την κειμενική συνεκτικότητα οδήγησε σε συγκρουόμενα 

αποτελέσματα. Ενώ σε κάποιες έρευνες παρουσιάστηκε θετική επίδρασή της στην 

ανάγνωση πληροφοριακών κειμένων (π.χ. Ainsworth, & Burcham, 2007; Beck, McKeown, 

Sinatra, & Loxterman, 1991; Loxterman, Beck, & McKeown, 1994; Millis, Golding, & 

Barker, 1995; Millis & Just, 1994), εντούτοις, σε κάποιες άλλες, η αύξησή της δε φάνηκε 

να βοηθά (π.χ. Lehman, & Schraw, 2002; Millis, Graesser, & Haberlandt, 1993; Sanders & 

Noordman, 2000; Sinatra, Beck, & McKeown, 1993; Spyridakis & Standal, 1987). H 

αδυναμία της συνεκτικότητας να στηρίξει την ανάκληση και την κατανόηση αποδίδεται 

από τους ερευνητές σε λόγους όπως το βαθμό και τον τρόπο μείωσης ή αύξησής της, 

καθώς και το είδος των έργων που χρησιμοποιήθηκαν για αξιολόγηση της κατανόησης και 

της ανάκλησης που προέκυψαν. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε πως η αυξημένη κειμενική 

συνεκτικότητα πιθανό να εμποδίζει την εντατική επεξεργασία του κειμένου (elaborative 

processing) εκ μέρους των αναγνωστών, καθώς περιορίζονται μόνο στην επεξεργασία των 

πληροφοριών του κειμένου που υποδεικνύονται από τους συνδέσμους ή/και τις διακριτές 

λέξεις και φράσεις. Τέλος, κάποιες έρευνες, προσπαθώντας να εντοπίσουν το λόγο που 

παρατηρείται αυτή η διαφωνία (π.χ. McNamara, 2001; McNamara, Kintsch, Songer, & 

Kintsch, 1996; O’Reilly & McNamara, 2007; Ozuru, Dempsey, & McNamara, 2008) 

έλαβαν υπόψη το επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων των αναγνωστών, οι οποίες και 

βρέθηκαν να επηρεάζουν το βαθμό επίδρασης της κειμενικής συνεκτικότητας τόσο στην 

ανάκληση, όσο και στην κατανόηση.  

 Οι κειμενικές αναθεωρήσεις και, ειδικότερα, οι τεχνικές σηματοδότησης και η 

αύξηση της κειμενικής συνεκτικότητας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γραμμής 

έρευνας στη ψυχολογία της ανάγνωσης, αυτό που ασχολείται με το θέμα της σφαιρικής 

και της τοπικής συνεκτικότητας ενός κειμένου (Goldman & Murray, 1992; Perfetti & 

Goldman, 1976). Αυτά τα κειμενικά στοιχεία χαρακτηρίζονται από  τη βιβλιογραφία ως 

μέγιστης σημασίας στη διαδικασία μάθησης μέσα από κείμενο, αφού έρευνες έχουν δείξει 

Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

17

ότι οι αναγνώστες αντιλαμβάνονται την απουσία τους και σπεύδουν να επαναλάβουν την 

ανάγνωση του μη συνεκτικού κομματιού (Zabrucky & Commander, 1993) ή επιβραδύνουν 

το ρυθμό ανάγνωσής του (Long & Chong, 2001). Η ύπαρξη σφαιρικής συνεκτικότητας σε 

ένα κείμενο προϋποθέτει την οργάνωση των μερών του σύμφωνα με μία ιεραρχική δομή 

που τα διέπει. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση των προτάσεων ή μερών του κειμένου που 

διαβάζει ένας αναγνώστης με άλλες προτάσεις ή μέρη που προηγήθηκαν πολύ νωρίτερα 

στο κείμενο (Graesser, Bertus, & Magliano, 1995). Όταν ένα κείμενο χαρακτηρίζεται από 

τοπική συνεκτικότητα, τότε η κάθε φράση ή πρόταση ή μέρος του που διαβάζει ένας 

αναγνώστης, συνδέεται με το περιεχόμενο της πρότασης ή του μέρους του κειμένου που 

προηγείται (Μurray, 1995). Οι ορισμοί των δύο ειδών συνεκτικότητας που παρατηρούνται 

ή θα έπρεπε να παρατηρούνται σε ένα κείμενο κάνουν ξεκάθαρη και τη σχέση τους τόσο 

με τις τεχνικές σηματοδότησης, όσο και με την κειμενική συνεκτικότητα. Συγκεκριμένα, 

οι τεχνικές σηματοδότησης θεωρούνται ότι ενισχύουν τη σφαιρική συνεκτικότητα (Lorch, 

1989), αφού προσδίδουν στο κείμενο ιεραρχική δομή, ενώ η κειμενική συνεκτικότητα 

ενισχύει την τοπική συνεκτικότητα, αφού υποβοηθά τη σύνδεση των πληροφοριών σε 

τοπικό επίπεδο (Graesser et al., 1995; Μurray, 1995).        

 

Το Πρόβλημα 

 

 Πολλές έρευνες μέχρι σήμερα ασχολήθηκαν με το θέμα των κειμενικών 

αναθεωρήσεων και συγκεκριμένα με τη χρήση των τεχνικών σηματοδότησης και την 

αύξηση της κειμενικής συνεκτικότητας, ως τρόπων που ενδεχομένως βελτιώνουν την 

ανάκληση και κατανόηση πληροφοριακών κειμένων. Η ερευνητική δραστηριότητα όμως 

που έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα παρουσιάζει αρκετά κενά. Πολλές από τις μέχρι τώρα 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο αυτό δεν έλαβαν υπόψη την επίδραση που 

πιθανό να έχει ο τύπος πληροφοριακού κειμένου στην ανάκληση και κατανόηση. Σε άλλες 

έρευνες, οι κειμενικές αναθεωρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν δεν έτυχαν συστηματικού 

χειρισμού, ώστε να υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που να περιγράφουν την επίδραση 

διαφορετικών κειμενικών αναθεωρήσεων. Αυτό δυσκολεύει τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων και μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα αντικειμενικής επανάληψης των 

ερευνών (replication). Στις πλείστες έρευνες που ασχολήθηκαν με την επίδραση της 

χρήσης τεχνικών σηματοδότησης, με την προσθήκη τίτλων και υποτίτλων, η προσοχή των 

ερευνητών εστιάστηκε στην ανάκληση και όχι στην κατανόηση, αφήνοντας σημαντικό 

μέρος της ανάγνωσης εκτός. Τέλος, στις περισσότερες έρευνες δε λήφθηκαν υπόψη 

ατομικές διαφορές μεταξύ των αναγνωστών, όπως η μνήμη εργασίας, η λεξιλογική γνώση, 
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το επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων και η ηλικία, ώστε να διαφανεί ποιες κειμενικές 

αναθεωρήσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές στην υποστήριξη της ανάκλησης και 

κατανόησης πληροφοριακών κειμένων, αλλά και τυχόν αλληλεπιδράσεις τους. 

Συγκεκριμένα, οι έρευνες τόσο στον τομέα των τεχνικών σηματοδότησης, όσο και 

στον τομέα της κειμενικής συνεκτικότητας είτε χρησιμοποίησαν κάθε φορά ένα είδος 

πληροφοριακού κειμένου, είτε χρησιμοποίησαν μεν διαφορετικών τύπων πληροφοριακά 

κείμενα, αλλά δεν χειρίστηκαν τον παράγοντα αυτό ως μεταβλητή. Με τον τρόπο αυτό, 

δεν έλαβαν υπόψη τυχόν διαφορές που πιθανό να προκύπτουν από την εφαρμογή των 

αναθεωρήσεων αυτών σε διαφορετικού τύπου πληροφοριακά κείμενα. Τα πληροφοριακά 

κείμενα διαφορετικού τύπου έχουν διαφορετική εσωτερική δομή, η οποία ενδέχεται να 

βασίζεται σε κάποιο βαθμό και στις τεχνικές σηματοδότησης και κειμενικής 

συνεκτικότητας. Στα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης, για παράδειγμα, 

χρησιμοποιούνται αντιθετικοί σύνδεσμοι όπως «αλλά», «όμως», «εντούτοις», για να 

τονιστούν διαφορές μεταξύ των εννοιών που συγκρίνονται. Στα περιγραφικά κείμενα η 

χρήση των συνδέσμων αυτών δεν εξυπηρετεί την εσωτερική δομή με τον ίδιο τρόπο και ως 

εκ τούτου η αφαίρεσή τους δε την μεταβάλλει. Εστιάζοντας στις έρευνες που αφορούν 

στις τεχνικές σηματοδότησης, εντοπίζεται αδυναμία στο να δοθεί απάντηση στο κατά 

πόσο οι τεχνικές αυτές έχουν την ίδια θετική επίδραση σε όλους τους τύπους 

πληροφοριακού κειμένου. Είναι δυνατό, βασισμένοι και στα πορίσματα που δείχνουν ότι 

οι αναγνώστες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάκλησης και κατανόησης για διαφορετικούς 

τύπους πληροφοριακού κειμένου (π.χ. Ghaith & Harkouss, 2003), ούτε και τον ίδιο βαθμό 

συνειδητοποίησης της ρητορικής δομής τους (Meyer & Freedle, 1984), να υποθέσουμε ότι 

οι τεχνικές σηματοδότησης επιδρούν διαφορετικά στους διαφορετικούς τύπους. Για 

κάποιο τύπο δηλαδή, μια τεχνική σηματοδότησης να είναι αρκετή για να βελτιώσει την 

ανάκληση και την κατανόηση, ενώ για κάποιο άλλο τύπο να μην είναι. Χαρακτηριστικό 

είναι επίσης το ότι όχι μόνο δεν αναθεωρήθηκαν διαφορετικοί τύποι κειμένου, αλλά ούτε 

και διαφορετικά κείμενα από τον ίδιο τύπο κειμένου (π.χ. Lorch & Lorch, 1996a; 1996b). 

Ο λόγος που ο αριθμός των κειμένων που αναθεωρήθηκαν είναι περιορισμένος,  πιθανό να 

είναι ο ασαφής και ίσως ο υποκειμενικός τρόπος με τον οποίο έγιναν οι αναθεωρήσεις, 

κάτι που δυσκολεύει την εφαρμογή τους σε άλλα κείμενα. Εκτός από τις αναθεωρήσεις 

των Britton και Gulgoz (1991) που αφορούν στη δημιουργία αλληλοεπικάλυψης 

επιχειρήματος, στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν τα 

κριτήρια αναθεώρησης σε άλλα κείμενα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι αναθεωρήσεις 

που γίνονται έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου και ως εκ τούτου δεν 

μπορούν να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικά κείμενα. Παρόμοια εικόνα 
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παρουσιάζεται και στον τομέα της κειμενικής συνεκτικότητας. Συγκεκριμένα, οι πλείστοι 

πειραματικοί σχεδιασμοί των σχετικών ερευνών περιέλαβαν μόνο ένα είδος 

πληροφοριακού κειμένου, τις περισσότερες φορές περιγραφικό (π.χ. Beck et al., 1991; 

Loxterman et al., 1994; McNamara et al., 1996). Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 

όμως, δεν μπορούν να γενικευτούν, αγγίζοντας όλους τους τύπους πληροφοριακού 

κειμένου, εφόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο αύξησης της κειμενικής 

συνεκτικότητας στους διάφορους τύπους. Σύμφωνα και με τη Meyer (1985 a; 1985b), στον 

κάθε τύπο πληροφοριακού κειμένου, οι προτάσεις και οι παραγράφοι συνδέονται με 

διαφορετικό τρόπο, κάτι που εξάλλου δικαιολογεί και την ύπαρξη των διαφορετικών 

τύπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κειμενική συνεκτικότητα να μεταβάλλεται με 

διαφορετικούς τρόπους στους διάφορους τύπους πληροφοριακού κειμένου, αφού στον 

κάθε τύπο, οι σχέσεις που το ίδιο το κείμενο οικοδομεί ή θα ήθελε να οικοδομήσει 

ανάμεσα στις βασικές του ιδέες, τόσο σε σφαιρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο διαφέρουν. 

Ως εκ τούτου, η προσπάθεια ενίσχυσης της κειμενικής συνεκτικότητας επιτυγχάνεται για 

τον κάθε τύπο πληροφοριακού κειμένου με διαφορετικό τρόπο (Graesser et al., 2003), 

υπογραμμίζοντας έτσι την ανάγκη για συμπερίληψη της μεταβλητής αυτής στους 

σχετικούς πειραματικούς σχεδιασμούς.          

  Επιπλέον, σε πολλές από τις έρευνες, δε δόθηκε έμφαση στο συστηματικό 

χειρισμό της σηματοδότησης και της κειμενικής συνεκτικότητας ως ξεχωριστές 

μεταβλητές. Οι έρευνες αυτές προχώρησαν σε τροποποιήσεις τόσο στη σφαιρική, όσο και 

στην τοπική συνεκτικότητα, χρησιμοποιώντας τεχνικές σηματοδότησης και αύξηση της 

κειμενικής συνεκτικότητας, μη αναγνωρίζοντας τις όμως, τις πλείστες φορές, ως δύο 

διαφορετικού είδους αναθεωρήσεις (π.χ. Ainsworth & Burcham, 2007; Kamalski, Sanders, 

& Lentz, 2008; McNamara, 2001; McNamara et al., 1996; O’Reilly & McNamara, 2007; 

Ozuru et al., 2008). Με το χειρισμό αυτό, οι ερευνητές περιθωριοποίησαν την πιθανή 

διαφορετική επίδραση της καθεμιάς από αυτές, καταλήγοντας στο γενικό συμπέρασμα ότι 

η αύξηση της συνεκτικότητας επιδρά θετικά στη μάθηση μέσα από το κείμενο. Αυτή η 

ισοπέδωση όμως του ξεχωριστού χαρακτήρα των δύο αναθεωρήσεων, συνεπάγεται και 

ισοπέδωση της διαφορετικής επίδρασης που πιθανό να έχουν από τη μια οι τεχνικές 

σηματοδότησης και, ως εκ τούτου, η σφαιρική συνεκτικότητα και από την άλλη η 

κειμενική συνεκτικότητα και, κατά επέκταση, η τοπική συνεκτικότητα. Είναι 

παρακινδυνευμένο να γενικεύουμε τα αποτελέσματα, μιλώντας για θετική επίδραση της 

αυξημένης συνεκτικότητας στη μάθηση μέσα από κείμενο, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποιο 

είδος συνεκτικότητας οφείλεται αυτό. 
Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

20

Περαιτέρω, η ερευνητική δραστηριότητα που αφορά στις τεχνικές σηματοδότησης 

και συγκεκριμένα στους τίτλους και υπότιτλους, δε μας έδωσε απαντήσεις για την 

επίδρασή τους στην κατανόηση κειμένου. Σε μια σειρά ερευνών, οι Lorch και Lorch και οι 

συνεργάτες τους (π.χ. Hyönä & Lorch, 2004; Lorch & Lorch, 1995; Lorch & Lorch, 

1996a; 1996b; Lorch et al., 2001; Sanchez et al., 2001) εξέτασαν την επίδραση των τίτλων 

και υποτίτλων στην ανάκληση κειμένου, αλλά όχι στη κατανόηση. Είναι αξιοσημείωτο το 

ότι δε γίνεται αναφορά στο αν και πώς χειρίστηκαν τυχόν πληροφορίες που περιέχονταν 

στις ανακλήσεις των αναγνωστών και οι οποίες ήταν αποτέλεσμα συμπερασματικής 

σκέψης και όχι προϊόντα άμεσης ανάκλησης του κειμένου. Μια τέτοια διερεύνηση είναι 

πολύ σημαντική, αφού για να προκύψει μάθηση μέσα από κείμενο απαιτείται η εις βάθος 

κατανόησή του, μέσω της δημιουργίας μιας νοητικής αναπαράστασης, πλούσιας σε 

συμπεράσματα, που ενσωματώνει τις πληροφορίες του κειμένου μαζί με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να διερευνηθεί κατά 

πόσο οι τίτλοι και οι υπότιτλοι συνεισφέρουν στη διαδικασία αυτή. 

 Ο περιοριστικός ρόλος της δυνατότητας μνήμης εργασίας στην κατανόηση 

κειμένου έχει διαφανεί από αρκετές έρευνες στο πεδίο της ανάγνωσης (Just & Carpenter, 

1992), καθώς  στη βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα με υψηλή δυνατότητα 

μνήμης εργασίας κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα κείμενα που διαβάζουν (Cain et al., 

2004a; Dixon et al., 1988; Singer et al., 1992). Τα αποτελέσματα από τις μέχρι τώρα 

έρευνες που ασχολούνται με τη βελτίωση της κατανόησης κειμένου μέσω κειμενικών 

αναθεωρήσεων, ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά, εάν ο ρόλος της δυνατότητας μνήμης 

εργασίας συνυπολογιζόταν κατά το σχεδιασμό των σχετικών ερευνών. Ενδέχεται, η 

επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων στην κατανόηση να διαφοροποιείται μεταξύ 

ατόμων που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα μνήμης εργασίας. 

 Η λεξιλογική επίδοση, ως ένα ατομικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει την 

ικανότητα των ατόμων να ανακαλούν και να κατανοούν κείμενα, δεν έχει επίσης ληφθεί 

υπόψη κατά τη διερεύνηση της επίδρασης των κειμενικών αναθεωρήσεων στις 

αναγνωστικές διεργασίες. Το επίπεδο λεξιλογικής επίδοσης των ατόμων να προβλέπει με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο την κατανόηση κειμένου σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

(Yovanoff, Duesbery, Alozo, & Tindal, 2005), αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

γεφύρωσης σε φοιτητές (Singer et al., 1992) επιβάλλει τη συμπερίληψή της σε 

πειραματικούς σχεδιασμούς, που μελετούν την επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων. 

Αυτό ενδεχόμενα να διαφοροποιήσει τα αποτελέσματα που συνήθως παίρνουμε ή και να 

συμβάλει στην εξήγηση συγκρουόμενων αποτελεσμάτων, αφού η λεξιλογική επίδοση των 
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αναγνωστών ενδεχομένως να διαφοροποιεί την επίδραση που έχουν οι κειμενικές 

αναθεωρήσεις στην κατανόηση. 

 Η Shapiro (2004), μέσα από έρευνά της, έχει δείξει τη αναγκαιότητα της μέτρησης 

του επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων των ατόμων σε όλες τις έρευνες που ασχολούνται 

γενικότερα με τη μάθηση, όπως είναι για παράδειγμα η μάθηση μέσα από κείμενο. Στην 

έρευνα που αφορά στις κειμενικές αναθεωρήσεις, το θέμα των προϋπάρχουσων γνώσεων 

των αναγνωστών χρήζει περαιτέρω εξέτασης. Συγκεκριμένα, στον τομέα των τεχνικών 

σηματοδότησης και ειδικά των τίτλων και υποτίτλων, οι προϋπάρχουσες  γνώσεις είτε δεν 

αποτέλεσαν παράγοντα προς εξέταση (π.χ. Hyönä & Lorch, 2004; Lorch & Lorch, 1995; 

Lorch et al., 2001; Sanchez et al., 2001), είτε οι έρευνες χρησιμοποίησαν μόνο 

θεματολογία για την οποία οι συμμετέχοντες είχαν επαρκείς προϋπάρχουσες γνώσεις 

(Lorch & Lorch, 1996a). Επιπλέον, στον τομέα των ερευνών της κειμενικής 

συνεκτικότητας, προέκυψαν συγκρουόμενα αποτελέσματα (π.χ. McKeown et al., 1992; 

McNamara et al., 1996), αφού δεν έγινε ακόμη ξεκάθαρο αν η αυξημένη κειμενική 

συνεκτικότητα επιδρά θετικά στους αναγνώστες με χαμηλό ή υψηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων. Ως εκ τούτου, η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, δε φαίνεται 

να έχει λήξει, αφού δεν έχουμε ικανοποιητικά δεδομένα π.χ. για την επίδραση των 

κειμενικών αναθεωρήσεων στην περίπτωση απουσίας προϋπάρχουσων γνώσεων. Η 

ανάγκη για περαιτέρω εξέταση του θέματος αυτού γίνεται πιο επιτακτική, αν 

αναλογιστούμε τη σημασία των προϋπάρχουσων γνώσεων και συγκεκριμένα τη 

δυνατότητα που έχουν να διαφοροποιούν τη μάθηση μέσα από κείμενο. 

 Τέλος, το θέμα της ηλικίας των συμμετεχόντων αφορά στις πλείστες των 

περιπτώσεων έμπειρους αναγνώστες, κυρίως φοιτητές (π.χ. Mayer & Poon, 2001; 

McNamara & Kintsch, 1996; Murray & Mc Glone, 1997; Rukavina & Daneman, 1996) και 

όπως διαπιστώνουν οι Williams, Hall, Lauer, Stafford, DeSisto και Cani (2005), η 

υφιστάμενη έρευνα που αφορά σε θέματα δομών κειμένου με συμμετέχοντες μαθητές 

δημοτικού σχολείου είναι περιoρισμένη. Η διδασκαλία των αναγνωστών σχολικής ηλικίας 

βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χρήση κειμένων και ειδικότερα πληροφοριακών 

κειμένων. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο και αναγκαίο να διερευνηθούν τέτοια θέματα και σε 

αυτές τις ηλικίες, εξετάζοντας έτσι και αναγνώστες με λιγότερη πείρα στην ανάγνωση 

πληροφοριακών κειμένων.  

 Η συμπερίληψη των ατομικών χαρακτηριστικών των αναγνωστών στις έρευνες που 

ασχολούνται με την επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων στην ανάκληση και 

κατανόηση κειμένου ενδεχομένως να οδηγήσουν σε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα 

οποία θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες ως προς το είδος των κειμενικών 
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αναθεωρήσεων που ωφελούν αναγνώστες με συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά 

και το είδος των κειμενικών αναθεωρήσεων που πιθανό να περιορίζουν την κατανόηση 

άλλων, με διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά. 

Τα κενά αυτά προβάλλουν την ανάγκη για ένα πειραματικό σχεδιασμό, ο οποίος να 

χειριστεί από τη μια τη συνεκτικότητα και τη σηματοδότηση ως ξεχωριστές κειμενικές 

αναθεωρήσεις, εξετάζοντας την επίδρασή τους στην ανάκληση και κατανόηση 

διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου και από την άλλη, να λάβει υπόψη ατομικά 

χαρακτηριστικά των αναγνωστών, όπως είναι η μνήμη εργασίας, η λεξιλογική επίδοση, οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις και η ηλικία. Ο σχεδιασμός αυτός θα αντιμετωπίσει την 

ανάγνωση πιο ολιστικά, θεωρώντας την ως μία πολύπλοκη γνωστική διαδικασία που 

συνεισφέρει στη μάθηση. Συγκεκριμένα, θα δώσει μία πληρέστερη εικόνα για το τι 

θεωρείται προϊόν της ανάγνωσης, υποδεικνύοντας πως τα αποτέλεσματά της δεν άπτονται 

μόνο της απλής ανάκλησης των κειμενικών πληροφοριών, αλλά και θεμάτων κατανόησης. 

Θα διαφανεί, επιπλέον, αν και σε ποιο βαθμό η ανάκληση και η κατανόηση ευεργετούνται 

από διαφορετικές κειμενικές αναθεωρήσεις, τη σηματοδότηση και τη συνεκτικότητα, οι 

οποίες θα υπάρχουν από μόνες τους στο κείμενο ή/και σε συνδυασμό. Τέλος, θα 

διερευνηθούν σημαντικές προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής των αναθεωρήσεων αυτών, 

που άπτονται του κειμένου καθώς και των αναγνωστών. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί ο 

βαθμός στον οποίο τόσο η διαφορετική δομή που διέπει τα πληροφοριακά κείμενα, όσο 

και τα ατομικά χαρακτηριστικά των αναγνωστών επηρεάζουν την επίδραση της 

σηματοδότησης και της συνεκτικότητας στην ανάκληση και κατανόηση. Με τον τρόπο 

αυτό θα τονιστεί η ανάγκη μη γενίκευσης παρόμοιων αποτελεσμάτων σε όλους τους 

τύπους πληροφορικού κειμένου και σε όλους τους αναγνώστες, προτείνοντας έτσι 

κατευθυντήριες γραμμές για τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 

παρόμοιους πειραματικούς σχεδιασμούς.     

Η Παρούσα Έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα η επιλογή του είδους των αναθεωρήσεων, έγινε με γνώμονα 

τόσο του αντικειμενικού τρόπου εφαρμογής τους, όσο και της μη αλλοίωσης του 

περιεχομένου του κειμένου. Από το χώρο των τεχνικών σηματοδότησης επιλέγηκε η 

τεχνική των τίτλων και υποτίτλων, η μοναδική ίσως τεχνική σηματοδότησης που δεν 

απαιτεί ουσιαστική επέμβαση στο κείμενο, εφόσον δεν οδηγεί στην προσθήκη επιπλέον 

πληροφοριών. Κατά παρόμοιο τρόπο, από το πεδίο της κειμενικής συνεκτικότητας 

επιλέγηκε η χρήση συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων, εφόσον αυτό το μέσο 
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αύξησης της κειμενικής συνεκτικότητας δίνει μεν πιο συνθετικά τις κειμενικές 

πληροφορίες, δε συνεπάγεται δε ριζική αναδόμηση του περιεχομένου. Ως εκ τούτου, η 

χρήση των συγκεκριμένων αναθεωρήσεων δεν οδηγεί σε εκ βάθους αναθεώρηση του 

κειμένου και έτσι, δύσκολα μπορεί να τεθεί θέμα υπερβολικών τροποποιήσεων, οι οποίες 

έχουν ως αποτέλεσμα ένα εντελώς διαφορετικό κείμενο. Επιπλέον, ο αντικειμενικός 

τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός των αναθεωρήσεων αυτών, επιτρέπει την 

επανάληψη των ερευνών και με άλλα κείμενα.                

Οι κειμενικές αναθεωρήσεις εφαρμόζονται σε δύο διαφορετικού τύπου 

πληροφοριακά κείμενα, σε ένα περιγραφικό κείμενο και σε ένα κείμενο σύγκρισης 

αντιπαράθεσης. Επιλέγηκαν οι συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριακού κειμένου, με σκοπό 

να αντιπαρατεθούν δύο είδη κειμένου με διαφορετικό τρόπο δόμησης των πληροφοριών 

τους. Συγκεκριμένα, στο περιγραφικό κείμενο απουσιάζει η αυστηρή δομή και οι 

πληροφορίες τις πλείστες φορές δίνονται υπό μορφή λίστας. Αντίθετα, το κείμενο 

σύγκρισης αντιπαράθεσης έχει αυστηρή δομή και σύμφωνα με τους Meyer και Freedle 

(1984) το πλεονέκτημα αυτών των τύπων κειμένου έναντι των λιγότερων δομημένων, 

όπως είναι το περιγραφικό, εντοπίζεται στο ότι περιέχουν περισσότερα οργανωτικά 

στοιχεία. Όταν ο αναγνώστης είναι γνώστης τέτοιων αυστηρών δομών, μπορεί να 

οργανώσει καλύτερα την ανάγνωσή του, αφού η ίδια η δομή τον καθοδηγεί προς το είδος 

των πληροφοριών που πρέπει να ψάχνει, για να οικοδομήσει τη νοητική του 

αναπαράσταση. Έρευνες, ωστόσο, έχουν δείξει πως οι αναγνώστες της ηλικίας του 

δημοτικού σχολείου δεν έχουν ανεπτυγμένη την επίγνωση του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου (Crowhurst, 1990; Engelhard, Gordon, & Gabrielson, 1992; Grabe, 2002; Langer, 

1986; Scott & Windsor, 2000; Tolchinsky, Johansson, & Zamora, 2002). Επιπρόσθετα, στο 

δημοτικό σχολείο τα πληροφοριακά κείμενα που συνήθως χρησιμοποιούνται κατά τη 

διδασκαλία είναι συνήθως περιγραφικά και ως αποτέλεσμα δε διέπονται από σύνθετη και 

αυστηρή δομή. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να διερευνηθεί με ποιο τρόπο επιδρούν οι 

τεχνικές σηματοδότησης και η κειμενική συνεκτικότητα στην ανάκληση και κατανόηση 

κειμένων με διαφορετικό επίπεδο αυστηρότητας στη δομή, από αναγνώστες της ηλικίας 

του δημοτικού σχολείου, οι οποίοι, κατά κανόνα, στερούνται γνώσης δομής των 

πληροφοριακών κειμένων.  

 

Σκοπός της Παρούσας Έρευνας 

 

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συνεισφέρει στα ερευνητικά πεδία των 

αναθεωρήσεων κειμένου και των τύπων πληροφοριακού  κειμένου, σε συνθήκες απουσίας 
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προϋπάρχουσων γνώσεων. Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσει να μελετήσει την επίδραση  των 

τεχνικών σηματοδότησης και της κειμενικής συνεκτικότητας στην ανάκληση και 

κατανόηση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. Ως εκ τούτου, θα γίνει 

προσπάθεια για να βρεθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα 

πληροφοριακό κείμενο, όπως αυτά διαμορφώνονται μέσω συγκεκριμένων αναθεωρήσεων, 

ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατό καλύτερη ανάκληση και κατανόησή του. Για να 

γίνει αυτό, οι αναγνώστες πρέπει να οικοδομούν νοητικές αναπαραστάσεις, που από τη μία 

θα περιλαμβάνουν όσο το δυνατό περισσότερες από τις πληροφορίες του κειμένου 

ενσωματωμένες στις γνωσιακές τους δομές και, από την άλλη, θα περιέχουν όσο το δυνατό 

λιγότερες λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα.   

 Θα επιχειρηθεί να γίνουν αναθεωρήσεις που αφενός θα διαχωρίζουν τη σφαιρική 

από την τοπική συνεκτικότητα και αφετέρου θα είναι αντικειμενικές, συστηματικές και θα 

μπορούν να επαναληφθούν σε ένα άλλο κείμενο με ανάλογο τρόπο. Η παρούσα έρευνα θα 

επιχειρήσει ακόμα την εύρεση αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τεχνικών σηματοδότησης, 

της κειμενικής συνεκτικότητας και των διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. 

Συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί κατά πόσο τα τυχόν ευεργετικά αποτελέσματα των δύο 

τύπων αναθεωρήσεων παρουσιάζονται να είναι προσθετικά, να υπάρχει δηλαδή 

μεγαλύτερη βελτίωση όταν οι δύο αναθεωρήσεις συνυπάρχουν σε ένα κείμενο, ή 

αντισταθμιστικά, η βελτίωση να είναι η ίδια, είτε υπάρχει στο κείμενο η μία εκ των δύο ή 

και οι δύο αναθεωρήσεις. Επιπρόσθετα, θα εξεταστεί κατά πόσο αυτές οι αλληλεπιδράσεις 

παρουσιάζονται οι ίδιες στους διαφορετικούς τύπους πληροφοριακού κειμένου. 

 Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί περαιτέρω και στην εξέταση της επίδρασης των 

τεχνικών σηματοδότησης, της κειμενικής συνεκτικότητας και του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου στην ανάκληση και κατανόηση αναγνωστών με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων 

γνώσεων, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση της δυνατότητας μνήμης εργασίας και της 

λεξιλογικής τους επίδοσης, ατομικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κατανόηση και 

μάθηση μέσα από κείμενο. 

 

Θεωρητική και Πρακτική Σημασία της Παρούσας Έρευνας 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας θα έχουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική 

σημασία. Η θεωρητική τους σημασία εστιάζεται τόσο στην εύρεση στοιχείων, για 

επιβεβαίωση πτυχών σημαντικών θεωρητικών μοντέλων κατανόησης κειμένου, όσο και 

γενικότερα, στη συνεισφορά τους στον τομέα της κατανόησης κειμένων και κατά 

επέκταση της μάθησης που προκύπτει μέσα από αυτά. Η συνεισφορά της παρούσας 
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έρευνας στη διδακτική πρακτική αφορά στις γνώσεις που θα προκύψουν σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένα καλό διδακτικό κείμενο, ώστε να υποβοηθά τη 

μάθηση. 

Τα θεωρητικά μοντέλα κατανόησης κειμένου, όπως το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) και το 

Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996), που  αποσκοπούν 

στην ερμηνεία της διαδικασίας χτισίματος των νοητικών αναπαραστάσεων από κείμενα, 

λαμβάνουν υπόψη τόσο παράγοντες που άπτονται του κειμένου, όσο και παράγοντες που 

αφορούν στον ίδιο τον αναγνώστη, όπως είναι οι γνωσιακές του δομές, οι δυνατότητες της 

μνήμης εργασίας και οι γνώσεις λεξιλογίου. Δίνουν, ωστόσο,  διαφορετικό βαθμό έμφασης 

στο κάθε ένα από αυτά τα συστατικά της κατανόησης. Η παρούσα έρευνα θέτει υπό 

δοκιμασία την ερμηνευτική δυνατότητα αυτών των θεωρητικών μοντέλων κατανόησης 

κειμένου, ώστε να επιβεβαιώσει ή να θέσει υπό αμφισβήτηση συγκεκριμένες πτυχές τους. 

Αυτό θα συνεισφέρει στην προσπάθεια που υπάρχει για συνεχή αξιολόγηση και ρύθμιση 

αυτών των θεωρητικών μοντέλων, ώστε οι γνώσεις μας για το πώς προκύπτει τελικά η 

κατανόηση ενός γραπτού κειμένου να διευρυνθεί. 

Αναμφίβολα, τα πληροφοριακά κείμενα αποτελούν το πιο σημαντικό μέσο 

μετάδοσης γνώσεων και ως εκ τούτου συνεισφέρουν τα μέγιστα στη μάθηση. Μέσα από 

τα αποτελέσματα της έρευνας θα προκύψουν σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τις 

κειμενικές αναθεωρήσεις που ενδείκνυται να υποστούν διαφορετικού τύπου 

πληροφοριακά κείμενα, για να προωθήσουν καλύτερα την ανάκληση και την κατανόησή 

τους, υποβοηθώντας έτσι τη διαδικασία της μάθησης. Θα διαφανεί επίσης κατά πόσο 

αυτές οι αναθεωρήσεις ευεργετούν τη μάθηση όταν βρίσκονται στο κείμενο από μόνες 

τους ή/και σε συνδυασμό. Επιπλέον, θα διευρυνθούν οι γνώσεις μας σχετικά με το βαθμό 

καταλληλότητας των διαφορετικών κειμενικών αναθεωρήσεων στην υποστήριξη της 

ανάκλησης και κατανόησης ατόμων με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων και οι 

οποίοι διαφέρουν ως προς τη δυνατότητα μνήμης εργασίας τους και ως προς τη λεξιλογική 

τους επίδοση. Με άλλα λόγια, θα ενισχυθούν οι γνώσεις μας για το  ποιες μορφές 

κειμενικών αναθεωρήσεων και ποιος βαθμός εφαρμογής της καθεμιάς έχει τη δυνατότητα 

να υποστηρίξει ή να δυσχεραίνει την ανάγνωση ατόμων με διαφορετικά ατομικά 

χαρακτηριστικά, κατά την ανάγνωση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν 

κατευθυντήριες γραμμές για την πιο επιτυχημένη συγγραφή πληροφοριακών κειμένων, τα 

οποία αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή μετάδοσης γνώσεων στο σχολικό –και όχι μόνο- 

περιβάλλον. Θα καταστεί δυνατό να απαντηθεί το ερώτημα ποιο χαρακτηριστικό, η 
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σηματοδότηση ή η συνεκτικότητα ή ο συνδυασμός των δύο, θα ήταν καλό να διέπει τον 

κάθε τύπο πληροφοριακού κειμένου στα σχολικά -και όχι μόνο- εγχειρίδια, ώστε να 

επωφελούνται στο μεγαλύτερο βαθμό οι αναγνώστες της ηλικιακής ομάδας της Στ’ τάξης 

δημοτικού.        

 

Ερωτήματα της Παρούσας Έρευνας 

 

 Στο πεδίο της κατανόησης κειμένου η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών 

επιπέδων κατανόησης είναι πρωταρχικής σημασίας και ως εκ τούτου μελετούνται πάντοτε 

ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας διατυπώθηκαν βάση 

τεσσάρων πτυχών που άπτονται των διαφορετικών επιπέδων κατανόησης. Οι πτυχές αυτές 

είναι η κατανόηση, όπως θα αξιολογηθεί από τυπικά δοκίμια κατανόησης, η ανάκληση, 

όπως αυτή θα προκύψει από ελεύθερη γραπτή ανάκληση, τα συμπεράσματα που θα 

περιληφθούν σε ελεύθερη γραπτή ανάκληση και, τέλος, οι λανθασμένες βασικές ιδέες και 

συμπεράσματα, τα οποία επίσης θα περιληφθούν σε ελεύθερη γραπτή ανάκληση. 

 Τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα που αποσκοπεί να απαντήσει η παρούσα 

έρευνα είναι τα ακόλουθα: 

1. Πώς επηρεάζεται η κατανόηση περιγραφικών κειμένων και κειμένων 

σύγκρισης αντιπαράθεσης από τη διαφοροποίηση της κειμενικής 

συνεκτικότητας, των τεχνικών σηματοδότησης και τον τύπο πληροφοριακού 

κειμένου; 

2. Πώς αλληλεπιδρούν οι τεχνικές σηματοδότησης, η κειμενική συνεκτικότητα 

και ο τύπος πληροφοριακού κειμένου στην κατανόηση; 

3. Πώς διαφοροποιείται η επίδραση και η αλληλεπίδραση των τεχνικών 

σηματοδότησης, της κειμενικής συνεκτικότητας και του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου στην κατανόηση, όταν αφαιρεθεί η επίδραση της δυνατότητας μνήμης 

εργασίας και η λεξιλογική επίδοση των αναγνωστών; 

4. Πώς επηρεάζεται η ανάκληση περιγραφικών κειμένων και κειμένων σύγκρισης 

αντιπαράθεσης από τη διαφοροποίηση της κειμενικής συνεκτικότητας, των 

τεχνικών σηματοδότησης και τον τύπο πληροφοριακού κειμένου; 

5. Πώς αλληλεπιδρούν οι τεχνικές σηματοδότησης, η κειμενική συνεκτικότητα 

και ο τύπος πληροφοριακού κειμένου στην ανάκληση; 

6. Πώς διαφοροποιείται η επίδραση και η αλληλεπίδραση των τεχνικών 

σηματοδότησης, της κειμενικής συνεκτικότητας και του τύπου πληροφοριακού 
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κειμένου στην ανάκληση, όταν αφαιρεθεί η επίδραση της δυνατότητας μνήμης 

εργασίας και η λεξιλογική επίδοση των αναγνωστών; 

7. Πώς επηρεάζεται η εξαγωγή συμπερασμάτων από περιγραφικά κείμενα και 

κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης από τη διαφοροποίηση της κειμενικής 

συνεκτικότητας, των τεχνικών σηματοδότησης και τον τύπο πληροφοριακού 

κειμένου; 

8. Πώς αλληλεπιδρούν οι τεχνικές σηματοδότησης, η κειμενική συνεκτικότητα 

και ο τύπος πληροφοριακού κειμένου στην εξαγωγή συμπερασμάτων; 

9. Πώς διαφοροποιείται η επίδραση και η αλληλεπίδραση των τεχνικών 

σηματοδότησης, της κειμενικής συνεκτικότητας και του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου στην εξαγωγή συμπερασμάτων, όταν αφαιρεθεί η επίδραση της 

δυνατότητας μνήμης εργασίας και η λεξιλογική επίδοση των αναγνωστών; 

10. Πώς επηρεάζονται οι λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα στις 

ανακλήσεις περιγραφικών κειμένων και κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης 

από τη διαφοροποίηση της κειμενικής συνεκτικότητας, των τεχνικών 

σηματοδότησης και τον τύπο πληροφοριακού κειμένου; 

11. Πώς αλληλεπιδρούν οι τεχνικές σηματοδότησης, η κειμενική συνεκτικότητα 

και ο τύπος πληροφοριακού κειμένου στις λανθασμένες βασικές ιδέες και 

συμπεράσματα στις ανακλήσεις; 

12. Πώς διαφοροποιείται η επίδραση και η αλληλεπίδραση των τεχνικών 

σηματοδότησης, της κειμενικής συνεκτικότητας και του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου στην εξαγωγή συμπερασμάτων, όταν αφαιρεθεί η επίδραση της 

δυνατότητας μνήμης εργασίας και η λεξιλογική επίδοση των αναγνωστών; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Η Γνωστική Διαδικασία της Ανάγνωσης 

 

 Η ανάγνωση αποτελεί μια πολύπλοκη γνωστική διαδικασία, η μελέτη της οποίας 

αποτελεί σημαντικό μέρος της ψυχολογικής έρευνας. Υπάρχουν σήμερα αρκετά 

θεωρητικά μοντέλα κατανόησης κειμένου που περιγράφουν τις αναγνωστικές διεργασίες 

των ατόμων και ερμηνεύουν τον τρόπο, που τα άτομα αλληλεπιδρούν με το κείμενο κατά 

τη διάρκεια αυτών των αναγνωστικών διεργασιών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανάγνωση εντοπίζονται τόσο στους ίδιους τους αναγνώστες και στις ατομικές διαφορές 

που υπάρχουν μεταξύ τους, όσο και στα κείμενα, τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

που ασκούν τη δική τους επίδραση στις αναγνωστικές διεργασίες. 

Η σύνθετη γνωστική διεργασία της ανάγνωσης περιλαμβάνει τόσο την απόσπαση 

των οπτικών πληροφοριών από το κείμενο, που οδηγεί στην αναγνώριση της λέξης, όσο 

και την κατανόηση του νοήματος των κειμενικών προτάσεων. Η αναγνώριση της λέξης 

περιγράφει την αναγνώριση των συμβόλων του γραπτού λόγου, ώστε να μετατραπούν τα 

εξωτερικά ερεθίσματα σε γλώσσα (Coltheart, 2007).  Κατά τη διαδικασία αυτή, είναι 

απαραίτητο να αναγνωριστεί η λέξη ως οπτικό ερέθισμα, να γίνει πρόσβαση στο νόημά 

της και να εντοπιστεί το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει (Just & Carpener, 1987). Σε 

ένα κείμενο όμως, οι λέξεις δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές μονάδες, αλλά ως 

συστατικό οικοδόμησης ευρύτερων εννοιών. Η λέξη αποκτά νόημα και συγκεκριμένη 

σημασία, αφού ενταχθεί στο συγκείμενο, ως κομμάτι μιας κειμενικής πρότασης.  

 Η κατανόηση του νοήματος του κειμένου είναι η δημιουργία της νοητικής του 

αναπαράστασης. Ένα πρώτο επίπεδο της αναπαράστασης αυτής, σύμφωνα με τους Κintsch 

(1998) και Kintsch και Rawnson (2007), είναι η απλή σύνδεση των νοητικών προτάσεων 

που προέκυψαν από το κείμενο σε μορφή δικτύου (textbase). Το δίκτυο αυτό, επιπλέον, 

περιλαμβάνει και κάποια συμπεράσματα γεφύρωσης, τα οποία προσδίδουν συνοχή στη 

νοητική αναπαράσταση, αφού συνδέουν πληροφορίες του κειμένου που βρίσκονται σε 

διαφορετικά του σημεία (Lorch & van den Broek, 1997). Αν όμως η νοητική 

αναπαράσταση μείνει μόνο σε αυτό το επίπεδο, τότε η κατανόηση είναι φτωχή και μιλάμε 

ουσιαστικά μόνο για ικανότητα μνημονικής συγκράτησης των κειμενικών πληροφοριών. 

Για να προκύψει κατανόηση εις βάθος και ως εκ τούτου μάθηση μέσα από το κείμενο είναι 

απαραίτητο να οικοδομηθεί ένα νοητικό μοντέλο ή μοντέλο της κατάστασης του κειμένου 
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(situation model), το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο πληροφορίες από το κείμενο, όσο και 

στοιχεία από τις γνωσιακές δομές του αναγνώστη που εμπλουτίζουν τη νοητική 

αναπαράσταση με συμπεράσματα γεφύρωσης και επέκτασης (Just & Carpenter, 1987). Ο 

βαθμός στον οποίο οι γνωσιακές δομές του αναγνώστη ενσωματώνονται στη νοητική 

αναπαράσταση του κειμένου με σκοπό να ερμηνεύσουν τις κειμενικές πληροφορίες, 

καθορίζει και το επίπεδο κατανόησης που προκύπτει. Η δημιουργία της νοητικής 

αναπαράστασης ενός κειμένου συνεπάγεται εμπλουτισμό των γνωσιακών δομών του 

αναγνώστη και άρα αποτελεί ουσιαστικά μάθηση. Η νέα γνώση μπορεί να είναι απλά 

προσθετική των υφισταμένων, ή ακόμη και να τις θέσει υπό αμφισβήτηση, μέχρι και να τις 

αναιρέσει.  

 Κατά την αξιολόγηση της νοητικής αναπαράστασης που οικοδομήθηκε, είναι 

δυνατό να διαφανεί μέσα από έργα, τόσο ο βαθμός της απλής αναπαραγωγής των 

κειμενικών πληροφοριών, της μνημονικής τους δηλαδή συγκράτησης, όσο και ο βαθμός 

επέμβασης των γνωσιακών δομών του αναγνώστη. Οι πληροφορίες του κειμένου που 

παρουσιάζονται είτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παρουσιάστηκαν στο κείμενο, είτε 

παραφρασμένες, αποτελούν ενδεικτικό του βαθμού μνημονικής συγκράτησης των 

κειμενικών πληροφοριών. Τα συμπεράσματα, στα οποία προχώρησε ο αναγνώστης και τα 

οποία μπορεί να είναι είτε γεφύρωσης -να φέρνουν δηλαδή κοντά κειμενικές πληροφορίες 

που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του κειμένου - είτε επέκτασης - να  προχωρούν 

δηλαδή πέρα από το κείμενο - είναι ενδεικτικό του βαθμού επέμβασης των γνωσιακών του 

δομών. Ωστόσο, δεν αναμένεται ο αναγνώστης κατά την αξιολόγηση της νοητικής 

αναπαράστασης που έφτιαξε για ένα κείμενο να προχωρήσει απλά σε αναπαραγωγή του. 

Αυτό είναι αδύνατον, αφού ένα κείμενο δε μπορεί να λέει τα πάντα. Οπότε, η συνεισφορά 

των γνωσιακών δομών του αναγνώστη είναι απαραίτητη τόσο για να κλείσει τα κενά που 

αφήνει το κείμενο, όσο και για να ερμηνεύσει αυτά που λέει. Αυτό που διαφέρει από 

αναγνώστη σε αναγνώστη είναι ο βαθμός στον οποίο θα εμπλακούν οι δομές αυτές καθώς 

και το πόσο ποιοτική θα είναι η επέμβαση αυτή (Kintch, 1998).        

 

Η Ανάγνωση μέσα από Θεωρητικά Μοντέλα Κατανόησης Κειμένου 

 

 Σημαντικό κομμάτι της γνωστικής ψυχολογίας ασχολείται με το πώς οι 

αναγνώστες επεξεργάζονται τα γραπτά κείμενα. Απώτερος σκοπός αυτής της επεξεργασίας 

είναι η κατασκευή της νοητικής αναπαράστασης, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες που 

προέρχονται τόσο από τα κείμενα, όσο και από τις γνωσιακές δομές του ίδιου του 

αναγνώστη. Δύο από τα πιο σημαντικά θεωρητικά μοντέλα ανάγνωσης, το Μοντέλο 
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Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) και το 

Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996) περιγράφουν τις 

διεργασίες αυτές, επιχειρώντας να ερμηνεύσουν τη διαδικασία της κατανόησης. Παρόλο 

που παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις, εντούτοις και τα δύο δέχονται πως το 

αποτέλεσμα της ανάγνωσης είναι τόσο η αναπαραγωγή των κειμενικών πληροφοριών, όσο 

και ο εμπλουτισμός τους από τις γνωσιακές δομές του αναγνώστη. Δέχονται επίσης τη 

σημαντικότητα της ύπαρξης συνεκτικότητας σε ένα κείμενο, του δεσίματος δηλαδή των 

κειμενικών πληροφοριών, η οποία βοηθά στη δημιουργία πετυχημένης νοητικής 

αναπαράστασης.       

  

Το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης 

 

 To Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & 

Kintsch, 1983) υποστηρίζει ότι η διαδικασία κατανόησης ενός κειμένου αποσκοπεί στη 

δημιουργία ενός νοητικού μοντέλου της κατάστασης που περιγράφει το κείμενο. Η 

διαδικασία δημιουργίας του μοντέλου αποτελείται από πολλούς διαδοχικούς κύκλους 

επεξεργασίας και η έναρξη κάθε κύκλου σηματοδοτείται από τη συμπλήρωση της 

δυνατότητας της μνήμης εργασίας. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου δημιουργείται ένα 

νοητικό μοντέλο με μορφή δικτύου που αποτελείται από κόμβους. Οι κόμβοι αυτοί μπορεί 

να είναι νοητικές προτάσεις που προήλθαν απ’ ευθείας από το κείμενο ή μακρονοητικές 

δομές, σενάρια ή σχήματα που ανασύρθηκαν από την μακροπρόθεσμη μνήμη. Το σύνολο 

των νοητικών προτάσεων που είναι δυνατό να περιλαμβάνει ένα μοντέλο κατά τη διάρκεια 

ενός κύκλου επεξεργασίας είναι περίπου έξι. Ο κάθε κόμβος στο δίκτυο λαμβάνει 

ενεργοποίηση που καθορίζεται (α) από τον αριθμό των κόμβων που είναι συνδεδεμένοι 

μαζί του,  (β) από το ποσό της ενεργοποίησης που λαμβάνουν οι κόμβοι αυτοί και (γ) από 

τη δύναμη που έχουν  αυτές οι συνδέσεις. Στη μνήμη εργασίας παραμένει η νοητική 

πρόταση με τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση, ενώ οι υπόλοιπες όχι και, κατά συνέπεια, δε 

λαμβάνουν μέρος στις διεργασίες του επόμενου κύκλου επεξεργασίας. Στο τέλος ενός 

κύκλου επεξεργασίας το νοητικό μοντέλο, που περιγράφει τη μέχρι εκείνη τη στιγμή 

κατάσταση του κειμένου, αποθηκεύεται στη μακροπρόθεσμη μνήμη (Kintsch, 1988; 1992; 

1998; vanDijk & Kintsch, 1983) και αποτελεί κομμάτι του τελικού νοητικού μοντέλου του 

κειμένου. 

Για να «επιβιώσει» μια πρόταση που διαβάζει ο αναγνώστης μέσα από τους 

αλλεπάλληλους κύκλους επεξεργασίας που προβλέπονται από το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης, θα πρέπει να ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις: να συνδέεται με την 
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προηγούμενη και την επόμενη πρόταση που διαβάζει ο αναγνώστης και να μπορεί να 

«βρει τη θέση της» μέσα στην ιεραρχική δομή του νοητικού μοντέλου που χτίζεται. Αν 

στο κείμενο δε δηλώνεται ξεκάθαρα η σχέση μιας πρότασης με τις διπλανές, τότε ο 

αναγνώστης μπαίνει σε μια διαδικασία όπου ο ίδιος θα πρέπει να χτίσει τη σχέση αυτή. 

Στις προτάσεις «Σήμερα ήταν τα γενέθλια της Μαρίας. Ο Γιώργος έφερε ένα δώρο», ο 

αναγνώστης πρέπει να συμπεράνει, ότι στη δεύτερη πρόταση ο παραλήπτης του δώρου 

ήταν η Μαρία. Το συμπέρασμα αυτό, ένα συμπέρασμα γεφύρωσης, είναι απαραίτητο για 

να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει το κείμενο και να δημιουργήσει ένα 

λειτουργικό νοητικό μοντέλο. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις που έχουμε, ότι «Παίρνουμε δώρα σε αυτούς που έχουν γενέθλια». Αν ο 

αναγνώστης για οποιοδήποτε λόγο δεν δημιουργήσει το απαραίτητο αυτό συμπέρασμα, 

τότε ενδεχόμενα να υπάρχει «κενό» στην κατανόηση του κειμένου. Αυτό το ενδεχόμενο 

«κενό» μπορεί να αποφευχθεί όταν το κείμενο παρέχει την απαραίτητη συνεκτικότητα 

μέσω της αλληλοεπικάλυψης επιχειρήματος (argument overlap). Αν δηλαδή οι πιο πάνω 

προτάσεις ήταν διατυπωμένες ως εξής: «Σήμερα ήταν τα γενέθλια της Μαρίας. Ο Γιώργος 

έφερε στη Μαρία ένα δώρο», δε θα υπήρχε η ανάγκη ο αναγνώστης να δημιουργήσει ένα 

απαραίτητο συμπέρασμα.  Τα μόνα συμπεράσματα που είναι απαραίτητα για το 

δημιουργία του νοητικού μοντέλου του κειμένου, σύμφωνα με το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης, είναι τα συμπεράσματα γεφύρωσης.  

Σε μια καινοτόμο έρευνα οι Britton και Gülgöz (1991) χρησιμοποίησαν το 

Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης, για να βελτιώσουν την ανάκληση και την 

κατανόηση πληροφοριακού ιστορικού κειμένου σε προπτυχιακούς φοιτητές, 

αναθεωρώντας το, με σκοπό τη μείωση των απαραίτητων συμπερασμάτων που θα έπρεπε 

να δημιουργηθούν κατά την ανάγνωση. Με τη χρήση ενός λογισμικού που λειτουργούσε 

ως εξομοιωτής του Μοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης, εντόπισαν σε ένα ιστορικό 

κείμενο τα σημεία όπου ο αναγνώστης θα έπρεπε να δημιουργήσει απαραίτητα 

συμπεράσματα. Τα σημεία αυτά αποτελούν εν δυνάμει απειλές για την ανάκληση και την 

κατανόηση του κειμένου. Στην περίπτωση που ο αναγνώστης αποτύχει να δημιουργήσει 

τα απαραίτητα συμπεράσματα, αποτυγχάνει να ανακαλέσει και να κατανοήσει το κείμενο 

με επιτυχία. Το κείμενο αναθεωρήθηκε κυρίως στη βάση της αρχής της 

αλληλοεπικάλυψης επιχειρήματος (argument overlap), την επανάληψη δηλαδή σε μια 

πρόταση του υποκειμένου ή του αντικειμένου της προηγούμενης, ώστε να δημιουργηθεί 

ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των προτάσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που 

μελέτησαν το αναθεωρημένο κείμενο είχαν καλύτερη επίδοση σε έργο ελεύθερης 

ανάκλησης, καθώς και σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η απάντηση των οποίων 
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απαιτούσε το συνδυασμό πληροφοριών από διαφορετικά μέρη του κειμένου. Σε ένα 

δεύτερο πείραμα, στην ίδια έρευνα, φάνηκε πως οι αναγνώστες που μελέτησαν το 

αναθεωρημένο κείμενο είχαν διαφορετική δομή στην ανάκλησή τους, η οποία πλησίαζε 

περισσότερο στη δομή του κειμένου. Τα αποτελέσματα αυτά προσθέτουν στην εγκυρότητα 

του Μοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης. 

Με σκοπό να επαναλάβουν σε κάποιο βαθμό τα ευρήματα των Britton και Gülgöz 

(1991), αλλά και να μελετήσουν το μοντέλο περαιτέρω, οι McNamara και συνεργάτες 

(1996) χρησιμοποίησαν επιστημονικό πληροφοριακό κείμενο με δείγμα μαθητές 

γυμνασίου. Οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση που είχαν στην ανάκληση και κατανόηση 

διαφορετικές αναθεωρήσεις κειμένου, που είχαν πάλι ως αφετηρία το θεωρητικό 

υπόβαθρο του Μοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης. Σύμφωνα με το Μοντέλο 

Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης η ανάκληση και η κατανόηση κειμένου εξαρτάται όχι μόνο 

από την επιτυχημένη εξαγωγή απαραίτητων συμπερασμάτων, αλλά και από την 

επιτυχημένη αναπαραγωγή της ιεραρχικής δομής που διέπει το κείμενο στο νοητικό 

μοντέλο του αναγνώστη. Έρευνες έχουν δείξει πως αν στο κείμενο δε διαφαίνεται 

ξεκάθαρα η ιεραρχική δομή, δεν υπάρχει δηλαδή σφαιρική συνεκτικότητα, τότε ο 

αναγνώστης προσδίδει ο ίδιος στο νοητικό του μοντέλο δομή, που μπορεί και να μην 

ανταποκρίνεται στην πραγματική δομή του κειμένου, αλλά να είναι απλά μια δομή 

απαρίθμησης πληροφοριών (Meyer & Poon, 2002). Στην έρευνα λοιπόν των McNamara 

και συνεργατών (1996) διερευνήθηκε το θέμα της συνεκτικότητας, μέσω τριών μορφών 

ενός κειμένου βιολογίας. Η αρχική μορφή είχε δομή απλής απαρίθμησης. Στην 

αναθεωρημένη μορφή προστέθηκαν στο αρχικό κείμενο λέξεις που υποδείκνυαν στον 

αναγνώστη τη θέση που είχαν κάποιες προτάσεις στην ιεραρχική δομή του κειμένου, 

προσδίδοντας δηλαδή σφαιρική συνεκτικότητα στο κείμενο. Στην εκτεταμένη μορφή 

προστέθηκαν στο αρχικό κείμενο επιπρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες για τις 

έννοιες που παρουσιάζονταν. Και τα τρία κείμενα είχαν τοπική συνεκτικότητα και ως εκ 

τούτου δεν προέβαλλαν υψηλές απαιτήσεις για τη δημιουργία απαραίτητων 

συμπερασμάτων σύνδεσης διαδοχικών προτάσεων. Οι αναγνώστες που διάβασαν το 

αναθεωρημένο κείμενο με την υψηλή σφαιρική συνεκτικότητα είχαν καλύτερη ανάκληση 

τόσο από αυτούς που διάβασαν την αρχική μορφή του κειμένου, όσο και από αυτούς που 

διάβασαν την εκτεταμένη μορφή. Επιπλέον, οι βασικές πληροφορίες του κειμένου 

ανακλήθηκαν καλύτερα από τις δευτερεύουσες πληροφορίες από τους αναγνώστες της 

αναθεωρημένης και εκτεταμένης μορφής κειμένου σε σχέση με τους αναγνώστες της 

αρχικής μορφής. Αυτό επιβεβαίωσε το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης ως προς την 
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επίδραση της συνεκτικότητας στην ανάκληση πληροφοριών, αφού έδειξαν ότι τα κείμενα 

με αυξημένη σφαιρική συνεκτικότητα ανακαλούνται καλύτερα.  

 Ωστόσο, οι αναγνώστες σε αυτή την έρευνα που διάβασαν το αναθεωρημένο 

κείμενο δεν είχαν  υψηλότερη επίδοση σε έργα κατανόησης (π.χ. σε συμπερασματικές 

ερωτήσεις) από τους υπόλοιπους αναγνώστες των άλλων μορφών κειμένου. Τα 

αποτελέσματα αυτά δεν συμφωνούν με άλλες έρευνες, οι οποίες βρήκαν πως τέτοιου 

είδους προσθήκες στα κείμενα ευνοούν την κατανόηση (π.χ. Loman & Mayer, 1983; 

Rukavina & Daneman, 1996). Τα διαφορετικά αυτά αποτελέσματα θα μπορούσαν να 

ερμηνευτούν μέσα από την ερευνητική δουλειά των Lorch και των συνεργατών του, οι 

οποίοι κατέληξαν πως για να βοηθήσουν τέτοιες επεμβάσεις στο κείμενο, πρέπει τα 

κείμενα που σηματοδοτούνται να έχουν ένα ελάχιστο βαθμό πολυπλοκότητας (Lorch & 

Lorch, 1996b) και ένα ελάχιστο αριθμό λέξεων (Lorch et al., 1993). Είναι λοιπόν δυνατό 

τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα των McNamara και συνεργατών (1996) να 

μην είχαν τον ελάχιστο βαθμό πολυπλοκότητας ή αριθμό λέξεων που χρειάζεται για να 

είναι χρήσιμη η σηματοδότηση.   

Το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης αποτελεί μια γενικώς αποδεκτή 

περιγραφή των γνωστικών διεργασιών που συμβαίνουν κατά την κατανόηση. Μέσα από τη 

δομή του μοντέλου μπορούν να εντοπιστούν δύο χαρακτηριστικά των κειμένων που εν 

δυνάμει απειλούν την ανάκληση και την κατανόηση, η τοπική και η σφαιρική 

συνεκτικότητα. Όπως φάνηκε σε σχετικές έρευνες, ο εντοπισμός των κενών στην τοπική 

συνεκτικότητα και η εξάλειψή τους βελτιώνει την ανάκληση κειμένου (Britton & Gülgöz, 

1991). Το ίδιο θετική επίδραση στην ανάκληση έχει και η βελτίωση της σφαιρικής 

συνεκτικότητας (McNamara et al., 1996). 

Η μέχρι τώρα έρευνα που απορρέει από τη μελέτη του Μοντέλου Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης, δε μελέτησε συστηματικά ένα σημαντικό παράγοντα, αυτό του τύπου 

κειμένου, μη εξετάζοντας έτσι ενδεχόμενη επίδρασή του στην ανάκληση και κατανόηση. 

Το γεγονός αυτό οδήγησε τους McNamara και συνεργάτες (1996) να επαναλάβουν τα 

αποτελέσματα των Britton και Gulgoz (1991) - που έκαναν αναθεωρήσεις σε ιστορικό 

κείμενο - σε επιστημονικό κείμενο βιολογίας, κάτι που φανερώνει τη σημασία του 

επιστημονικού πεδίου των κειμένων. Ωστόσο, τέτοια ερευνητική δραστηριότητα δεν έχει 

επεκταθεί, μη εντοπίζοντας έτσι τυχόν αλληλεπίδραση των διαφορετικών ειδών 

αναθεώρησης με τον τύπο της δομής του κειμένου. 
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Το Οικοδομηστικό Μοντέλο  

 

 Tο Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996) είναι ένα 

άλλο θεωρητικό μοντέλο κατανόησης κειμένου. Σύμφωνα με αυτό, το τελικό προϊόν στη 

διαδικασία κατανόησης ενός κειμένου αποτελεί η δημιουργία ενός νοητικού μοντέλου, στο 

οποίο περιλαμβάνονται τόσο πληροφορίες του κειμένου, όσο και άλλες πληροφορίες που 

αντιπροσωπεύουν συμπεράσματα του αναγνώστη, τα οποία πηγάζουν από τις γνωσιακές 

του δομές. Τα συμπεράσματα αυτά δημιουργούνται από τον αναγνώστη τόσο κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης (on line), όσο και μετά το τέλος της ανάγνωσης (off line) και 

είναι τόσο συμπεράσματα γεφύρωσης, τα οποία φέρνουν κειμενικές πληροφορίες που 

βρίσκονται ήδη στο κείμενο, αλλά σε διαφορετικά του σημεία, οσο και συμπεράσματα 

επέκτασης. Με τα συμπεράσματα επέκτασης ο αναγνώστης προχωρά πέρα από το κείμενο 

και συμπεραίνει π.χ. την κατάσταση που επικρατούσε κατά την πράξη (state), το μέσο ή το 

όργανο με το οποίο έγινε η πράξη (instrument), τα επακόλουθα της πράξης (causal 

consequence), τους δευτερεύοντες στόχους των χαρακτήρων (subordinate goal of 

character), το σκοπό του συγγραφέα (author’s intent).  

Το Οικοδομηστικό Μοντέλο υποστηρίζει τη δημιουργία όλων αυτών των 

συμπερασμάτων, αφού βασίζεται σε τρεις παραδοχές που πηγάζουν από την αρχή της 

αναζήτησης νοήματος (searching after meaning). Η αρχή αυτή υποστηρίζει ότι τα άτομα 

έχουν μια έμφυτη τάση αναζήτησης νοήματος που καθοδηγεί τις γνωστικές τους 

διεργασίες. Η πρώτη παραδοχή που πηγάζει από αυτή την αρχή είναι η παραδοχή των 

στόχων του αναγνώστη. Ο αναγνώστης μπορεί να διαβάζει ένα κείμενο απλά για να 

κατανοήσει τις πληροφορίες του. Περαιτέρω, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάζει ένα 

κείμενο με σκοπό την ψυχαγωγία του ή την πληροφόρησή του. Οι αναγνώστες, επίσης, 

χαρακτηρίζονται από στοιχεία ιδιοσυγκρασίας, που καθορίζουν το βάθος της επεξεργασίας 

των κειμενικών πληροφοριών ή/και της εξαγωγής συμπερασμάτων. Σύμφωνα με τη 

δεύτερη παραδοχή του Οικοδομηστικού Μοντέλου, ο αναγνώστης έχει ως πρώτιστο στόχο 

τη δημιουργία μιας νοητικής αναπαράστασης που να χαρακτηρίζεται τόσο από σφαιρική, 

όσο και από τοπική συνοχή. Η τρίτη παραδοχή υποστηρίζει ότι ο αναγνώστης προσπαθεί 

να επεξηγήσει καταστάσεις, γεγονότα και πράξεις που διαδραματίζονται στο κείμενο.  

Είναι φανερό ότι για το Οικοδομηστικό Μοντέλο η δημιουργία συμπερασμάτων 

αποτελεί πρωταρχική γνωστική διεργασία της ανάγνωσης. Τα συμπεράσματα, τα οποία 

υποστηρίζει ότι δημιουργεί ένας αναγνώστης, δεν είναι μόνο απαραίτητα για την εξαγωγή 

νοήματος, αλλά προχωρούν και παραπέρα, στην εις βάθος σύνδεση των πληροφοριών του 

κειμένου με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη. Η δημιουργία λοιπόν 
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συμπερασμάτων υποβοηθά την επιτυχημένη δημιουργία νοητικού μοντέλου του κειμένου. 

Ένα καλό κείμενο θα πρέπει να υποστηρίζει τον αναγνώστη στη δημιουργία 

συμπερασμάτων και όχι να παρουσιάζει ξεκάθαρα όλες τις σχέσεις μεταξύ των 

προτάσεων. Το καλό κείμενο υποδεικνύει έμμεσα στον αναγνώστη το συμπέρασμα που θα 

πρέπει να δημιουργήσει.  

Το τελευταίο, τα χαρακτηριστικά δηλαδή που θα πρέπει να έχει ένα καλό κείμενο, 

οδήγησε σε σημαντικές έρευνες ελέγχου της εγκυρότητας του Οικοδομηστικού Μοντέλου.  

Οι Vidal-Abarca, Martinez και Gilabert (2000) αναθεώρησαν ένα ιστορικό πληροφοριακό 

κείμενο, ώστε να πετύχουν καλύτερη ανάκληση και κατανόηση από μαθητές της Β’ τάξης 

γυμνασίου, βασισμένοι στις αρχές του Οικοδομηστικού Μοντέλου.  Η αναθεώρηση έγινε 

αφενός με την προσθήκη επεξηγήσεων για κάποιες ιδέες του κειμένου, για να γίνει 

ξεκάθαρο το νόημά τους και, αφετέρου, με την προσθήκη μέρους των πληροφοριών που οι 

αναγνώστες έπρεπε να ενεργοποιήσουν για να δημιουργήσουν συμπεράσματα. Οι 

αναθεωρήσεις αυτές είχαν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες να συμπεράνουν 

κυρίως τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των προτάσεων του κειμένου. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές που μελέτησαν την αναθεωρημένη μορφή δεν είχαν 

καλύτερη επίδοση στην ανάκληση από τους μαθητές που διάβασαν την αρχική μορφή του 

κειμένου. Εντούτοις, είχαν καλύτερη επίδοση σε έργα που σχετίζονται με την κατανόηση, 

αφού ανακάλεσαν καλύτερα τις κύριες προτάσεις έναντι των δευτερευουσών, απάντησαν 

καλύτερα ερωτήσεις συμπερασματικού τύπου και περιέλαβαν λιγότερες άσχετες ή 

λανθασμένες πληροφορίες στην ανάκλησή τους. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια τόσο 

αμέσως μετά την ανάγνωση, όσο και μετά από πάροδο χρονικού διαστήματος.     

Η ίδια ομάδα ερευνητών  (Gilabert, Martinez, & Vidal-Abarca, 2005), σε μια 

πρόσφατη έρευνά τους μελέτησε περαιτέρω την εγκυρότητα του Οικοδομηστικού 

Μοντέλου, μέσω της αναθεώρησης κειμένων. Στο πρώτο πείραμα που διενήργησαν 

επαναλήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα της έρευνας των Vidal-Abarca και 

συνεργατών (2000). Μαθητές Β’ τάξης γυμνασίου, που μελέτησαν ιστορικό 

πληροφοριακό κείμενο με τροποποιήσεις βασισμένες στο Οικοδομηστικό Μοντέλο, είχαν 

καλύτερη επίδοση τόσο σε έργο ελεύθερης ανάκλησης, όσο και σε ερωτήσεις 

συμπερασματικού τύπου, ενώ περιέλαβαν περισσότερα συμπεράσματα και λιγότερες 

άσχετες ή λανθασμένες πληροφορίες στις ανακλήσεις τους. Οι ερευνητές προχώρησαν και 

σε δεύτερο πείραμα έχοντας για δείγμα φοιτητές. Τα αποτελέσματα του πρώτου 

πειράματος επαναλήφθηκαν και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 

Το Οικοδομηστικό Μοντέλο φαίνεται να προβλέπει αποτελεσματικά την επίδραση 

στην ανάκληση και στην κατανόηση που έχουν συγκεκριμένου τύπου αναθεωρήσεις 
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κειμένου. Οι αναθεωρήσεις που διευκολύνουν τον αναγνώστη να δημιουργήσει 

συμπεράσματα, ώστε να συνδέσει τις προτάσεις του κειμένου, έχουν θετική επίδραση στην 

ανάκληση και στην κατανόηση. Τα κείμενα που αναθεωρούνται δεν παρέχουν τις 

συνδέσεις ξεκάθαρα, αλλά απλώς υποδεικνύουν κατά κάποιο τρόπο στον αναγνώστη πώς 

πρέπει να συνδέσει τις πληροφορίες που διαβάζει μέσω της δημιουργίας ενός 

συμπεράσματος. 

Όπως στην περίπτωση των ερευνών που βασίστηκαν στο Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης, έτσι και στην περίπτωση των ερευνών που βασίστηκαν στο 

Οικοδομηστικό Μοντέλο ο παράγοντας «τύπος κειμένου» δε μελετήθηκε συστηματικά, 

αφού η ερευνητική δραστηριότητα βασίστηκε κυρίως στα ίδια κείμενα. Το γεγονός αυτό 

αποκλείει εύρεση τυχόν αλληλεπίδρασης των διαφορετικών ειδών αναθεώρησης που 

μπορεί να γίνουν σε ένα κείμενο με τον τύπο της ρητορικής του δομής. 

 

Διαφοροποιήσεις μεταξύ του Μοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης και του 

Οικοδομηστικού Μοντέλου  

 

 Το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & 

Kintsch, 1983) αποτελεί κυρίως αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας, κατά την οποία 

δημιουργείται το νοητικό μοντέλο ενός κειμένου. Η διαδικασία αυτή δεν περιγράφεται από 

το Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996), το οποίο δεν 

εστιάζεται τόσο στη διαδικασία δημιουργίας του νοητικού μοντέλου, όσο στα δομικά 

στοιχεία του. Συγκεκριμένα, ασχολείται με το είδος των συμπερασμάτων που εξάγονται 

κατά την ανάγνωση και τα οποία ενσωματώνονται μαζί με τις πληροφορίες του κειμένου 

στο νοητικό μοντέλο που δομείται. Για το λόγο αυτό, οι  Graesser και συνεργάτες (1994) 

υποστηρίζουν ότι το Οικοδομηστικό Μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει συστατικό του 

Μοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης, να συνυπάρξουν δηλαδή ως 

αλληλοσυμπληρωνόμενα κομμάτια μιας θεωρίας κατανόησης κειμένου.  

Τα δύο μοντέλα αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της εξαγωγής 

συμπερασμάτων κατά την ανάγνωση. Σύμφωνα με το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης, κατά τη δημιουργία του νοητικού μοντέλου ενός κειμένου, η δυνατότητα 

της μνήμης εργασίας είναι καθοριστικής σημασίας, αφού ο αριθμός των νοητικών 

προτάσεων που ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεξεργάζεται είναι περιορισμένος. Ως εκ 

τούτου, οι δυνατότητές της καθορίζουν πόσο εκτεταμένη θα είναι η ανάσυρση 

πληροφοριών από τη μακροπρόθεσμη μνήμη και άρα η δημιουργία συμπερασμάτων. 

Αυτός είναι και ο λόγος που το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης προβλέπει μόνο τη 
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δημιουργία των απολύτως απαραίτητων συμπερασμάτων και υποστηρίζει ότι τα κείμενα 

που δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις απαραίτητης συμπερασματικής σκέψης ανακαλούνται 

και κατανοούνται καλύτερα. Το Οικοδομηστικό Μοντέλο διαφοροποιείται στο θέμα αυτό, 

αφού θεωρεί ότι η κατανόηση καθοδηγείται από την αρχή της αναζήτησης νοήματος. Η 

αρχή αυτή υποστηρίζει πως κατά την ανάγνωση τα άτομα ωθούνται συνεχώς στη 

δημιουργία πολλών ειδών συμπερασμάτων, τα οποία και αποτελούν βασικό συστατικό της 

δημιουργίας του νοητικού μοντέλου. Από τη σκοπιά του, ένα κείμενο ανακαλείται και 

κατανοείται καλύτερα, αν διευκολύνει τον αναγνώστη να δημιουργήσει συμπεράσματα. 

Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρουσιάζει ξεκάθαρα 

τις σχέσεις των πληροφοριών και έτσι να περιορίζει τη δημιουργία συμπερασμάτων, αλλά 

να πυροδοτεί συμπεράσματα για τις σχέσεις αυτές. 

Η διαφοροποίηση των δύο μοντέλων αναφορικά με την εξαγωγή συμπερασμάτων 

αντανακλά και στις προβλέψεις τους σε σχέση με την επίδραση που έχουν διαφορετικές 

αναθεωρήσεις κειμένου στην ανάκληση και στην κατανόηση. Οι αναθεωρήσεις κειμένων, 

που γίνονται κυρίως με τον εντοπισμό χασμάτων στην κειμενική συνεκτικότητα και την 

εξάλειψή τους με τη δημιουργία αλληλοεπικάλυψης επιχειρήματος, έχουν σύμφωνα με το 

Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης θετική επίδραση στην ανάκληση και στην 

κατανόηση, αφού μειώνονται οι απαιτήσεις για δημιουργία συμπερασμάτων. Το νοητικό 

μοντέλο που δημιουργεί ο αναγνώστης βασίζεται στην περίπτωση αυτή περισσότερο στο 

κείμενο και όσο το δυνατό λιγότερο στην επιτυχία του αναγνώστη να δημιουργεί 

συμπεράσματα. Από τη σκοπιά του Οικοδομηστικού Μοντέλου, οι αναθεωρήσεις που 

βασίζονται στην αλληλοεπικάλυψη επιχειρήματος έχουν μόνο περιθωριακή επίδραση στην 

ανάκληση και καμία επίδραση στην κατανόηση. Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή είναι 

ελαφρώς καλύτερη, αφού στο κείμενο παρουσιάζονται οι πληροφορίες να είναι καλύτερα 

συνδεδεμένες, ενώ η κατανόηση δεν επηρεάζεται, επειδή δεν διευκολύνεται η δημιουργία 

συμπερασμάτων. 

Τα μοντέλα έχουν διαφορετικές προβλέψεις και σε ό,τι αφορά αναθεωρήσεις που 

σκοπεύουν να διευκολύνουν τους αναγνώστες να συμπεράνουν τις σχέσεις μεταξύ των 

προτάσεων του κειμένου. Τέτοιες αναθεωρήσεις είναι η προσθήκη επεξηγήσεων που 

ξεκαθαρίζουν το νόημα ιδεών του και η προσθήκη πληροφοριών που διαφορετικά οι 

αναγνώστες θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν και να ανασύρουν από τη μνήμη εργασίας, για 

να δημιουργήσουν συμπεράσματα. Οι αναθεωρήσεις αυτές διευκολύνουν τον αναγνώστη 

να δημιουργήσει συμπεράσματα, χωρίς αυτά όμως να παρουσιάζονται ξεκάθαρα στο 

κείμενο. Το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης δεν προβλέπει θετική επίδραση των 

αναθεωρήσεων αυτών στην ανάκληση και κατανόηση, αφού δυσκολεύουν τον αναγνώστη, 
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επιφορτίζοντάς τον με το έργο της δημιουργίας συμπερασμάτων, επιβάλλοντας έτσι 

αυξημένες απαιτήσεις στη μνήμη εργασίας. Το Οικοδομηστικό Μοντέλο, 

αντιμετωπίζοντας διαφορετικά το θέμα, προβλέπει θετική επίδραση των αλλαγών αυτών 

τόσο στην ανάκληση, όσο και στην κατανόηση, αφού πυροδοτούν τη δημιουργία 

συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα που δημιουργούνται ενσωματώνουν τις πληροφορίες 

του κειμένου στις προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη, επιδρώντας θετικά στην 

κατανόηση και συνδέουν καλύτερα τις πληροφορίες του κειμένου στο νοητικό μοντέλο 

που δημιουργείται, επιδρώντας θετικά στην ανάκληση. 

Είναι λοιπόν εμφανές ότι τα δύο θεωρητικά μοντέλα κατανόησης 

διαφοροποιούνται σε ό,τι αφορά τη βελτιωτική δυνατότητα των διαφορετικών τύπων 

αναθεωρήσεων. Ως εκ τούτου, οι έρευνες που βασίζονται στο Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης διαφοροποιούνται από τις έρευνες που βασίζονται στο Οικοδομηστικό 

Μοντέλο, σε ό,τι αφορά το είδος των βελτιωτικών αναθεωρήσεων που προτείνουν για ένα 

κείμενο. Οι έρευνες που βασίζονται στο Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης 

παρουσιάζονται πολύ «φειδωλές», προτείνοντας ως ενδεδειγμένη αναθεώρηση κυρίως την 

αλληλοεπικάλυψη επιχειρήματος, ενώ αυτές που βασίζονται στο Οικοδομηστικό Μοντέλο 

επεκτείνονται περεταίρω, προχωρώντας στην προσθήκη επεξηγήσεων που ξεκαθαρίζουν 

το νόημα των ιδεών του κειμένου, καθώς και στην προσθήκη πληροφοριών που 

διαφορετικά οι αναγνώστες θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν για να δημιουργήσουν 

συμπεράσματα.    

Η ύπαρξη αυτών των δύο διαφορετικών γραμμών έρευνας δεν επέτρεψε την 

εκτεταμένη μελέτη της επίδρασης στην ανάκληση και κατανόηση του συνδυασμού 

αναθεωρήσεων που προκύπτουν τόσο από το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης, όσο 

και από το Οικοδομηστικό Μοντέλο. Μόνο οι Vidal-Abarca και συνεργάτες (2000) 

δημιούργησαν μια αναθεωρημένη μορφή κειμένου, στην οποία συνυπήρχαν τόσο 

αναθεωρήσεις που είχαν ως βάση το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης όσο και 

αναθεωρήσεις που προέκυψαν από το Οικοδομηστικό Μοντέλο. Η αναθεώρηση που 

σχετιζόταν με το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης ήταν η αλληλοεπικάλυψη 

επιχειρήματος, ενώ οι αναθεωρήσεις που άπτονταν του Οικοδομηστικού Μοντέλου είχαν 

σκοπό την πυροδότηση συμπερασμάτων. Για να το πετύχουν αυτό έδωσαν περεταίρω 

επεξηγήσεις για βασικές ιδέες του κειμένου και πρόσθεσαν μέρους των πληροφοριών που 

οι αναγνώστες έπρεπε να ενεργοποιήσουν από τις γνωσιακές τους δομές, ώστε να εξάγουν 

συμπεράσματα. Αυτός ο συνδυασμός των αναθεωρήσεων φάνηκε να έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα στην ανάγνωση, αφού οδήγησε τους αναγνώστες σε καλύτερη επίδοση 

τόσο σε έργα ανάκλησης όσο και σε έργα κατανόησης.   
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Πληροφοριακά Κείμενα 

 

Τα πληροφοριακά κείμενα αποτελούν το είδος του γραπτού λόγου που σκοπό έχει 

κυρίως να πληροφορήσει τον αναγνώστη για ένα θέμα, μέσω της παράθεσης μιας λογικής 

αλληλουχίας δηλώσεων, γεγονότων ή περιγραφών (Just & Carpenter, 1987). Σε κάποια 

πληροφοριακά κείμενα υπάρχει έντονο το στοιχείο της περιγραφής, αφού περιλαμβάνουν 

πληροφορίες για φυσικά χαρακτηριστικά προσώπων, ζώων ή αντικειμένων. Επιπλέον, 

είναι δυνατό να υπάρχουν περιγραφές των λειτουργιών ή των πράξεων των προσώπων, 

ζώων ή αντικειμένων (Just & Carpenter, 1987). Τα πληροφοριακά κείμενα όμως έχουν και 

σκοπούς πέρα από την απλή πληροφόρηση, όπως να πείσουν ή να εξηγήσουν. Εξ’ 

ορισμού, εκφράζουν ιδέες, οι οποίες, πολλές φορές αντιπροσωπεύουν πολύπλοκες, 

αφηρημένες και λογικές σχέσεις (Stein & Trabasso, 1981) και ασχολούνται με άγνωστα 

και ανοίκεια θέματα, κάτι που ισχύει περισσότερο στην περίπτωση των νεαρών 

αναγνωστών (Graesser et al., 2003). Αυτό τα καθιστά πιο δύσκολα να κατανοηθούν (π.χ. 

Diakidoy, Stylianou, Karefillidou, &  Papageorgiou, 2005; Graesser, Hauft-Smith, Cohen, 

& Pyles, 1980), να ανακληθούν (π.χ. Cohen & Graesser, 1980; Einstein, McDaniel, Owen, 

& Cote, 1990; McDaniel, Einstein, Dunay, & Cobb, 1986) και να διαβαστούν γρήγορα 

(π.χ. Graesser, 1981; McDaniel et al., 1986) από ότι τα αφηγηματικά κείμενα. Αυτό 

συμβαίνει επειδή τα περισσότερα αφηγηματικά κείμενα πραγματεύονται θέματα, με τα 

οποία οι αναγνώστες είναι εξοικειωμένοι, αφού πηγάζουν από την καθημερινότητά τους 

(π.χ. Bruner, 1986; Graesser et al., 1994).  

Σύμφωνα με τη Διακίδου (2008) η άγνωστη θεματολογία των πληροφοριακών 

κειμένων (α) οδηγεί σε μια νοητική αναπαράσταση που είναι πιο πιθανό να περιλαμβάνει 

λιγότερα συμπεράσματα, ειδικά επέκτασης, μη πετυχαίνοντας έτσι τον εμπλουτισμό της 

από τις προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη, (β) προωθεί την τοπική επεξεργασία των 

πληροφοριών εις βάρος έτσι της δημιουργίας μιας ολικής και ιεραρχικά οργανωμένης 

αναπαράστασης του κειμένου και (γ) ευθύνεται για την αποσπασματική επεξεργασία των 

πληροφοριών του κειμένου, με αποτέλεσμα να μην κατανοείται το όλο (Cote, Goldman, & 

Saul, 1998). Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες πληροφοριακών κειμένων οικοδομούν νοητικές 

αναπαραστάσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες του κειμένου, παρά 

στις δικές τους γνωσιακές δομές. 

Η διαφοροποίηση των πληροφοριακών από τα αφηγηματικά κείμενα εστιάζεται και 

στη διαφορετική επίδραση που έχουν σε αυτά άλλοι παράγοντες, όπως οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις για την κειμενική θεματολογία. Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Wolfe και 

Mienko (2007) παρουσιάστηκε το ίδιο θέμα σε φοιτητές, τόσο με ένα πληροφοριακό, όσο 
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και με ένα αφηγηματικό κείμενο. Οι προϋπάρχουσες γνώσεις για το θέμα δεν είχαν την 

ίδια επίδραση στα δύο κείμενα, αφού οι συμμετέχοντες με υψηλές προϋπάρχουσες γνώσεις 

ωφελέθηκαν περισσότερο διαβάζοντας το πληροφοριακό κείμενο, από ότι διαβάζοντας το 

αφηγηματικό. Αυτό δείχνει πως τα πληροφοριακά και τα αφηγηματικά κείμενα διαφέρουν 

ως προς την ενσωμάτωση των προϋπάρχουσων γνώσεων στο περιεχόμενο του κειμένου. 

Περαιτέρω, έχουν διαφανεί διαφορές και ως προς το βαθμό κατανόησης των δύο ειδών 

κειμένου. Συγκεκριμένα, η έρευνα των Diakidoy και συνεργατών (2005) έχει δείξει πως οι 

νεαροί αναγνώστες που έχουν πλέον αυτοματοποιήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης (μετά 

τη Β’ τάξη δημοτικού) κατανοούν τα αφηγηματικά κείμενα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι 

τα πληροφοριακά. Η διαφοροποίηση των δύο ειδών κειμένου γίνεται αντιληπτή ακόμη και 

από άπειρους αναγνώστες, της ηλικίας της Ε’ τάξης δημοτικού (Hynd & Chase 1991). 

Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζουν τα πληροφοριακά κείμενα ως δυσκολότερα, με περιεχόμενο 

που περιέχει περισσότερα δεδομένα από ότι τα αφηγηματικά. Από την άλλη, τα 

αφηγηματικά κείμενα χαρακτηρίζονται ως πιο ευχάριστα στη μελέτη και θεωρούνται ότι 

επιτρέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό στον αναγνώστη να ερμηνεύσει τα γεγονότα με το 

προσωπικό του στίγμα.                     

Ένα χαρακτηριστικό των πληροφοριακών κειμένων είναι πως διέπονται από 

διαφορετική δομή (Goldman & Wiley, 2004), η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με τον 

επιμέρους σκοπό τους, σε αντίθεση με τα αφηγηματικά κείμενα που διέπονται σχεδόν 

πάντα από δομή χρονικής διαδοχής γεγονότων και αιτιωδών σχέσεων. Το γεγονός ότι η 

δομή των πληροφοριακών κειμένων είναι μεταβαλλόμενη, καθιστά την ανάκληση και την 

κατανόησή τους δυσκολότερη, καθώς απαιτείται επίγνωση των ρητορικών δομών που τα 

διέπουν, για επιτυχή ανάγνωση. Έχει βρεθεί πως ακόμα και έμπειροι αναγνώστες 

δυσκολεύονται στην αναγνώριση της δομής των πληροφοριακων κειμένων (Cook & 

Mayer, 1988), ενώ έρευνες που ασχολήθηκαν με εξάσκηση αναγνωστών στην αναγνώριση 

του τύπου πληροφοριακού κειμένου, έδειξαν πως τέτοια εξάσκηση έχει θετική επίδραση 

στην ανάγνωση (π.χ. Meyer & Poon, 2001). 

Οι διάφοροι τύποι πληροφοριακών κειμένων που προκύπτουν από τους 

διαφορετικούς στόχους, διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη μορφή των σχέσεων που 

διέπουν τις προτάσεις και κατά επέκταση τις παραγράφους τους. Οι σχέσεις αυτές είναι 

χαρακτηριστικές του είδους τους και η Meyer (1985a; 1985b) τις ονομάζει «ρητορικές 

σχέσεις». Οι ρητορικές σχέσεις  υποδεικνύουν στον αναγνώστη πώς συνδέονται μεταξύ 

τους οι ιδέες που βρίσκονται υψηλά στην ιεραρχική δομή του κειμένου (Bergmans, 

Aarnoutse, Voeten, & de Groot , 1991), κάνοντας έτσι εμφανή και τον τύπο του. 
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Βασικοί τύποι πληροφοριακών κειμένων είναι τα περιγραφικά κείμενα, που 

περιγράφουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τοποθεσίες ή αντικείμενα. Τα κείμενα 

αιτιότητας αναφέρονται σε αίτια που προκαλούν ένα γεγονός, καθώς και στις συνέπειές 

τους. Τα κείμενα λύσης προβλήματος παρουσιάζουν ένα πρόβλημα και τις πιθανές λύσεις 

του. Τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης απαριθμούν τις ομοιότητες και τις διαφορές 

ανάμεσα σε πράγματα, αντικείμενα, ιδέες, θεωρίες, απόψεις ή καταστάσεις τα οποία 

συγκρίνονται (Englert & Hiebert, 1984; Meyer & Freedle, 1984). Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται επίσης τα κείμενα γενίκευσης, τα οποία περιγράφουν μια γενική θέση και 

στη συνέχεια παραθέτουν γεγoνότα, παραδείγματα και άλλες υποστηρικτικές 

λεπτομέρειες, καθώς και τα κείμενα απαρρίθμησης, που απαρριθμούν μια σειρά στοιχείων, 

τα οποία συνάδουν με ένα θέμα (Montelongo, Berber-Jimenez, Hernandez, & Hosking, 

2006). Στη βιβλιογραφία, τέλος, αναφέρονται τα ανατρεπτικά κείμενα (refutation texts) 

που παρουσιάζουν ευρέως διαδεδομένες παρανοήσεις, κυρίως στον τομέα της επιστήμης, 

και άμεσα τις αναιρούν, παρέχοντας ταυτόχρονα και την ορθή εκδοχή (Hynd, 2003). 

 Τα πληροφοριακά κείμενα, αναλόγως του τύπου τους, διαφέρουν ως προς το πόσο 

σύνθετη και αυστηρή είναι η εσωτερική δομή που τα διέπει. Κάποια πληροφοριακά 

κείμενα διέπονται απλά από εσωτερική δομή λίστας, αφού απαριθμούν απλώς 

χαρακτηριστικά μιας έννοιας που περιγράφουν (π.χ. τα περιγραφικά κείμενα). Σε αυτή την 

περίπτωση η εσωτερική δομή που διέπει τα πληροφοριακά κείμενα είναι απλή και αρκετά  

ελαστική, καθώς η όποια διαφοροποιήσή της δεν βλάπτει το σκοπό του κειμένου και δεν 

αλλοιώνει ουσιαστικά το νόημα που θέλει να μεταδόσει στον αναγνώστη. Άλλα 

πληροφοριακά κείμενα διέπονται από συνθετότερες και αυστηρότερες δομές, έχουν 

δηλαδή μεγαλύτερο βαθμό δόμησης (π.χ. τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης και τα 

κείμενα λύσης προβλήματος). Στις περιπτώσεις αυτές οι σχέσεις μεταξύ των πληροφοριών 

του κειμένου μπορεί να έχουν ιεραρχική δομή ή δομή αιτίας και αποτελέσματος ή δομή 

σύγκρισης αντιπαράθεσης, οι οποίες είναι συνθετότερες από την δομή λίστας. Σε αυτές τις 

συνθετότερες δομές, δεν υπάρχει συνήθως και περιθώριο ελαστικότητας, καθώς η όποια 

διαφοροποίηση αλλοιώνει ουσιαστικά το  νόημα που θέλει να μεταδόσει το κείμενο στον 

αναγνώστη. Για παράδειγμα, σε ένα κείμενο λύσης προβλήματος, οι πληροφορίες που 

περιγράφουν το πρόβλημα προηγούνται πάντα των πληροφοριών που περιγράφουν την 

ενδεχόμενη λύση του. Αντίθετα, η παρουσίαση των χαρακτηριστικών μιας έννοιας σε ένα 

περιγραφικό κείμενο μπορεί να γίνει συνήθως με περισσότερες από μία αλληλουχίες.   

Αυτές οι ιδιομορφίες που παρουσιάζουν τα πληροφοριακά κείμενα είναι ίσως και ο 

λόγος, για τον οποίο το είδος αυτό του γραπτού λόγου δεν έχει διερευνηθεί σε έκταση, σε 

αντίθεση με τα αφηγηματικά, για τα οποία έχουμε πολλά ερευνητικά δεδομένα. Η απουσία 
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έρευνας στερεί το πεδίο αυτό από επαρκή στοιχεία τόσο για το ρόλο των πληροφοριακών 

κειμένων στη μάθηση, όσο και για τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με άλλους παράγοντες 

π.χ. με τα χαρακτηριστικά των αναγνωστών. Αυτό το κενό αποτελεί πρόβλημα στο πεδίο 

της ανάγνωσης, αφού τα πληροφοριακά κείμενα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή 

παροχής πληροφοριών τόσο μέσα, όσο και έξω από το σχολείο. Η άγνοια λοιπόν για 

σημαντικές πτυχές που τα αφορούν, έχει άμεσο αντίκτυπο στη μάθηση μέσα από κείμενο.  

 

Βαθμός Επίγνωσης Τύπου Πληροφοριακού Κειμένου 

 

Η γνώση για τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών κειμένου είναι μέγιστης 

σημασίας, αφού σύμφωνα με τους Alexander και Jetton (2000) η γνώση αυτή επιτρέπει 

στον αναγνώστη να έχει πρόσβαση στις κειμενικές πληροφορίες γρήγορα και 

αποτελεσματικά. Η γνώση των χαρακτηριστικών που έχουν τα πληροφοριακά κείμενα 

αποκτάται γενικά σε μεγαλύτερες ηλικίες από ότι η γνώση για τα αφηγηματικά κείμενα 

(Crowhurst, 1990; Engelhard, Gordon, & Gabrielson, 1992; Grabe, 2002; Langer, 1986; 

Scott & Windsor, 2000; Tolchinsky, Johansson, & Zamora, 2002), κάτι που ενδεχομένως 

να οφείλεται και στο ότι κατά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου η έμφαση της 

διδασκαλίας είναι περισσότερο στα αφηγηματικά κείμενα (Duke, 2000; Pappas, 1993). 

 Όταν οι αναγνώστες έχουν επίγνωση των δομών που διέπουν τα πληροφοριακά 

κείμενα η ανάκληση και κατανόηση βελτιώνεται σημαντικά (Carrell, 1992; Englert & 

Hiebert, 1984; McGee, 1982; Meyer, Brandt, & Bluth, 1980; Taylor & Beach, 1984; 

Taylor & Samuels, 1983). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αναγνώστες έχουν μικρή ικανότητα 

διάκρισης μεταξύ διαφορετικών τύπων πληροφοριακών κειμένων. Σύμφωνα με την 

Armbruster (1991), ακόμη και αυτοί που μπορούν να διαβάσουν ολόκληρα 

μυθιστορήματα, συχνά  αντιμετωπίζουν δυσκολία να χειριστούν εγχειρίδια επιστήμης, 

λόγω της μικρής τους πείρας με τις διαφορετικές δομές των πληροφοριακών κειμένων.     

Ο διαφορετικός βαθμός επίγνωσης των τύπων πληροφοριακού κείμενου φάνηκε 

στην έρευνα των Meyer και Freedle (1984), όπου ζητήθηκε από φοιτητές, οι οποίοι 

θεωρούνται έμπειροι αναγνώστες, που μελέτησαν είτε κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης, 

είτε λύσης προβλήματος, είτε περιγραφικό, είτε αιτιότητας, να το ανακαλέσουν γραπτώς. 

Κρίνοντας από την ιεραρχική δομή των ανακλήσεων, οι ερευνητές διέκριναν τους 

φοιτητές σε αυτούς που είχαν και σε αυτούς που δεν είχαν επίγνωση των διαφορετικών 

δομών πληροφοριακού κειμένου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές που 

χρησιμοποίησαν στις ανακλήσεις τους την ίδια ιεραρχική δομή  με τα κείμενα, ήταν αυτοί 

που μελέτησαν το περιγραφικό κείμενο και τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης και 
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αιτιότητας. Αντίθετα, οι φοιτητές που μελέτησαν το κείμενο λύσης προβλήματος 

χρησιμοποίησαν εντελώς διαφορετική ιεραρχική δομή από αυτή του κειμένου στις 

ανακλήσεις τους. Αυτό υποδεικνύει με σαφή τρόπο τη διαφοροποίηση που υπάρχει στο 

βαθμό επίγνωσης των αναγνωστών σε σχέση με τη δομή που διέπει πληροφοριακά κείμενα 

διαφορετικού τύπου. 

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν επίσης και στην έρευνα των Cook και 

Mayer (1988), όπου αναγνώστες παρουσιάστηκαν να έχουν δυσκολία στην αναγνώριση 

της ρητορικής δομής πληροφοριακών κειμένων. Φοιτητές που κλήθηκαν να 

κατηγοριοποιήσουν πληροφοριακά κείμενα ως προς τον τύπο τους, δεν ανταποκρίθηκαν 

με επιτυχία σε αυτό το στόχο. Οι αναγνώστες είχαν να κατηγοριοποιήσουν είκοσι κείμενα, 

τα οποία ανήκαν ανά τέσσερα σε πέντε κατηγορίες: κείμενα γενίκευσης, απαρίθμησης, 

διαδοχικών βημάτων, κατηγοριοποίησης και σύγκρισης αντιπαράθεσης. Οι τίτλοι των 

κατηγοριών δεν ήταν γνωστοί στους αναγνώστες. Οι αναγνώστες είχαν μόνο 28% επιτυχία 

στις κατηγοριοποιήσεις τους, ενώ η επιτυχία για συγκεκριμένους τύπους πληροφοριακών 

κειμένων ήταν 24% για κείμενα γενίκευσης, 28% για κείμενα απαρίθμησης, 22% για 

κείμενα διαδοχικών βημάτων, 30% για κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης και 39% για 

κείμενα κατηγοριοποίησης. Αυτό δείχνει την απουσία γνώσης δομής των πληροφοριακών 

κειμένων, ακόμη και σε ώριμους αναγνώστες. 

 Στα ευρήματα των Meyer και Freedle (1984) και Cook και Mayer (1988) πρέπει 

να συνυπολογιστούν και αυτά της Carrell (1992). Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν 

δύο μέτρα αξιολόγησης του βαθμού επίγνωσης δύο διαφορετικών τύπων πληροφοριακού 

κειμένου, ενός κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης και ενός περιγραφικού κειμένου. Το 

πρώτο μέτρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ίδιο με αυτό των Meyer και Freedle (1984), 

κρίθηκε δηλαδή η επίγνωση τύπου πληροφοριακού κειμένου από το βαθμό χρήσης της 

ιεραρχικής δομής των κειμένων στις γραπτές ανακλήσεις των αναγνωστών. Επιπλέον, η 

Carrell (1992) ζήτησε από τους φοιτητές που μελέτησαν τα δύο κείμενα να απαντήσουν 

στην ερώτηση «Ποιο ήταν το πλάνο που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας για την οργάνωση 

του κειμένου;». Δεν βρέθηκαν διαφορές σε κανένα από τα δύο μέτρα αξιολόγησης του 

βαθμού  επίγνωσης των δύο τύπων πληροφοριακού κειμένου. Ο βαθμός επίγνωσης δηλαδή 

των συμμετεχόντων για το κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης ήταν ο ίδιος με το βαθμό 

επίγνωσής τους για το περιγραφικό κείμενο. Αυτό δείχνει πως οι αναγνώστες 

δυσκολεύονται να διακρίνουν κείμενα που διέπονται από σύνθετη δομή, όπως τα κείμενα 

σύγκρισης αντιπαράθεσης, από άλλα που διέπονται από απλούστερες δομές, όπως τα 

περιγραφικά. 
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Διαφορές στο βαθμό επίγνωσης τύπων πληροφοριακού κειμένου βρέθηκαν όμως 

στην έρευνα των Ghaith και Harkouss (2003) όπου φοιτητές μελέτησαν τέσσερις τύπους 

πληροφοριακού κειμένου: σύγκρισης αντιπαράθεσης, περιγραφικό, αιτιότητας και λύσης 

προβλήματος. Οι φοιτητές κλήθηκαν να ανακαλέσουν γραπτώς τα τέσσερα κείμενα και 

ακολούθως οι ερευνητές αξιολόγησαν το βαθμό που οι ανακλήσεις τους ακολουθούσαν τη 

δομή των αντίστοιχων κειμένων. Οι ανακλήσεις κατηγοριοποιήθηκαν  σε αυτές που 

ακολουθούσαν πλήρως ή μερικώς ή και καθόλου τη δομή του αντίστοιχου κειμένου και 

τέλος σε αυτές που ακολουθούσαν δομή άλλου τύπου κειμένου. Το 20% των γραπτών 

ανακλήσεων κρίθηκαν να ακολουθούν πλήρως τη δομή των αντιστοίχων κειμένων. Από 

τις ανακλήσεις που ακολουθούσαν πλήρως τη δομή των αντιστοίχων κειμένων, το 40% 

ήταν ανακλήσεις του κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης, το 30% ήταν του κειμένου 

λύσης προβλήματος, το 16% του περιγραφικού κειμένου και το 14% ήταν ανακλήσεις του 

κειμένου  αιτιότητας.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι έρευνες που ασχολήθηκαν με τις εξελικτικές 

διαφορές μεταξύ των αναγνωστών σε ό,τι αφορά την επίγνωση του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου. Από αυτές ξεχωρίζει η έρευνα των Englert και Hiebert (1984), που 

προσπάθησαν να βρουν την επίδραση της ηλικίας, της αναγνωστικής ικανότητας και του 

τύπου πληροφοριακού κειμένου στο βαθμό επίγνωσης της δομής πληροφοριακών 

κειμένων. Οι μαθητές που ήταν, είτε στη Γ’ είτε στη Στ’ τάξη δημοτικού, μελέτησαν 

παραγράφους που θα μπορούσαν να ήταν μέρος, είτε κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης, 

είτε περιγραφικού, είτε απαρίθμησης, είτε διαδοχικών βημάτων. Στην κάθε παράγραφο 

υπήρχαν δύο αρχικές προτάσεις εκ των οποίων η μία ήταν η θεματική πρόταση, που 

υποδείκνυε έμμεσα τον τύπο του πληροφοριακού κειμένου, και μία άλλη που 

λειτουργούσε ως ενδεικτική για το ποιες άλλες προτάσεις θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνονται σε μια τέτοια παράγραφο. Στην παράγραφο ακολουθούσαν τέσσερις 

προτάσεις από τις οποίες μόνο οι δύο ταίριαζαν σε μια παράγραφο του συγκεκριμένου 

τύπου πληροφοριακού κειμένου. Τα παιδιά κλήθηκαν να αξιολογήσουν το βαθμό 

συμφωνίας των τεσσάρων τελευταίων προτάσεων με την παράγραφο ως ένδειξη του 

βαθμού επίγνωσης τύπου πληροφοριακού κειμένου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

παιδιά της Στ’ τάξης είχαν υψηλότερο βαθμό επίγνωσης του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου. Επιπλέον, φάνηκε ότι τα παιδιά με υψηλότερη αναγνωστική ικανότητα είχαν και 

υψηλότερο βαθμό επίγνωσης του τύπου πληροφοριακού κειμένου. Τέλος, φάνηκε ότι τα 

παιδιά είχαν διαφορετικό βαθμό επίγνωσης για τους διαφορετικούς τύπους 

πληροφοριακού κειμένου. Συγκεκριμένα, τα παιδιά είχαν υψηλότερο βαθμό επίγνωσης για 

τα κείμενα διαδοχικών βημάτων και απαρίθμησης σε σχέση με τα κείμενα σύγκρισης 
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αντιπαράθεσης και τα περιγραφικά. Επιπρόσθετα, βρέθηκε να υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ του βαθμού επίγνωσης και της ηλικίας των παιδιών. Ενώ για τα παιδιά της Γ’ 

τάξης υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές  στο βαθμό επίγνωσης δομής μεταξύ του 

περιγραφικού και του κειμένου διαδοχικών βημάτων, με υψηλότερο βαθμό επίγνωσης για 

το δεύτερο, για τα παιδιά της Στ’ τάξης δεν υπήρχαν κάποιες στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στο βαθμό επίγνωσης του τύπου πληροφοριακού κειμένου. 

Ενδεικτικά για τις διαφορές στο βαθμό επίγνωσης διαφορετικών τύπων 

πληροφοριακού κειμένου σε παιδιά σχολικής ηλικίας είναι και τα αποτελέσματα ερευνών 

που προέρχονται από την έρευνα που ασχολείται με τις ικανότητες συγγραφής κειμένων. 

Μια τέτοια έρευνα είναι αυτή των Englert, Stewart και Hiebert (1988), στην οποία έγινε 

σύγκριση της ικανότητας παιδιών Γ’ και Στ’ τάξης δημοτικού για συγγραφή 

πληροφορικών κειμένων του τύπου διαδοχικών βημάτων, απαρίθμησης και σύγκρισης 

αντιπαράθεσης. Από τα παιδιά ζητήθηκε αρχικά να συμπληρώσουν τις λεπτομέρειες σε 

κείμενα, για τα οποία δίνονταν οι δύο πρώτες προτάσεις που παρουσίαζαν το θέμα, καθώς 

και ενδείξεις για τον τύπο του κειμένου. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να γράψουν οι ίδιοι 

τη θεματική πρόταση σε κείμενο, του οποίου δίνονταν τρεις προτάσεις, που έκαναν 

εμμέσως σαφές το θέμα και τον τύπο του κειμένου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

παιδιά είχαν διαφορετικό βαθμό επιτυχίας στο δεύτερο έργο για τον κάθε τύπο 

πληροφοριακού κειμένου. Συγκεκριμένα τα παιδιά και των δύο ηλικιών συμπλήρωσαν τις 

θεματικές προτάσεις με μεγαλύτερη επιτυχία στα κείμενα του τύπου απαρίθμησης και 

σύγκρισης αντιπαράθεσης, που δεν είχαν διαφορά μεταξύ τους, παρά στο κείμενο 

διαδοχικών βημάτων.   

 

Eπίδραση του Τύπου Πληροφοριακού Κειμένου στην Ανάκληση και Κατανόηση 

  

 Οι αναγνώστες φαίνεται να διαφέρουν και ως προς την ικανότητα ανάκλησης και 

κατανόησης των διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. Σημαντικές έρευνες, οι 

οποίες και αποτέλεσαν σταθμό στην έρευνα των πληροφοριακών κειμένων, έδειξαν 

κάποια υπεροχή των πιο δομημένων τύπων πληροφοριακών κειμένων στην περίπτωση των 

ώριμων αναγνωστών. Οι Sanders και Noordman (2000) ερμηνεύοντας αυτό το πόρισμα, 

αναφέρουν πως στις πιο αυστηρές δομές φαίνονται πιο ξεκάθαρα οι σημαντικές κειμενικές 

πληροφορίες, οι οποίες και αποκτούν το ρόλο του πυρήνα, γύρω από τον οποίο θα 

οργανωθούν και οι υπόλοιπες. Η οργάνωση αυτή διευκολύνει την επεξεργασία του 

κειμένου. Φέρνοντας ως παράδειγμα ένα κείμενο δομής λύσης προβλήματος, αναφέρουν 

ότι η σημαντικότερη πληροφορία, αυτή που ιεραρχικά βρίσκεται πιο ψηλά από τις 
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υπόλοιπες, είναι αυτή που σχετίζεται με τη λύση του προβλήματος. Το κείμενο κάνει 

εμφανή την πληροφορία που έχει αυτό το ρόλο, βοηθώντας τον αναγνώστη να το 

οργανώσει καλύτερα.  Κάτι ανάλογο δε συμβαίνει σε ένα κείμενο απλής παράθεσης 

πληροφοριών, όπου συνήθως όλες οι πληροφορίες παρουσιάζονται ως εξίσου σημαντικές.         

 Οι Meyer και Freedle (1984) χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικούς τύπους 

κειμένου για να παρουσιάσουν τις ίδιες πληροφορίες, βρήκαν ότι οι φοιτητές που 

μελέτησαν το κείμενο αιτιότητας ή σύγκρισης αντιπαράθεσης είχαν καλύτερη επίδοση σε 

έργο ελεύθερης ανάκλησης από αυτούς που μελέτησαν το περιγραφικό κείμενο. Επιπλέον, 

τα αποτελέσματά τους έδειξαν υπεροχή των φοιτητών που μελέτησαν το κείμενο 

σύγκρισης αντιπαράθεσης έναντι αυτών που μελέτησαν το περιγραφικό κείμενο σε έργο 

καθυστερημένης καθοδηγούμενης ανάκλησης (delayed cued recall). Η υπεροχή του 

κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης έναντι του περιγραφικού κειμένου επιβεβαιώθηκε και 

σε δεύτερο πείραμα των ερευνητών. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την υπεροχή των πιο 

δομημένων τύπων πληροφοριακού κειμένου σε ό,τι αφορά ανάκληση. 

Σε μια άλλη έρευνα (Carrell, 1992) χρησιμοποιήθηκε ένα κείμενο σύγκρισης 

αντιπαράθεσης και ένα περιγραφικό κείμενο. Οι φοιτητές μελέτησαν και τα δύο κείμενα 

και τα ανακάλεσαν γραπτώς. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφορές στη ανάκληση των 

δύο κειμένων. Υπήρξαν ωστόσο διαφορές στο είδος των πληροφοριών που ανακλήθηκαν. 

Οι φοιτητές ανακάλεσαν περισσότερες κύριες ιδέες από το κείμενο σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, παρά από το περιγραφικό κείμενο. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η 

έρευνα των Ghaith και Harkouss (2003), κατά την οποία φοιτητές μελέτησαν τέσσερις 

τύπους πληροφοριακού κειμένου. Η ανάκληση των φοιτητών ήταν καλύτερη για το 

κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης παρά για τα υπόλοιπα κείμενα (περιγραφικό, αιτιότητας 

και λύσης προβλήματος). Σχετική είναι και η έρευνα των Sanders και Noordman (2000), 

όπου φοιτητές ανακάλεσαν καλύτερα το περιεχόμενο του πληροφοριακού κειμένου με 

δομή λύσης προβλήματος, παρά το περιεχόμενο του κειμένου με δομή απλής παράθεσης 

πληροφοριών.      

Έρευνες για την εύρεση της επίδρασης του τύπου πληροφοριακού κειμένου στην 

ανάκληση και κατανόηση έγιναν και με παιδιά. Η Yochum (1991) μελέτησε την επίδραση 

του τύπου πληροφοριακού κειμένου και του επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων στην 

ανάκληση και κατανόηση παιδιών Ε’ τάξης δημοτικού. Αφού πρώτα χώρισε τα παιδιά σε 

δύο ομάδες με βάση το επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων για το θέμα, με ένα προ-

πειραματικό δοκίμιο, έδωσε σε κάποια να μελετήσουν ένα κείμενο σύγκρισης 

αντιπαράθεσης και σε άλλα ένα περιγραφικό κείμενο που παρουσίαζαν όμως τις ίδιες  

πληροφορίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περιέλαβαν μεγαλύτερο μέρος των 
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πληροφοριών του κειμένου στις ανακλήσεις τους τα παιδιά που μελέτησαν το κείμενο 

σύγκρισης αντιπαράθεσης, παρά το περιγραφικό κείμενο, κάτι που παρατηρήθηκε τόσο 

στην ομάδα παιδιών με υψηλό, όσο και στην ομάδα με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων 

γνώσεων για το θέμα. Δε βρέθηκαν όμως διαφορές μεταξύ των παιδιών που μελέτησαν 

διαφορετικού τύπου πληροφοριακό κείμενο σε ό,τι αφορά την επίδοση σε έργο απάντησης 

κυριολεκτικών ερωτήσεων, τόσο για παιδιά υψηλού όσο και για παιδιά χαμηλού επιπέδου 

προϋπάρχουσων γνώσεων για το θέμα.  

Ένας άλλος τύπος πληροφοριακού κειμένου που επίσης διέπεται από σύνθετη και 

αυστηρή δομή είναι τα ανατρεπτικά κείμενα. Έρευνες με αυτά δείχνουν ότι μπορούν να 

υποστηρίξουν σε μεγαλύτερο βαθμό μαθητές δημοτικού σχολείου να προβούν σε μάθηση 

και εννοιολογική αλλαγή σε σχέση με τις αντιλήψεις τους για την ενέργεια, από ότι τα 

περιγραφικά κείμενα (Diakidoy, Kendeou, & Ioannides, 2003). Οι Mason και Gava (2007) 

υποστηρίζουν ότι η υπεροχή των ανατρεπτικών κειμένων στο να υποστηρίζουν την 

κατανόηση σε βαθύτερο επίπεδο οφείλεται στο ότι επηρεάζουν άμεσα την οικοδόμηση της 

νοητικής αναπαράστασης που οικοδομείται μέσω της ενεργοποίησης των προϋπάρχουσων 

γνώσεων των αναγνωστών και της άμεσης αντιπαραβολής τους με τη νέα γνώση που 

παρουσιάζεται. 

 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το βαθμό επίγνωσης των 

τύπων πληροφοριακού κειμένου και της ικανότητας ανάκλησης και κατανόησης των 

τύπων αυτών, προκύπτουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Παρόλο που η έρευνα στο 

πεδίο της επίγνωσης των διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου δεν καταλήγει 

ξεκάθαρα στο ποιοι τύποι είναι πιο οικείοι στους αναγνώστες, εντούτοις σε αρκετές 

έρευνες φάνηκε η υπεροχή των κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης (π.χ. Cook & Mayer, 

1988; Ghaith & Harkouss, 2003). Ωστόσο, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά 

το θέμα της ανάκλησης και της κατανόησης των διαφορετικών τύπων πληροφοριακού 

κειμένου, εφόσον φάνηκε πως οι αναγνώστες ανακαλούν με μεγαλύτερη επιτυχία τα 

κείμενα του τύπου σύγκρισης αντιπαράθεσης παρά κείμενα άλλου τύπου (Carrell, 1992;  

Ghaith & Harkouss, 2003; Meyer & Freedle, 1984; Yochum, 1991). Σύμφωνα με τους 

Meyer και Freedle (1984) οι τύποι πληροφοριακού κειμένου με μεγαλύτερο βαθμό 

δόμησης, όπως τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης, περιέχουν περισσότερα οργανωτικά 

στοιχεία, έτσι οι αναγνώστες καλούνται να γεμίσουν περισσότερες κενές θέσεις στα 

γνωστικά τους σχήματα κατά την ανάγνωση. Το γνωστικό σχήμα δομής των κειμένων 

είναι συνθετότερο και καθοδηγεί τον αναγνώστη τόσο ως προς το είδος των πληροφοριών 

που πρέπει να ψάχνει κατά την ανάγνωση, όσο και ως προς τον τρόπο οργάνωσής τους στο 

νοητικό του μοντέλο.  
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Διαφορετικοί Τύποι Πληροφοριακού Κειμένου στα Πλαίσια Θεωρητικών Μοντέλων 

Κατανόησης Κειμένου 

  

 Ο τύπος πληροφοριακού κειμένου αποτελεί ένα παράγοντα στη διαδικασία της 

ανάγνωσης που αντιμετωπίζεται θεωρητικά με διαφορετικό τρόπο από τα δύο μοντέλα που 

έχουν περιγραφεί, το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; 

vanDijk & Kintsch, 1983) και το Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser 

et al., 1996). Tο πρώτο μοντέλο (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) δεν 

ξεκαθαρίζει πώς προκύπτει διαφορετικό επίπεδο ανάκλησης και κατανόησης από την 

ανάγνωση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. Το μοντέλο αυτό θεωρεί 

απαραίτητο ο αναγνώστης να αναγνωρίσει τον τύπο κειμένου που μελετά, όσο το δυνατό 

πιο νωρίς (Kintsch, 1998), για να υπάρξει ικανοποιητική ανάκληση και κατανόηση. Όταν 

συμβεί αυτό ο αναγνώστης δημιουργεί νοητικό μοντέλο για το κείμενο που έχει δομή 

σύμφωνη με τον τύπο του κειμένου που μελετά. Είναι λοιπόν πιθανό, το επίπεδο 

κατανόησης να διαφοροποιείται ανάλογα με βαθμό επίγνωσης του κάθε τύπου 

πληροφοριακού κειμένου. Επειδή οι τύποι πληροφοριακού κειμένου με πιο σύνθετη και 

αυστηρή δομή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό επίγνωσης, είναι λογικό, σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό, να κατανοούνται και να ανακαλούνται καλύτερα από άλλα που διέπονται 

από όχι τόσο σύνθετη και αυστηρή δομή.  

 Το Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996) μπορεί να 

δώσει τη δική του εξήγηση για τις διαφοροποιήσεις στην ανάκληση και κατανόηση 

διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, στο νοητικό 

μοντέλο του κειμένου περιλαμβάνονται και συμπεράσματα επέκτασης που απορρέουν από 

το σκοπό του συγγραφέα. Οι διάφοροι τύποι πληροφοριακού κειμένου απορρέουν από 

τους διαφορετικούς σκοπούς που επιδιώκουν οι συγγραφείς. Ένας συγγραφέας, για 

παράδειγμα, μέσω ενός κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης επιδιώκει να παραθέσει τις 

ομοιότητες και τις διαφορές δύο αντικειμένων ή καταστάσεων ή προσώπων. Σύμφωνα με 

το Οικοδομηστικό Μοντέλο, οι αναγνώστες συμπεραίνουν το σκοπό αυτό και τον 

ενσωματώνουν στο νοητικό μοντέλο του κειμένου. Το επίπεδο ανάκλησης και κατανόησης 

διαφοροποιείται από το κατά πόσο οι αναγνώστες θα δημιουργήσουν το σωστό 

συμπέρασμα του σκοπού του συγγραφέα. Για κάποιους τύπους πληροφοριακού κειμένου 

το συμπέρασμα σκοπού πιθανό να δημιουργείται με μεγαλύτερη επιτυχία από ότι για 

άλλους, με αποτέλεσμα αυξημένη ανάκληση και κατανόηση. Επειδή οι τύποι 

πληροφοριακού κειμένου με πιο σύνθετη και αυστηρή δομή ενδέχεται να κάνουν πιο 

ξεκάθαρο το σκοπό του συγγραφέα ενός κειμένου, είναι επίσης λογικό, σύμφωνα και με το 
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μοντέλο αυτό, να κατανοούνται και να ανακαλούνται καλύτερα από άλλα που διέπονται 

από όχι τόσο σύνθετη και αυστηρή δομή.  

Όπως φάνηκε και από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ο τύπος πληροφοριακού 

κειμένου αποτελεί ένα παράγοντα που επηρεάζει την ανάκληση και κατανόηση και, ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη. Ειδικότερα στις έρευνες που διερευνούν τα 

χαρακτηριστικά των κειμένων που επηρεάζουν την ανάκληση και την κατανόηση, είναι 

πιθανό να υπάρχει αλληλεπίδραση του παράγοντα του τύπου πληροφοριακού κειμένου με 

άλλες μεταβλητές, όπως για παράδειγμα με τις αναθεωρήσεις κειμένων. Είναι πιθανό η 

επίδραση αυτών των αλλαγών να μην είναι η ίδια στους διάφορους τύπους πληροφοριακού 

κειμένου. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες έρευνες σε αυτούς τους τομείς χρησιμοποίησαν 

είτε κείμενα λύσης προβλήματος  (π.χ. Hayönä & Lorch, 2004; Lorch & Lorch, 1995; 

Lorch & Lorch, 1996a), είτε περιγραφικά κείμενα (π.χ. McNamara, 2001; McNamara et 

al., 1996). Το γεγονός ότι οι αναγνώστες έχουν διαφορετικό επίπεδο επίγνωσης των τύπων 

πληροφοριακού κειμένου, πιθανό να υποβαθμίζει την επίδραση των αναθεωρήσεων στα 

κείμενα, για τα οποία υπάρχει υψηλότερος βαθμός επίγνωσης.  

 

Τύπος Πληροφοριακού Κειμένου και η Παρούσα Έρευνα 

 

 Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικοί τύποι 

πληροφοριακού κειμένου, ένα κείμενο του τύπου σύγκρισης αντιπαράθεσης και ένα 

περιγραφικό κείμενο. Το επίπεδο επίγνωσης της δομής για τα κείμενα σύγκρισης 

αντιπαράθεσης βρέθηκε σε αρκετές έρευνες να είναι σχετικά υψηλότερο σε σύγκριση με 

το αντίστοιχο επίπεδο για τα περιγραφικά κείμενα (π.χ. Cook & Mayer, 1988; Ghaith & 

Harkouss, 2003). Επιπλέον, τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης παρουσιάστηκαν να 

ανακαλούνται και να κατανοούνται καλύτερα από άλλους τύπους πληροφοριακού 

κειμένου (Carrell, 1992; Ghaith & Harkouss, 2003; Meyer & Freedle, 1984; Yochum, 

1991). Σύμφωνα με τους Meyer και Freedle (1984) το πλεονέκτημα αυτών των τύπων 

κειμένου έναντι των λιγότερων δομημένων εντοπίζεται στο ότι αντιστοιχούν σε πιο 

αυστηρές ρητορικές δομές, που περιέχουν περισσότερα οργανωτικά στοιχεία. 

 Συγκεκριμένα, αναγνώστες που κατέχουν τέτοιες αυστηρές δομές, καλούνται να 

γεμίσουν περισσότερες κενές θέσεις στα γνωσιακά τους σχήματα κατά την ανάγνωση. 

Αυτό τους βοηθά να οργανώσουν καλύτερα την ανάγνωσή τους, αφού ωθούνται στην 

εύρεση εκείνων των πληροφοριών που θα γεμίσουν όλες τις κενές θέσεις των γνωσιακών 

σχημάτων, φτιάχνοντας ένα πετυχημένο νοητικό μοντέλο. Κατά την ανάγνωση δηλαδή 

τέτοιων πληροφοριακών κειμένων, το γνωστικό σχήμα δομής του κειμένου που 
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ενεργοποιείται χαρακτηρίζεται από έντονη δομή, καθοδηγώντας τον αναγνώστη προς στο 

είδος των πληροφοριών που πρέπει να ψάχνει κατά την ανάγνωση και βοηθώντας τον να 

τις οργανώσει σωστά στο νοητικό του μοντέλο. Αντίθετα, τα περιγραφικά κείμενα έχουν 

σχετικά χαμηλότερο επίπεδο επίγνωσης, ενώ ανακαλούνται και κατανοούνται σχετικά σε 

μικρότερο βαθμό από άλλους τύπους, πιο δομημένων πληροφοριακών κειμένων. Η 

συγκεκριμένη έρευνα ασχολείται με κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης και περιγραφικά 

κείμενα, ώστε να διαφανούν οι διαφορές στην ανάκληση και κατανόηση κειμένων που 

έχουν σύνθετη και αυστηρή εσωτερική δομή από τη μία και απλούστερη και ελαστικότερη 

δομή από την άλλη. 

 

Κειμενικές Αναθεωρήσεις 

 

 Μεγάλο κομμάτι της ερευνητικής δραστηριότητας στην ψυχολογία της ανάγνωσης 

και συγκεκριμένα της κατανόησης, αναλώνεται στο θέμα των κειμενικών αναθεωρήσεων, 

των αλλαγών δηλαδή που είναι δυνατό να υποστεί ένα κείμενο, με σκοπό να διευκολυνθεί 

η μάθηση μέσα από αυτό. Δύο από τις βασικότερες κειμενικές αναθεωρήσεις που 

μελετούνται ενδελεχώς είναι η σηματοδότηση του κειμένου και η αύξηση της κειμενικής 

του συνεκτικότητας. Τόσο η σηματοδότηση του κειμένου, όσο και η αύξηση της 

κειμενικής του συνεκτικότητας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γραμμής έρευνας 

στη ψυχολογία της ανάγνωσης, αυτό που μελετά τα δύο είδη συνεκτικότητας που διέπουν 

ή που θα έπρεπε να διέπουν ένα κείμενο, τη σφαιρική και την τοπική συνεκτικότητα. 

Σύμφωνα με τους Louwerse και Graesser (2006), η ανάγκη ύπαρξης αυτών των ειδών 

συνεκτικότητας σε ένα κείμενο είναι μέγιστη, αφού τα κείμενα δεν παραθέτουν απλά τις 

προτάσεις, αλλά παρουσιάζουν και τις σχέσεις που τις διέπουν.       

 Η σφαιρική συνεκτικότητα σε ένα κείμενο σχετίζεται με την ιεραρχική οργάνωση 

των μερών του και επιτρέπει τη σύνδεση των προτάσεων ή μερών του κειμένου με άλλες 

προτάσεις ή μέρη που προηγήθηκαν πολύ νωρίτερα στο κείμενο (Graesser et al., 1995). Η 

ύπαρξη τοπικής συνεκτικότητας σε ένα κείμενο συνδέει την κάθε φράση ή πρόταση ή 

μέρος του με το περιεχόμενο της πρότασης ή του μέρους του κειμένου που προηγείται 

(Μurray, 1995). Κατά παρόμοιο τρόπο, οι Sanders, Spooren και Noordman (1992) 

διαχωρίζουν τα δύο είδη συνεκτικότητας, στη συνεκτικότητας που κάνει ξεκάθαρη τη 

σχέση ανάμεσα σε παραγράφους ή και ολόκληρα κεφάλαια, περιγράφοντας έτσι τη 

σφαιρική συνεκτικότητα, και στη συνεκτικότητα που αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα σε 

μικρότερα μέρη του κειμένου, περιγράφοντας έτσι την τοπική συνεκτικότητα. Η 

περιγραφή της λειτουργίας της κάθε μιας εκ των δύο ειδών συνεκτικότητας αναδεικνύει 
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και τη σχέση τους τόσο με τις τεχνικές σηματοδότησης, όσο και με την κειμενική 

συνεκτικότητα. Αναλυτικότερα, οι τεχνικές σηματοδότησης θεωρούνται ότι ενισχύουν τη 

σφαιρική συνεκτικότητα (Lorch 1989), αφού προσδίδουν στο κείμενο ιεραρχική δομή, ενώ 

η κειμενική συνεκτικότητα ενισχύει την τοπική συνεκτικότητα, αφού υποβοηθά τη 

σύνδεση των πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο (Graesser et al., 1995; Μurray, 1995).        

 

Τεχνικές Σηματοδότησης 

  

 Οι τεχνικές σηματοδότησης είναι λεκτικές ή γραφικές προσθήκες που αποσκοπούν 

στο να θέσουν υπό έμφαση την εννοιολογική δομή και την οργάνωση που διέπει ένα 

κείμενο (Meyer, 1975). Τέτοιες προσθήκες είναι οι λέξεις και φράσεις κλειδιά (π.χ. 

«πρώτο, δεύτερο, τρίτο», «το πρόβλημα είναι», «η λύση είναι»), οι προεπισκοπήσεις των 

πληροφοριών που θα παρουσιαστούν στο κείμενο, οι καταληκτικές περιλήψεις των 

πληροφοριών που παρουσιάστηκαν στο κείμενο, οι λέξεις-δείκτες που τονίζουν τη 

σημαντικότητα κάποιων πληροφοριών που παρουσιάζονται στο κείμενο («πολύ σημαντικό 

είναι ότι», «δυστυχώς») (Meyer, 1975). Επιπλέον, ο Lorch (1989) αναφέρει ως τεχνικές 

σηματοδότησης τη χρήση τίτλων και υποτίτλων, την επανάληψη συγκεκριμένων 

πληροφοριών του κειμένου και τις γραφικές σηματοδοτήσεις (υπογράμμιση, τονισμός 

γραμματοσειράς, κενές γραμμές, μορφοποίηση κειμένου).  

Στους περισσότερους πειραματικούς σχεδιασμούς εξετάζεται η επίδραση της 

μεταβλητής αυτής στην ανάκληση και στην κατανόηση πληροφοριακών κειμένων. Οι 

έρευνες αυτές είτε εξέτασαν απλά την επίδραση αυτή χωρίς να λάβουν υπόψη άλλους 

παράγοντες, είτε έλαβαν υπόψη παράγοντες που αφορούσαν κυρίως χαρακτηριστικά του 

σηματοδοτούμενου κειμένου. Το γενικό πόρισμα όλων των ερευνών είναι η ευεργετική 

επίδραση των τεχνικών σηματοδότησης κυρίως στην ανάκληση πληροφοριακών κειμένων. 

 

Επίδραση των Τεχνικών Σηματοδότησης στην Ανάκληση και Κατανόηση Πληροφοριακών 

Κειμένων 

  

 Οι περισσότερες έρευνες που μελέτησαν την επίδραση των τεχνικών 

σηματοδότησης στην ανάκληση, μέτρησαν την ποσότητα των πληροφοριών που ο 

αναγνώστης κατάφερε να ανακαλέσει μετά την ανάγνωση (Hyönä & Lorch, 2004; Kardash 

& Noel, 2000; Loman & Mayer, 1983; Lorch & Lorch, 1996b; Lorch et al., 2001; Murrey 

& McGlone, 1997; Sanchez et al., 2001). Οι μετρήσεις αυτές έδειξαν ότι οι τεχνικές 

σηματοδότησης αυξάνουν τις ανακαλούμενες πληροφορίες. Παράλληλα, η έρευνα 
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επικεντρώθηκε και στην επίδραση που έχουν οι τεχνικές αυτές στην πιστή αναπαραγωγή 

της δομής του κειμένου. Συγκεκριμένα, οι Lorch και συνεργάτες (1993) και Meyer και 

Poon (2001), εκτός από ποσότητα πληροφοριών που ανακλήθηκαν, εξέτασαν και το κατά 

πόσο οι τεχνικές σηματοδότησης βοηθούν τον αναγνώστη να αναπαραγάγει πιστά το 

κείμενο, παραθέτοντας τις ανακαλούμενες πληροφορίες με τη σειρά που παρουσιάζονται 

στο κείμενο. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έδειξαν θετική επίδραση των τεχνικών 

σηματοδότησης στο θέμα αυτό, αφού οι ανακλήσεις των συμμετεχόντων της ομάδας που 

διάβασε σηματοδοτημένο κείμενο αναπαρήγαγαν πιο πιστά το κείμενο, παρά οι 

ανακλήσεις των συμμετεχόντων που διάβασαν το μη σηματοδοτημένο κείμενο.  

Εξετάζοντας τη σχετική βιβλιογραφία είναι εμφανές ότι το ενδιαφέρον των 

περισσότερων ερευνητών επικεντρώνεται κυρίως στην επίδραση των τεχνικών 

σηματοδότησης στην ανάκληση, π.χ. στην όσο το δυνατό πιστότερη  αναπαραγωγή ενός 

κειμένου σε έργο ελεύθερης ανάκλησης. Αντίθετα, δεν έχει δοθεί τόση σημασία στην 

επίδρασή τους στην κατανόηση, π.χ. στην επίδοση σε έργο απάντησης ερωτήσεων 

συμπερασματικού τύπου. Μικρός, ωστόσο, αριθμός ερευνών ασχολήθηκε με την 

κατανόηση και κατέληξε ότι οι τεχνικές σηματοδότησης την ευνοούν, εφόσον οδηγούν 

τους αναγνώστες σε συμπερασματική σκέψη (Rukavina & Daneman, 1996), βοηθώντας 

τους να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του κειμένου (Loman & 

Mayer, 1983). Ο περιορισμένος αριθμός ερευνών που ασχολήθηκαν με την επίδραση των 

τεχνικών σηματοδότησης στην κατανόηση δεν έχει επιτρέψει ακόμα να σχηματιστεί μια 

σφαιρική εικόνα για το ρόλο που έχουν στην ανάγνωση. 

Κάποιες έρευνες δεν ασχολήθηκαν απλά με το κατά πόσο οι τεχνικές 

σηματοδότησης ευνοούν την ανάκληση και κατανόηση, αλλά προσπάθησαν να εντοπίσουν 

κειμενικά χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν την επίδρασή τους. Τέτοια 

χαρακτηριστικά, όπως φάνηκε, είναι η πολυπλοκότητα του κειμένου και το μέγεθός του. 

Συγκεκριμένα, οι έρευνες κατέληξαν ότι για να υπάρξουν ευεργετικά αποτελέσματα στην 

ανάκληση των κειμενικών πληροφοριών, απαιτείται μια ελάχιστη πολυπλοκότητα (Lorch 

& Lorch, 1996b) και ένα ελάχιστο μήκος κειμένου (Lorch et al., 1993), ούτως ώστε να 

είναι αναγκαίες οι τεχνικές σηματοδότησης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, 

διότι υποδεικνύουν πως δεν είναι σωστό να γενικεύεται η επίδραση των τεχνικών 

σηματοδότησης στην ανάγνωση επειδή αυτές αλληλεπιδρούν με χαρακτηριστικά του 

κείμενου. Η ανάκληση και η κατανόηση κειμένων  που χαρακτηρίζονται από απλούστερες 

και ελαστικότερες εσωτερικές δομές ενδεχόμενα να μην υποστηρίζονται στον ίδιο βαθμό 

από τις τεχνικές σηματοδότησης, όπως συμβαίνει σε άλλα κείμενα που διέπονται από πιο 

σύνθετες και αυστηρές δομές. 
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Επιπλέον, σημαντικότατο ρόλο φάνηκε να έχουν οι  προϋπάρχουσες γνώσεις του 

αναγνώστη. Συγκεκριμένα, ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι όταν το θέμα του 

κειμένου είναι γνωστό στους αναγνώστες, τότε οι τεχνικές σηματοδότησης δεν είναι 

αναγκαίες και ως εκ τούτου δεν βοηθούν περαιτέρω στην ανάκληση (Lorch & Lorch, 

1996a; Surber & Schroeder, 2007).      

 

Είδη Τεχνικών Σηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν 

  

 Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών σηματοδότησης 

παρουσιάζει μια ανομοιομορφία ως προς τον τρόπο χειρισμού της μεταβλητής αυτής. 

Ουσιαστικά, οι έρευνες που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό εντάσσονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: αυτές που το σηματοδοτημένο κείμενό τους περιλάμβανε περισσότερες από 

μία τεχνικές σηματοδότησης και αυτές που το σηματοδοτημένο κείμενό τους περιλάμβανε 

μόνο μια τεχνική σηματοδότησης. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν έρευνες, όπως αυτές 

των Loman και Mayer (1983), Lorch και συνεργατών (1993)  και Rukavina και Daneman 

(1996), οι οποίοι διαμόρφωσαν το κείμενο της πειραματικής συνθήκης, ενισχύοντάς το με 

πληθώρα τεχνικών σηματοδότησης. Χρησιμοποίησαν προεπισκοπήσεις (Kamalski et al., 

2008; Sanders, Kardash, & Noel, 2000; Loman & Mayer, 1983; Lorch et al., 1993; 

Rukavina & Daneman, 1996), τίτλoυς και υπότιτλους (Kardash & Noel, 2000; Loman & 

Mayer, 1983; Lorch & Lorch, 1996a; 1996b; Lorch et al., 1993), περίληψη (Kardash & 

Noel, 2000; Lorch & Lorch, 1996b; Lorch et al., 1993; Rukavina & Daneman, 1996), 

λέξεις και φράσεις κλειδιά (Loman & Mayer, 1983; Rukavina & Daneman, 1996) και 

κενές γραμμές μεταξύ των παραγράφων (Lorch et al., 1993). 

Το πρόβλημα με τους πιο πάνω ερευνητικούς σχεδιασμούς είναι ότι στο ίδιο 

πείραμα γίνεται χρήση περισσότερων από μιας τεχνικής σηματοδότησης, κάτι που αυξάνει 

την πιθανότητα εύρεσης ευεργετικών αποτελεσμάτων. Αυτή η τακτική όμως έχει ως 

συνέπεια την ισοπέδωση των διαφόρων τεχνικών, εφόσον οι ερευνητές δεν διαχωρίζουν 

και δεν μελετούν ξεχωριστά την επίδραση της καθεμιάς. Είναι λοιπόν δύσκολο να 

αποδώσει κάποιος τη βελτίωση σε έργα ανάκλησης και κατανόησης σε μια μόνο τεχνική 

σηματοδότησης και, ως εκ τούτου, δε δίνεται σαφής εικόνα για τις δυνατότητες της κάθε 

μιας ξεχωριστά. 

Διαφορετικό χειρισμό της μεταβλητής αυτής έκαναν κάποιοι άλλοι ερευνητές, οι 

οποίοι διαμόρφωσαν το σηματοδοτημένο κείμενο, χρησιμοποιώντας μόνο μια τεχνική 

σηματοδότησης. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού μιας πιο σαφούς εικόνας, 

αναφορικά με τη χρησιμότητα συγκεκριμένης τεχνικής. Για παράδειγμα, οι Murrey και 
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McGlone (1997) διερεύνησαν την επίδραση της προεπισκόπησης των πληροφοριών ενός 

κειμένου στην ταχύτητα ανάγνωσης, ενώ οι Meyer και Poon (2001) εξέτασαν την 

επίδραση της ενίσχυσης του κειμένου με λέξεις και φράσεις κλειδιά στην ανάκληση και 

κατανόηση. Οι πρώτοι εντόπισαν αύξηση της ταχύτητας ανάγνωσης, όταν τα κείμενα 

είχαν προεπισκόπηση των πληροφοριών τους και οι δεύτεροι βρήκαν ότι τα 

σηματοδοτούμενα κείμενα οδήγησαν σε αυξημένη ανάκληση των πληροφοριών και 

καλύτερη επίδοση σε έργα κατανόησης, όπως απάντηση ερωτήσεων. Οι Lorch και Lorch 

και οι συνεργάτες τους (π.χ. Hyönä & Lorch, 2004; Lorch & Lorch, 1996a; Lorch et al., 

2001; Sanchez et al., 2001) χρησιμοποίησαν αποκλειστικά στις έρευνές τους τίτλους και 

υπότιτλους ως τεχνικές σηματοδότησης και επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στην 

επίδραση που είχαν στην ανάκληση. Η ανάκληση φάνηκε να υποβοηθείται σε μεγάλο 

βαθμό από τη χρήση αυτής της τεχνικής σηματοδότησης, όπως προέκυψε από έργα 

ελεύθερης γραπτής ανάκλησης. 

 

Τεχνικές Σηματοδότησης και Τύπος Πληροφοριακού Κειμένου 

 

 Είναι ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς κατά πόσο στις έρευνες που έγιναν ο 

παράγοντας τύπος πληροφοριακού κειμένου τυχάνει κάποιας μορφής συστηματικού 

χειρισμού. Στην πλειοψηφία των ερευνών ο παράγοντας αυτός παραμένει χωρίς κανένα 

χειρισμό, αφού μένει σταθερός με τη χρήση κειμένων του ιδίου τύπου (Loman & Mayer, 

1983; Lorch & Lorch, 1996a; 1996b; Lorch et al., 1993; Murray & McGlone, 1997; 

Rukavina & Daneman, 1996). Παρόλο που οι Meyer και Poon (2001) διαφοροποιούνται 

στο θέμα αυτό, εφόσον  χρησιμοποίησαν κείμενα δύο τύπων, ωστόσο, στην έρευνά τους η 

αντιμετώπιση του τύπου κειμένου δεν ήταν συστηματική.  Κι αυτό, επειδή δεν μέτρησαν 

ξεχωριστά την ανάκληση και την κατανόηση για τους δύο τύπους πληροφοριακού 

κειμένου. Αντίστοιχα, οι Kamalski και συνεργάτες (2008) περιέλαβαν στην έρευνά τους 

αυτή τη μεταβλητή, αλλά, λόγω του ότι στις αναθεωρήσεις που εφάρμοσαν υπήρχαν και 

κάποιες που αφορούσαν στην κειμενική συνεκτικότητα, από τα αποτελέσματά τους δεν 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τη διαφοροποίηση της επίδρασης μόνο 

των τεχνικών σηματοδότησης στην κατανόηση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού 

κειμένου.  

 Οι μέχρι τώρα έρευνες λοιπόν δεν έδωσαν απάντηση στο κατά πόσο οι τεχνικές 

σηματοδότησης έχουν την ίδια θετική επίδραση σε όλους τους τύπους πληροφοριακού 

κειμένου. Αυτό είναι κάτι που χρήζει μελέτης, αφού έχουμε αποτελέσματα ερευνών που 

δείχνουν ότι οι αναγνώστες δεν έχουν ούτε τον ίδιο βαθμό συνειδητοποίησης της 
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ρητορικής δομής των τύπων πληροφοριακού κειμένου (π.χ. Meyer & Freedle, 1984), ούτε 

το ίδιο επίπεδο ανάκλησης και κατανόησής τους (π.χ. Ghaith & Harkouss, 2003). Αυτή η 

διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει τις ρητορικές δομές των πληροφοριακών κειμένων, θα 

μπορούσε πιθανό να οδηγήσει και σε αλληλεπίδραση ανάμεσα στις τεχνικές 

σηματοδότησης και στον τύπο πληροφοριακού κειμένου.   

  

Τεχνικές Σηματοδότησης και Θεωρητικά Μοντέλα Κατανόησης Κειμένου 

 

 Η επίδραση των τεχνικών σηματοδότησης στην ανάκληση και κατανόηση κειμένου 

μπορεί να ερμηνευτεί τόσο μέσω του Μοντέλου Oικοδόμησης Eνσωμάτωσης (Kintsch, 

1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983), όσο και μέσω του Οικοδομηστικού 

Μοντέλου (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996). Το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης δεν προβλέπει διαφοροποίηση της δημιουργίας  συμπερασμάτων επέκτασης 

από τη χρήση τεχνικών σηματοδότησης (Kintsch, 1998). Σύμφωνα με το μοντέλο, τα μόνα 

συμπεράσματα που δημιουργούνται κατά την ανάγνωση κειμένων είναι τα συμπεράσματα 

γεφύρωσης (απαραίτητα συμπεράσματα) και ως εκ τούτου, η ύπαρξη ή όχι τεχνικών 

σηματοδότησης δε θα το αλλάξει αυτό. Tο Οικοδομηστικό Μοντέλο βασίζεται πάνω στην 

αρχή της «αναζήτησης νοήματος», ότι δηλαδή οι αναγνώστες προσπαθούν να 

δημιουργήσουν συμπεράσματα κατά την ανάγνωση, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι 

απαραίτητα (Graesser et al., 1994). Κατά συνέπεια, οι τεχνικές σηματοδότησης μπορούν 

να πυροδοτήσουν μια διαδικασία δημιουργίας συμπερασμάτων, τα οποία να συνδέουν τις 

πληροφορίες του κειμένου μεταξύ τους αλλά και με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του 

αναγνώστη. Τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας αφορούν τόσο στη δημιουργία 

απαραίτητων συμπερασμάτων γεφύρωσης, όσο και στη δημιουργία συμπερασμάτων 

επέκτασης, με ευεργετικά αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις. Όταν σε ένα κείμενο 

υπάρχουν τεχνικές σηματοδότησης, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο αναγνώστης να 

προχωρήσει στη δημιουργία συμπερασμάτων που δεν θα δημιουργούνταν αν δεν υπήρχαν 

οι τεχνικές σηματοδότησης. 

 

Τεχνικές Σηματοδότησης και η Παρούσα Έρευνα 

  

 Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, δημιουργήθηκαν κείμενα, τα οποία είτε 

σηματοδoτήθηκαν μέσω της προσθήκης στα αρχικά πληροφοριακά κείμενα τίτλων και 

υποτίτλων, είτε στερήθηκαν τέτοιας σηματοδότησης, αφού όχι μόνο δε προστέθηκαν 

τίτλοι και υπότιτλοι, αλλά τους αφαιρέθηκαν ακόμη και οι υφιστάμενοι. Επιλέχτηκε η 
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συγκεκριμένη τεχνική σηματοδότησης, εφόσον μέχρι σήμερα, έχει διερευνηθεί η επίδρασή 

της μόνο σε έργα ανάκλησης και όχι σε έργα κατανόησης. Περαιτέρω, η ύπαρξή της σε 

ένα κείμενο δε συνεπάγεται εκ βάθους αναθεώρησή του και ως εκ τούτου δεν αποτελεί 

«απειλή» για τυχόν διαστρέβλωση του αρχικού περιεχομένου του.       

 

Κειμενική Συνεκτικότητα 

  

 Η έννοια της συνεκτικότητας είναι σημασιολογική, καθώς αναφέρεται στις σχέσεις 

που υπάρχουν μεταξύ των πληροφοριών ενός κειμένου, οι οποίες το καθορίζουν ως 

κείμενο. Η κειμενική συνεκτικότητα δημιουργείται όταν η ερμηνεία μιας πληροφορίας σε 

ένα κείμενο εξαρτάται από μία άλλη πληροφορία του κειμένου. Στην περίπτωση αυτή η 

δεύτερη πληροφορία δεν μπορεί να διαβαστεί χωρίς αναφορά στην πρώτη, καθώς η μία 

είναι προαπαιτούμενη της άλλης (Halliday & Hasan, 1976). Τα κείμενα που κατά την 

ανάγνωσή τους έχουν έντονο το στοιχείο της αλληλοεξάρτησης των διαδοχικών 

πληροφοριών που παρουσιάζουν και που η ερμηνεία μιας πληροφορίας γίνεται με 

αναφορά σε άλλη, χαρακτηρίζονται από υψηλή κειμενική συνεκτικότητα. Το επίπεδο 

συνεκτικότητας ενός κειμένου καθορίζεται από το βαθμό συσχέτισης των επί μέρους 

πληροφοριών του με το κεντρικό του νόημα, καθώς και από την αίσθηση που έχει ο 

αναγνώστης για τη πληρότητα του περιεχομένου του (Sanford, 2006). Η σημασία της 

ύπαρξης συνεκτικότητας σε ένα κείμενο υπογραμμίζεται και από την ψυχογλωσσολογία, η 

οποία υπογραμμίζει πως ο λόγος χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα και όχι από τυχαία 

διαδοχή προτάσεων (Sanders & Maat, 2006). 

 Σύμφωνα με τον Ben-Anath (2005), γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες 

επηρεάζουν την ικανότητα του αναγνώστη να εντοπίζει τις σχέσεις συνεκτικότητας που 

υπάρχουν ανάμεσα στις βασικές ιδέες ενός κειμένου. Οι γλωσσικοί παράγοντες 

σχετίζονται με τις μεθόδους που προτείνονται στην ψυχολογία της ανάγνωσης και οι 

οποίοι σκοπεύουν στην αύξηση της κειμενικής συνεκτικότητας. Για να χαρακτηρίζεται ένα 

κείμενο ως συνεκτικό, πρέπει να παραθέτει με τέτοιο τρόπο τις πληροφορίες, ώστε οι 

σχέσεις που τις διέπουν να είναι εμφανείς (McKeown et al., 1992), επιτρέποντας έτσι στην 

κάθε πρόταση να δίνει στοιχεία που να διαγράφουν το περιεχόμενο της επόμενης (Knott & 

Dale, 1994). Ως εκ τούτου, ο βαθμός κειμενικής συνεκτικότητας εξαρτάται από τον αριθμό 

των χασμάτων που υπάρχουν ανάμεσα στις ιδέες του (Graesser et al., 2003). Ένα κείμενο 

με υψηλή συνεκτικότητα έχει λιγότερα χάσματα και απαιτεί μικρότερο αριθμό 

συμπερασμάτων με αποτέλεσμα να γίνεται κατανοητό πιο εύκολα (McNamara, 2001). 
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Μεγάλο κομμάτι της έρευνας έχει αναλωθεί στην εύρεση τρόπων που αυξάνουν την 

κειμενική συνεκτικότητα. 

 

Τρόποι Αύξησης της Κειμενικής Συνεκτικότητας 

  

 Η κειμενική συνεκτικότητα είναι δυνατό να αυξηθεί, αν ενισχυθούν με κάποιο 

τρόπο οι σχέσεις ανάμεσα στις ιδέες του κειμένου, μέσω αναθεωρήσεων. Οι αναθεωρήσεις 

που θεωρούνται ότι αυξάνουν την κειμενική συνεκτικότητα είναι η αντικατάσταση 

αντωνυμιών με ονόματα (Kamalski et al., 2008; ΜcNamara, 2001; McNamara et al., 

1996), η αλληλοεπικάλυψη επιχειρημάτων (Kamalski et al., 2008; ΜcNamara, 2001; 

McNamara et al., 1996), η προσθήκη θεματικών επικεφαλίδων (ΜcNamara, 2001; 

McNamara et al., 1996), η προσθήκη θεματικών προτάσεων (ΜcNamara, 2001; 

McNamara et al., 1996), η αναδιοργάνωση της αλληλουχίας των προτάσεων (Lehman & 

Schraw, 2002; Linderholm, Everson, Van den Broek, Mischinski, Crittenden, & Samuels, 

2000; ΜcNamara, 2001), η προσθήκη επεξηγηματικών λεπτομερειών (Beck et al., 1991; 

Linderholm et al., 2000; Loxterman et al. 1994; McKeown et al., 1992; McNamara, 2001), 

η προσθήκη συνδέσμων και άλλων διακριτών λέξεων (Kamalski et al., 2008; ΜcNamara, 

2001; McNamara et al., 1996; Millis et al., 1995; Millis & Just, 1994). Όπως είναι φανερό, 

κάποιες από τις αναθεωρήσεις που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της κειμενικής 

συνεκτικότητας μπορούν να χαρακτηριστούν και ως τεχνικές σηματοδότησης, όπως για 

παράδειγμα οι θεματικές επικεφαλίδες ή οι θεματικές προτάσεις. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί πρόβλημα στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ερευνών που 

χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες κειμενικές αναθεωρήσεις για να διαφοροποιήσουν την 

κειμενική συνεκτικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο η 

επίδραση στην ανάγνωση οφείλεται στην κειμενική συνεκτικότητα και όχι στη 

σηματοδότηση. 

 Η αντικατάσταση αντωνυμιών που υπάρχουν στο κείμενο από ονόματα, αυξάνει τη 

συνεκτικότητα του κειμένου, αφού δηλώνεται ξεκάθαρα στον αναγνώστη το υποκείμενο ή 

το αντικείμενο σε μια πρόταση. Όταν για παράδειγμα σε ένα κείμενο αναφέρεται ότι «Ο 

Γιώργος πήγε στον κινηματογράφο. Του άρεσε πολύ η ταινία.», η αντικατάσταση του 

«Του» με «Στο Γιώργο» κάνει ξεκάθαρη στον αναγνώστη τη σχέση της δεύτερης 

πρότασης με την πρώτη. Η συνεκτικότητα αυξάνεται και όταν έννοιες που 

προαναφέρθηκαν στο κείμενο επαναφέρονται και συνδέονται με τις νέες έννοιες που 

εισάγει το κείμενο. Η αναδιοργάνωση της αλληλουχίας των προτάσεων σκοπεύει στην 

ομαδοποίησή τους, με βάση το θέμα τους και στη διασαφήνιση των σχέσεών τους. Για 
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παράδειγμα, σε ένα κείμενο λύσης προβλήματος, αμέσως μετά την παρουσίαση του 

προβλήματος ακολουθεί η προτεινόμενη λύση του, ενώ σε ένα κείμενο αιτιών και 

συνεπειών, τα αίτια τοποθετούνται πριν από την αντίστοιχη συνέπεια. Η προσθήκη 

επεξηγηματικών πληροφοριών στόχο έχει να ξεκαθαρίσει έννοιες του περιεχομένου, να τις 

συνδέσει μεταξύ τους καθώς και με οικείες έννοιες. Οι διακριτές λέξεις και φράσεις ή 

διαφορετικά, λεκτικές ενδείξεις, όπως «ως αποτέλεσμα», «στο τέλος» (Sanders, 2005), 

μπαίνουν στο κείμενο και θέτουν υπό έμφαση τις σχέσεις που διέπουν τις πληροφορίες 

που παρουσιάζει. Οι διακριτές λέξεις και φράσεις που περιέχονται στα πληροφοριακά 

κείμενα είναι χαρακτηριστικές για τον κάθε τύπο κειμένου, καθώς φράσεις όπως «ως 

αποτέλεσμα» και «κατά συνέπεια» είναι χαρακτηριστικές κειμένου αιτιών και συνεπειών, 

ενώ οι φράσεις «σε αντίθεση με» και «από την άλλη» είναι χαρακτηριστικές κειμένου 

σύγκρισης αντιπαράθεσης. 

 Η κειμενική συνεκτικότητα μπορεί να αυξηθεί και με τη χρήση συνδέσμων, που οι 

Halliday & Hasan (1976) ομαδοποίησαν ως εξής: προσθετικοί («και», «επίσης», 

«περισσότερο»), χρονικοί («μετά», «όταν», «πριν», «κατά τη διάρκεια»), αντιθετικοί 

(«αλλά», «παρόλο»), λογικών σχέσεων («έτσι», «άρα»), σκοπιμότητας («για να», «ώστε 

να») και αιτιώδεις («επειδή», «ως αποτέλεσμα»). Είναι φανερό ότι τα κείμενα που 

διέπονται από λιγότερο σύνθετες και αυστηρές δομές, για παράδειγμα τα κείμενα 

περιγραφικού τύπου, περιέχουν λιγότερα είδη συνδέσμων, αφού κυρίως περιέχουν 

προσθετικούς συνδέσμους. Τα κείμενα που διέπονται από πιο σύνθετες και αυστηρές 

δομές, περιέχουν περισσότερα είδη συνδέσμων, αφού αφενός περιέχουν προσθετικούς 

συνδέσμους, και αφετέρου περιέχουν και άλλα είδη, αναλόγως του τύπου τους. Στα 

κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης περιέχονται προσθετικοί σύνδεσμοι στα σημεία που 

περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των εννοιών που συγκρίνονται, αλλά και αντιθετικοί 

στα σημεία του κειμένου που τονίζονται οι διαφορές μεταξύ των εννοιών. 

 Στη βιβλιογραφία υπάρχει συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο η παρουσία 

συνδέσμων αναδεικνύει πράγματι τη σχέση που διέπει γειτονικές προτάσεις αυξάνοντας 

ουσιαστικά την πιθανότητα να συνδεθούν και να αποθηκευτούν κατά αυτό τον τρόπο στη 

μνήμη (Murray, 1995). Κάποια ερευνητικά πορίσματα για παράδειγμα δείχνουν ότι οι 

διάφοροι τύποι συνδέσμων δεν επιδρούν στον ίδιο βαθμό στην επεξεργασία του κειμένου. 

Οι Caron, Micko και Thuring (1988) βρήκαν ότι οι προτάσεις που περιελάμβαναν τον 

σύνδεσμο «επειδή» ανακαλούνταν καλύτερα από τις προτάσεις που περιελάμβαναν το 

σύνδεσμο «και», υποστηρίζοντας ότι το «επειδή» συντελεί σε μεγαλύτερο βαθμό στη 

σύνδεση των γειτονικών προτάσεων. Επιπλέον, οι Millis και συνεργάτες (1993) βρήκαν 

ότι η προσθήκη αιτιολογικών συνδέσμων σε πληροφοριακά κείμενα είχε αρνητική 
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επίδραση στην ανάκληση. Αυτό αποδόθηκε στο ότι η ανάγνωση, στην περίπτωση που οι 

σχέσεις μεταξύ των πληροφοριών του κειμένου δίνονται άμεσα και ξεκάθαρα από το ίδιο 

το κείμενο, γίνεται πιο παθητική. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου οι σύνδεσμοι 

απουσιάζουν από το κείμενο, ο αναγνώστης υποχρεώνεται να συμπεράνει στις σχέσεις 

μεταξύ των πληροφοριών του κειμένου και κατά συνέπεια προχωρεί σε πιο εντατική 

επεξεργασία. 

 

Επίδραση της Κειμενικής Συνεκτικότητας στην Ανάκληση και Κατανόηση Πληροφοριακών 

Κειμένων 

  

 Οι πλείστες των ερευνών που ασχολούνται με την κειμενική συνεκτικότητα 

έδειξαν θετική επίδρασή της στην ανάκληση και κατανόηση πληροφοριακών κειμένων. 

Συγκεκριμένα, απέδειξαν ότι οι αναγνώστες που διαβάζουν κείμενα υψηλής 

συνεκτικότητας και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν λιγότερα κειμενικά χάσματα, αποδίδουν 

καλύτερα σε έργα ανάκλησης των κειμενικών πληροφοριών, καθώς και σε έργα 

κατανόησης. 

 Οι  Beck και συνεργάτες (1991) αύξησαν την κειμενική συνεκτικότητα, 

παρέχοντας επεξηγηματικές λεπτομέρειες σε ιστορικό κείμενο, οι οποίες έκαναν 

ξεκάθαρες τις σχέσεις ανάμεσα στις ιδέες του. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίστηκαν οι λόγοι 

που οδήγησαν στα ιστορικά γεγονότα, καθώς και οι συνέπειές τους, δημιουργώντας μία 

αλυσίδα διαδοχικών πράξεων, όπου συνδεόταν ξεκάθαρα η αιτία με την πράξη και τη 

συνέπειά της. Μαθητές Ε’ τάξης δημοτικού που μελέτησαν το κείμενο υψηλής 

συνεκτικότητας είχαν καλύτερες επιδόσεις σε έργο ελεύθερης ανάκλησης και στην 

απάντηση ερωτήσεων κατανόησης. Σε μια άλλη έρευνα οι Loxterman και συνεργάτες 

(1994), εμμένοντας στην παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών, διασαφήνισαν τις αιτίες 

που προκαλούν ένα φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο και ανέφεραν ξεκάθαρα τις 

συνέπειές του. Συγκεκριμένα, μάζεψαν τις αιτίες του φαινόμενου σε μια παράγραφο, 

ξεκάθαρα ορίζοντάς τις ως τέτοιες και χρησιμοποίησαν το ρήμα «προκαλούν», για να 

διασαφηνιστούν οι συνέπειες του φαινόμενου. Μαθητές Στ’ τάξης δημοτικού που 

μελέτησαν τα κείμενα υψηλής συνεκτικότητας είχαν καλύτερες επιδόσεις σε έργο 

ελεύθερης ανάκλησης και στην απάντηση ερωτήσεων κατανόησης, τόσο αμέσως μετά την 

ανάγνωση, όσο και μετά από πάροδο χρονικού διαστήματος. 

 Εκτός από την παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών, η χρήση συνδέσμων - ως 

μέσου αύξησης της κειμενικής συνεκτικότητας - έχει επίσης αποδειχθεί ευεργετική στη 

βελτίωση της ανάκλησης και της κατανόησης. Οι Millis και συνεργάτες (1995) 
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χρησιμοποίησαν αιτιώδεις, προσθετικούς και χρονικούς συνδέσμους σε σύντομα κείμενα 

δύο προτάσεων.  Σε τρία διαδοχικά πειράματα φάνηκε πως οι φοιτητές που διάβασαν τα 

ζεύγη προτάσεων με την προσθήκη αιτιώδους συνδέσμου είχαν υψηλότερες επιδόσεις σε 

έργο λεκτικής απόφασης (lexical decision task) και σε ερωτήσεις κατανόησης, τόσο από 

τους φοιτητές που διάβασαν ζεύγη προτάσεων με την προσθήκη προσθετικού συνδέσμου, 

όσο και από  τους φοιτητές που διάβασαν ζεύγη προτάσεων με την προσθήκη χρονικού 

συνδέσμου. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Millis και Just (1994), η έρευνα 

των οποίων επιβεβαίωσε τη θετική επίδραση των αιτιωδών συνδέσμων στη δημιουργία 

συμπερασμάτων κατά την ανάγνωση ζευγών προτάσεων από φοιτητές. 

 Στην ίδια γραμμή έρευνας εντάσσεται και αυτή των Ainsworth και Burcham 

(2007), οι οποίοι προχώρησαν σε πιο ριζικές αναθεωρήσεις, αφού στο ίδιο περιγραφικό 

κείμενο αύξησαν τόσο τη σφαιρική, όσο και την τοπική συνεκτικότητα, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές αναθεωρήσεις (προσθήκη τίτλων και θεματικών προτάσεων, αντικατάσταση 

αντωνυμιών με ουσιαστικό, προσθήκη επεξηγηματικών λεπτομερειών). Οι φοιτητές που 

διάβασαν το κείμενο με υψηλή συνεκτικότητα είχαν καλύτερη επίδοση σε ερωτήσεις 

γεφύρωσης από τους φοιτητές που διάβασαν το κείμενο με χαμηλή συνεκτικότητα. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση της αύξησης της τοπικής και 

σφαιρικής συνεκτικότητας στην ανάκληση και στην κατανόηση, χωρίς ωστόσο να είναι 

δυνατό να εντοπιστεί η ευεργετική επίδραση της κάθε μιας ξεχωριστά.     

 Η θετική επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας στην ανάκληση και κατανόηση 

κειμένου φάνηκε και όταν η πορεία που ακολουθεί ο πειραματικός σχεδιασμός είναι 

αντίθετη από αυτή που συνήθως ακολουθείται. Συγκεκριμένα, οι Lehman και Schraw 

(2002), αντί να προσθέσουν συνεκτικότητα στα κείμενα, την αφαίρεσαν,  επεμβαίνοντας 

στην αλληλουχία των προτάσεων στο πρώτο πείραμα και στην αλληλουχία των 

παραγράφων στο δεύτερο πείραμα. Στο πρώτο πείραμα, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν 

διαφορές μεταξύ των φοιτητών που διάβασαν το αρχικό κείμενο και των φοιτητών που 

διάβασαν το κείμενο χωρίς συνεκτικότητα σε έργα  ανάκλησης και κατανόησης. Στο 

δεύτερο πείραμα, ωστόσο, οι φοιτητές που διάβασαν το αρχικό κείμενο είχαν υψηλότερες 

επιδόσεις από τους φοιτητές που διάβασαν το κείμενο χωρίς συνεκτικότητα, μόνο σε έργο 

ελεύθερης ανάκλησης. Δεν υπήρχαν διαφορές σε έργα κατανόησης. Οι Lehman και 

Schraw (2002) απέδωσαν τη μη εύρεση σημαντικών διαφορών στην εμπειρία των 

αναγνωστών και στο μικρό βαθμό αφαίρεσης της συνεκτικότητας. Ως εκ τούτου, ήταν 

δυνατό οι φοιτητές αναγνώστες να υπερπηδήσουν τα προβλήματα συνεκτικότητας με τη 

χρήση αυτόνομων στρατηγικών ανάγνωσης.  
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 Όπως φάνηκε και από την έρευνα των Lehman και Schraw (2002) η επίδραση της 

κειμενικής συνεκτικότητας στην ανάγνωση δεν είναι πάντοτε θετική. Στην έρευνα των 

Spyridakis και Standal (1987), η αύξηση της κειμενικής συνεκτικότητας τόσο σε κείμενο 

αιτιότητας, όσο και σε κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης μέσω της χρήσης συνδέσμων, 

δεν είχε θετική επίδραση στην κατανόηση φοιτητών. Ερμηνεύοντας αυτά τα 

αποτελέσματα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες, λόγω του ότι ήταν φοιτητές 

μηχανικής, προφανώς είχαν και πλούσιο υπόβαθρο γνώσεων και έτσι το επίπεδο 

δυσκολίας του περιεχομένου των κειμένων αιτιότητας και σύγκρισης αντιπαράθεσης δεν 

ήταν υψηλό. Για το λόγο αυτό, το κείμενο, ακόμη και όταν δεν είχε υψηλή συνεκτικότητα, 

δεν έθετε ιδιαίτερες απαιτήσεις στους αναγνώστες, αφού η δυσκολία αυτή 

αντισταθμιζόταν από την παρουσία των γνώσεών τους.                   

 Οι Sinatra και συνεργάτες (1993) πρόσθεσαν στο κείμενο αιτιολογικούς 

συνδέσμους, που όμως δε βελτίωσαν την κατανόηση των συμμετεχόντων. Οι ερευνητές 

απέδωσαν το αποτέλεσμα αυτό στο ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα είδος συνδέσμου και, 

ως εκ τούτου, δεν ενισχύθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η κειμενική συνεκτικότητα. Σε μια 

άλλη έρευνα των Millis και συνεργατών (1993), όπου η συνεκτικότητα περιγραφικών 

πληροφοριακών κειμένων αυξήθηκε με τη χρήση όχι μόνο αιτιολογικών, αλλά και τοπικών 

συνδέσμων, καθώς και συνδέσμων σκοπιμότητας, η ανάκληση δε βελτιώθηκε.  

 Μη επίδραση των συνδέσμων, βρέθηκε και στην έρευνα των Sanders και 

Noordman (2000), στην οποία η προσθήκη συνδέσμων σε κείμενο λύσης προβλήματος και 

σε κείμενο δομής απλής παράθεσης πληροφοριών, δε φάνηκε να βοηθά την ανάκληση. 

Ωστόσο, θετική επίδραση των συνδέσμων φάνηκε σε ένα άλλο έργο, το οποίο ζητούσε από 

τους αναγνώστες να κρίνουν κατά πόσο μια πληροφορία που τους παρουσιαζόταν ήταν 

αληθής ή όχι, σύμφωνα πάντα με αυτά που παρέθετε το κείμενο (verification task). Επειδή 

η δραστηριότητα αυτή γινόταν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, σε αντίθεση με την 

ανάκληση που γινόταν με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, οι ερευνητές αναφέρουν ότι 

πιθανό οι σύνδεσμοι να επιδρούν θετικά την ώρα που γίνεται η ανάγνωση του κειμένου 

(on line processing), αλλά η επίδραση αυτή να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.          

 Οι Millis και συνεργάτες (1993) υποστηρίζουν ότι η αδυναμία της αυξημένης 

συνεκτικότητας να υποστηρίξει την ανάκληση και κατανόηση κειμένου δικαιολογείται 

από το ότι στην περίπτωση αυτή οι αναγνώστες μπορεί να μην προχωρούν σε εντατική 

επεξεργασία του κειμένου (elaborative processing), καθώς περιορίζονται στην 

επεξεργασία των πληροφοριών του κειμένου που υποδεικνύεται από τους συνδέσμους ή 

τις διακριτές λέξεις και φράσεις. 
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Αλληλεπίδραση της Συνεκτικότητας με τις Προϋπάρχουσες Γνώσεις 

  

 Σημαντικό κομμάτι της έρευνας που μελετά την κειμενική συνεκτικότητα 

ασχολήθηκε με την αλληλεπίδρασή της με χαρακτηριστικά των αναγνωστών, όπως το 

επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων για το θέμα του κειμένου. Σε μια έρευνα των McKeown 

και συνεργατών (1992), όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές Ε’ τάξης δημοτικού διδάχθηκαν 

για το θέμα ενός ιστορικού κειμένου, αποκτώντας έτσι υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων 

γνώσεων. Στη συνέχεια μελέτησαν κείμενα με υψηλή ή χαμηλή κειμενική συνεκτικότητα. 

Οι μαθητές που μελέτησαν το κείμενο υψηλής κειμενικής συνεκτικότητας είχαν καλύτερες 

επιδόσεις σε έργο ελεύθερης ανάκλησης και στην απάντηση ερωτήσεων κατανόησης.  

 Διαφορετικά αποτελέσματα από τους McKeown και συνεργάτες (1992), ωστόσο, 

βρήκαν οι Boscolo και Mason (2003). Στη έρευνά τους, μαθητές γυμνασίου με υψηλό 

επίπεδο  προϋπάρχουσων γνώσεων για τη θεματολογία του κειμένου, δε φάνηκε να 

ευνοούνται τόσο στην ανάκληση όσο και στην κατανόηση, διαβάζοντας περιγραφικά 

κείμενα με υψηλή τοπική και σφαιρική συνεκτικότητα. Στο ίδιο πόρισμα κατέληξαν και οι 

Sinatra και συνεργάτες (1993), οι οποίοι βρήκαν ότι οι αναγνώστες Ε’ τάξης δημοτικού με 

υψηλές προϋπάρχουσες γνώσεις για τη θεματολογία του κειμένου, δε βελτίωσαν την 

κατανόησή τους, μελετώντας κείμενο με υψηλή κειμενική συνεκτικότητα.  

 Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν και οι McNamara και συνεργάτες (1996). Οι 

ερευνητές έκαναν αναθεωρήσεις σε κείμενο για τις ασθένειες της καρδιάς, 

αντικαθιστώντας αντωνυμίες με ονόματα, χρησιμοποιώντας συνδέσμους, δημιουργώντας 

αλληλοεπικάλυψη επιχειρημάτων (αύξηση τοπικής συνεκτικότητας) και προσθέτοντας 

θεματικές επικεφαλίδες και προτάσεις (αύξηση σφαιρικής συνεκτικότητας). Συγκεκριμένα, 

δημιουργήθηκαν τέσσερις τύποι κειμένου: κείμενο με υψηλή τοπική και σφαιρική 

συνεκτικότητα, κείμενο χωρίς τοπική και σφαιρική συνεκτικότητα και δύο κείμενα που 

είχαν μόνο τοπική ή μόνο σφαιρική συνεκτικότητα. Αναγνώστες ηλικίας περίπου 13 ετών 

χωρίστηκαν σε υψηλού και χαμηλού επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων για το θέμα των 

κειμένων. Δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των αναγνωστών, υψηλού ή χαμηλού επιπέδου 

προϋπάρχουσων γνώσεων, που διάβασαν τους διάφορους τύπους κειμένων σε έργα 

ανάκλησης. Ωστόσο σε έργα κατανόησης κειμένου (δοκίμιο ερωτήσεων) βρέθηκε ότι οι 

αναγνώστες υψηλού επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων επωφελήθηκαν από τον τύπο 

κειμένου χωρίς καθόλου συνεκτικότητα. Αντίθετα, οι αναγνώστες χαμηλού επιπέδου 

προϋπάρχουσων γνώσεων ευνοήθηκαν στα έργα κατανόησης κειμένου, από τους τύπους 

κειμένου που είχαν τόσο τοπική, όσο και  σφαιρική συνεκτικότητα ή τουλάχιστο τη μία 

από τις δύο μορφές συνεκτικότητας.  
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 Τα αποτελέσματα των McNamara και συνεργατών (1996) επιβεβαιώθηκαν και από 

τους McNamara και Kintsch (1996), αλλά με τη χρήση ιστορικού κειμένου και με ενήλικες 

συμμετέχοντες. Οι μορφές κειμένου που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτές των Britton και 

Gulgoz (1991), όπου η κειμενική συνεκτικότητα αυξήθηκε μέσω της χρήσης ενός 

λογισμικού προγράμματος εξομοίωσης του Mοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης 

(Miller & Kintsch, 1980). Συγκεκριμένα, όπου το λογισμικό πρόγραμμα εντόπιζε κενά στη 

συνεκτικότητα του κειμένου οι ερευνητές έκαναν αναθεωρήσεις, όπως παροχή επιπλέον 

σχετικών με το κείμενο πληροφοριών και τη δημιουργία αλληλοεπικάλυψης 

επιχειρήματος. Στην έρευνά τους οι McNamara και Kintsch (1996) βρήκαν την ίδια 

επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας στην ανάκληση και κατανόηση όπως οι 

McNamara και συνεργάτες (1996). Επιβεβαίωσαν δηλαδή ότι οι αναγνώστες με υψηλό 

επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων ευνοούνται από την απουσία συνεκτικότητας, ενώ οι 

αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων ευνοούνται από την παρουσία 

συνεκτικότητας. Τα αποτελέσματα των McNamara και Kintsch (1996) και McNamara και 

συνεργατών (1996) επιβεβαιώθηκαν και από τους Kamalski και συνεργάτες (2008), οι 

οποίοι βρήκαν επίσης ότι φοιτητές με υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων 

ευνοήθηκαν σε έργα κατανόησης από πληροφοριακά κείμενα με απουσία συνεκτικότητας, 

ενώ φοιτητές με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων ευνοήθηκαν από 

πληροφοριακά κείμενα με παρουσία  συνεκτικότητας.   

 Η McNamara (2001) διερεύνησε τους λόγους, για τους οποίους οι αναγνώστες 

υψηλού επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων επωφελούνται από κείμενα με χαμηλή 

συνεκτικότητα. Στην έρευνα αυτή έγιναν αναθεωρήσεις που αυξάνουν αλλά και που 

μειώνουν την συνεκτικότητα, σε κείμενα βιολογίας. Για την αύξηση της συνεκτικότητας 

έγινε αντικατάσταση αντωνυμιών με ονόματα, προσθήκη επεξηγηματικών λεπτομερειών, 

προσθήκη συνδέσμων, αλληλοεπικάλυψη επιχειρημάτων, προσθήκη θεματικών 

επικεφαλίδων, προσθήκη θεματικών προτάσεων και αναδιοργάνωση της αλληλουχίας των 

προτάσεων. Για τη μείωση της συνεκτικότητας όλα τα προηγούμενα αφαιρέθηκαν από τα 

αρχικά κείμενα. Αποτέλεσμα των αναθεωρήσεων ήταν η δημιουργία δύο μορφών 

κειμένου, μιας μορφής με υψηλή και μιας μορφής με χαμηλή συνεκτικότητα. Οι φοιτητές 

αναγνώστες κατανεμήθηκαν σε ομάδες ανάλογα με το επίπεδο προϋπάρχουσών τους 

γνώσεων, όπως αυτό καθορίστηκε από δοκίμιο προϋπάρχουσων γνώσεων. Συστάθηκε έτσι 

μια ομάδα υψηλού επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων που διάβασε πρώτα το κείμενο με 

χαμηλή και μετά το κείμενο με υψηλή συνεκτικότητα, μια ομάδα υψηλού επιπέδου 

προϋπάρχουσων γνώσεων που διάβασε πρώτα το κείμενο με υψηλή και μετά το κείμενο με 

χαμηλή συνεκτικότητα, μια ομάδα χαμηλού επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων που 
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διάβασε πρώτα το κείμενο με χαμηλή και μετά το κείμενο με υψηλή συνεκτικότητα και 

μια ομάδα χαμηλού επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων που διάβασε πρώτα το κείμενο με 

υψηλή και μετά το κείμενο με χαμηλή συνεκτικότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

αναγνώστες με υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων είχαν υψηλότερες επιδόσεις σε 

έργα ανάκλησης, αν είχαν διαβάσει πρώτα το κείμενο με χαμηλή συνεκτικότητα. 

Αντίθετα, οι αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων είχαν υψηλότερες 

επιδόσεις σε έργα ανάκλησης, αν είχαν διαβάσει πρώτα το κείμενο με υψηλή 

συνεκτικότητα. 

 Η McNamara (2001) απέδωσε τις διαφορές αυτές στο ότι οι αναγνώστες υψηλού 

επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων, διαβάζοντας πρώτα το κείμενο χαμηλής 

συνεκτικότητας, αναγκάζονται να δημιουργήσουν συμπεράσματα βασιζόμενοι στις 

προϋπάρχουσές τους γνώσεις, για να κλείσουν τα χάσματα που συναντούν. Διαβάζοντας 

στη συνέχεια το κείμενο υψηλής συνεκτικότητας, τους δίνεται η ευκαιρία να 

ξαναδιαβάσουν ουσιαστικά το ίδιο κείμενο, επωφελούμενοι έτσι από διπλή ανάγνωση. 

Όταν οι ίδιοι αναγνώστες διαβάσουν πρώτα το κείμενο υψηλής συνεκτικότητας 

χρησιμοποιούν στη συνέχεια τις πληροφορίες του κειμένου αυτού για να κλείσουν τα κενά 

στο κείμενο χαμηλής συνεκτικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην εμπλέκονται σε 

μια ενεργητική, εντατική ανάγνωση. Από την άλλη, οι  αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων δεν μπορούν να κλείσουν τα χάσματα που συναντούν στο 

κείμενο χαμηλής συνεκτικότητας όταν το διαβάσουν πρώτο, φτιάχνοντας έτσι ανεπαρκές 

νοητικό μοντέλο κατά την πρώτη ανάγνωση. Παρόλο που στη συνέχεια, η  ανάγνωση του 

συνεκτικού κειμένου είναι σίγουρα πιο επιτυχημένη, εντούτοις το κείμενο διαβάζεται 

ουσιαστικά μόνο μια φορά, αφού η πρώτη φορά δεν οδήγησε στη δημιουργία 

ολοκληρωμένης νοητικής αναπαράστασης του κειμένου. Όταν όμως διαβάσουν πρώτα το 

κείμενο υψηλής συνεκτικότητας, παίρνουν από το κείμενο όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, με τις οποίες θα κλείσουν τα κενά του μη συνεκτικού κειμένου που θα 

διαβάσουν στη συνέχεια και οι οποίες δεν παρέχονται από τις προϋπάρχουσές τους 

γνώσεις. Καταφέρνουν κατά κάποιο τρόπο να κάνουν και αυτοί διπλή ανάγνωση.    

 Η McNamara και οι συνεργάτες της διερεύνησαν περαιτέρω την αλληλεπίδραση 

της κειμενικής συνεκτικότητας με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των ατόμων, κάτι που 

ονόμασαν και ως «αντίστροφη επίδραση της συνεκτικότητας» (reverse cohesion effect) 

(O’Reilly & McNamara, 2007). Ο εύστοχος αυτός χαρακτηρισμός υπογραμμίζει την 

ύπαρξη μιας παραδοξότητας, αφού τα άτομα με υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων, 

διαβάζοντας θεωρητικά «καλύτερα» κείμενα, με υψηλή συνεκτικότητα, τα κατανοούν σε 

χαμηλότερο βαθμό, από άλλα που έχουν χαμηλή συνεκτικότητα και θεωρητικά είναι 
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«χειρότερα». Συγκεκριμένα, οι O’Reilly και McNamara (2007) μελέτησαν την επίδραση 

της κειμενικής συνεκτικότητας στην κατανόηση περιγραφικού κειμένου βιολογίας, σε 

φοιτητές αναγνώστες χαμηλού και  υψηλού επιπέδου τόσο προϋπάρχουσων γνώσεων, όσο 

και αναγνωστικής ικανότητας. Το επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων των συμμετεχόντων 

καθορίστηκε με τη χρήση τεστ προϋπάρχουσων γνώσεων. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν 

ότι από τους συμμετέχοντες με υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων επωφελήθηκαν 

από την παρουσία κειμενικής συνεκτικότητας  μόνο όσοι είχαν υψηλή αναγνωστική 

ικανότητα. Το φαινόμενο της «αντίστροφης επίδρασης της συνεκτικότητας» (reverse 

cohesion effect) βρέθηκε να ισχύει μόνο στην περίπτωση των συμμετεχόντων που είχαν 

υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων και χαμηλή αναγνωστική ικανότητα, οι οποίοι 

είχαν καλύτερη επίδοση στην κατανόηση του κειμένου από το οποίο απουσίαζε η 

συνεκτικότητα. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από τους Ozuru και 

συνεργάτες (2008). Τα ευρήματα των ερευνών αυτών υποδηλώνουν την πολυπλοκότητα 

του τρόπου με τον οποίο ενδεχομένως να επιδρά η κειμενική συνεκτικότητα στην 

κατανόηση.    

 Τα διαφορετικά αποτελέσματα που προκύπτουν σε σχέση με την αλληλεπίδραση 

κειμενικής συνεκτικότητας και προϋπάρχουσων γνώσεων παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στον τρόπο 

που ορίζεται ένας αναγνώστης ως υψηλού επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων. 

Συγκεκριμένα, οι πειραματικοί σχεδιασμοί αυτών των ερευνών μέτρησαν με διαφορετικό 

τρόπο τις προϋπάρχουσες γνώσεις των αναγνωστών. Στην έρευνα των McKeown και 

συνεργατών (1992), θεωρήθηκε ότι όλοι οι αναγνώστες είχαν υψηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων, επειδή συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας για τις 

έννοιες του κειμένου, χωρίς όμως να γίνει έλεγχος του κατά πόσο οι αναγνώστες 

απέκτησαν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων. Οι Sinatra και συνεργάτες (1993) από την 

άλλη, δεν μέτρησαν καθόλου τις προϋπάρχουσες γνώσεις, θεωρώντας ότι ήταν απούσες 

για τη συγκεκριμένη ηλικία. Αυτό όμως διαψεύστηκε στην πορεία, αφού από τις 

απαντήσεις των αναγνωστών φάνηκε ότι κατείχαν υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων 

γνώσεων. Στις έρευνες των McNamara (2001), McNamara και Kintsch (1996), McNamara 

και συνεργατών (1996), O’Reilly και McNamara (2007) και Ozuru και συνεργατών (2008) 

έγινε πιο συστηματικός χειρισμός της μεταβλητής αυτής, αφού οι αναγνώστες χωρίστηκαν 

σε δύο ομάδες επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων με βάση ένα δοκίμιο αξιολόγησης. Για 

να υπάρχει αλληλεπίδραση του επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων και της 

συνεκτικότητας του κειμένου θα πρέπει ίσως οι προϋπάρχουσες γνώσεις να είναι 
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πραγματικά πολλές, ώστε οι αναγνώστες να οδηγηθούν σε παθητική επεξεργασία των 

πληροφοριών του κειμένου, όταν αυτό έχει υψηλή συνεκτικότητα.  

 

Αλληλεπίδραση της Κειμενικής Συνεκτικότητας με Χαρακτηριστικά του Κειμένου 

 

 Η αλληλεπίδραση της συνεκτικότητας του κειμένου με άλλα χαρακτηριστικά του, 

όπως το επίπεδο δυσκολίας, η έκταση του κειμένου καθώς και εξοικείωση με το θέμα του 

κειμένου μελετήθηκε επίσης. Οι Spyridakis και Standal (1987) χρησιμοποιώντας 

πληροφοριακά κείμενα τόσο ποικίλου επιπέδου δυσκολίας περιεχομένου, όσο και ποικίλης 

έκτασης, κατέληξαν ότι η αύξηση της συνεκτικότητας βοηθά υπό κάποιες προϋποθέσεις. 

Συγκεκριμένα, συμπέραναν ότι τέτοιου είδους αναθεωρήσεις είναι ευεργετικές σε 

φοιτητές, όταν τα κείμενα είναι δύσκολα, μακροσκελή και με άγνωστη στους αναγνώστες 

θεματολογία. Επιπλέον, σε μια έρευνα των Linderholm και συνεργατών (2000), ένα 

εύκολο και ένα δύσκολο ιστορικό κείμενο αναθεωρήθηκαν, αυξάνοντας την κειμενική 

συνεκτικότητά τους,  με αναδιοργάνωση της αλληλουχίας των προτάσεων, ώστε η αιτία να 

αναφέρεται πριν από τη συνέπεια και πρόσθεσαν επεξηγηματικές πληροφορίες, για να 

γίνουν ξεκάθαροι οι στόχοι των κειμένων. Οι φοιτητές που μελέτησαν τα αναθεωρημένα 

κείμενα είχαν καλύτερη επίδοση στην ανάκληση σημαντικών πληροφοριών και στην 

απάντηση ερωτήσεων κατανόησης, μόνο στην περίπτωση του δύσκολου κειμένου.  

 

Κειμενική Συνεκτικότητα και Τεχνικές Σηματοδότησης 

 

 Μελετώντας τα δύο πεδία έρευνας, αυτό των τεχνικών σηματοδότησης και αυτό 

της κειμενικής συνεκτικότητας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αρκετές 

ομοιότητες  μεταξύ τους. Προσθήκες όπως χρήση τίτλων και υποτίτλων μελετούνται τόσο 

από τη γραμμή έρευνας που μελετά την κειμενική συνεκτικότητα (π.χ. McNamara, 2001; 

McNamara et al., 1996), όσο και από τη γραμμή έρευνας που μελετά τις τεχνικές 

σηματοδότησης (π.χ. Lorch et al., 1993). Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση συνδέσμων, οι 

οποίοι χρησιμοποιήθηκαν τόσο από τη γραμμή έρευνας που μελετά την κειμενική 

συνεκτικότητα (Goldman & Murray, 1992; McNamara, 2001; McNamara et al., 1996; 

Vidal-Abarca et al., 2000), όσο και από τη γραμμή έρευνας που μελετά τις τεχνικές 

σηματοδότησης  (π.χ. Meyer & Poon, 2001). Επαυξάνοντας αυτή την αλληλοεπικάλυψη, 

οι Graesser και συνεργάτες (2003) συμπεριέλαβαν κάποιες από τις τεχνικές 

σηματοδότησης όπως τη χρήση τίτλων και υποτίτλων στα χαρακτηριστικά που αυξάνουν 

την συνεκτικότητα. Παρόλα αυτά στη βιβλιογραφία εντοπίζονται δύο διακριτές μορφές 
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έρευνας, η μία εκ των οποίων μελετά κυρίως τη σηματοδότηση και η άλλη κυρίως τη 

συνεκτικότητα. 

 Οι αναθεωρήσεις κειμένου για αύξηση της κειμενικής συνεκτικότητας και οι 

τεχνικές σηματοδότησης παρουσιάζουν και ομοιότητες ως προς την επίδρασή τους στην 

ανάκληση κειμένου. Οι αναγνώστες που διαβάζουν κείμενα με υψηλή συνεκτικότητα 

έχουν καλύτερη ανάκληση κειμένου (π.χ. Beck et al., 1991; McKeown et al., 1992; 

Loxterman et al., 1994; McNamara et al., 1996), όπως και οι αναγνώστες που διαβάζουν 

κείμενα με τεχνικές σηματοδότησης (π.χ. Lorch & Lorch, 1996a; 1996b; Lorch et al., 

1993; Lorch et al., 2001; Sanchez et al., 2001). Παρόλο λοιπόν που οι δύο αυτοί τρόποι 

αναθεώρησης στοχεύουν στη βελτίωση του κειμένου από διαφορετική σκοπιά, εντούτοις 

πετυχαίνουν να επιφέρουν την ίδια επίδραση στην ικανότητα των αναγνωστών να 

ανακαλούν πληροφοριακά κείμενα.  

 

Κειμενική Συνεκτικότητα και Τύπος Πληροφοριακού Κειμένου 

  

 Τα πληροφοριακά κείμενα που έχουν ρητορικές δομές που είναι πιο σύνθετες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό κειμενικής συνεκτικότητας, καθώς οι σχέσεις 

συνεκτικότητας συνθέτουν σε μεγάλο βαθμό τη ρητορική δομή ενός κειμένου (Meyer, 

1985a; 1985b). Κείμενα για παράδειγμα όπως τα σύγκρισης αντιπαράθεσης δεν 

παρουσιάζουν απλά πληροφορίες σχετικές με μια έννοια, όπως τα περιγραφικά κείμενα, 

αλλά παρουσιάζουν κατά αντιπαράθεση πληροφορίες που αφορούν σε αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά δύο εννοιών, με αποτέλεσμα το κείμενο να χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερο βαθμό συνεκτικότητας.  

 Η διαφοροποίηση των πληροφοριακών κειμένων προκύπτει επίσης και μέσα από 

το διαφορετικό τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους οι προτάσεις και οι παράγραφοί τους 

(Meyer, 1985a; 1985b). Κατά συνέπεια οι σχέσεις συνεκτικότητας μεταξύ των ιδεών σε 

διαφορετικά πληροφοριακά κείμενα διαφέρουν. Οι Graesser και συνεργάτες (2003) 

αναφέρουν ότι η κειμενική συνεκτικότητα προσδίδεται στα κείμενα με πολλούς τρόπους. 

Σε πληροφοριακά κείμενα ένας τρόπος εδραίωσης της κειμενικής συνεκτικότητας είναι 

μέσω διακριτών λέξεων και φράσεων, όπως «πρώτο, δεύτερο» για περιγραφικά 

πληροφοριακά κείμενα, «το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα» για διαδικαστικά 

πληροφοριακά κείμενα και «από τη μία, από την άλλη» για πληροφοριακά κείμενα 

σύγκρισης αντιπαράθεσης. Ως εκ τούτου, οι διακριτές λέξεις και φράσεις που προσδίδουν 

κειμενική  συνεκτικότητα σε διαφορετικούς τύπους πληροφορικού κειμένου δεν είναι οι 

ίδιες. 
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Κειμενική Συνεκτικότητα και Θεωρητικά Μοντέλα Κατανόησης Κειμένου  

  

 Η επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας στην ανάκληση και κατανόηση 

κειμένου μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από δύο διαφορετικούς φακούς, αυτόν του Mοντέλου 

Oικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) και 

αυτόν του Οικοδομηστικού Μοντέλου (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996).  

 Στο Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & 

Kintsch, 1983) η ύπαρξη κειμενικής συνεκτικότητας είναι απαραίτητη για τη δημιουργία 

ενός δικτύου των συνδεδεμένων νοητικών προτάσεων που έχουν προκύψει από το κείμενο 

(textbase). Η ύπαρξη χασμάτων μεταξύ των ιδεών του κειμένου έχει καταστροφικά 

αποτελέσματα στην έκβαση της διαδικασίας αυτής. Ειδικότερα, η ύπαρξη 

αλληλοεπικάλυψης επιχειρήματος, όπως έχει φανεί και στην έρευνα των Britton και 

Gulgoz (1991), οδηγεί σε καλύτερη ανάκληση. Σύμφωνα με το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης, οι νοητικές προτάσεις που δε λαμβάνουν υψηλή ενεργοποίηση, λόγω της 

μη σύνδεσής τους με άλλες νοητικές προτάσεις του κειμένου, χάνονται σταδιακά από το 

νοητικό μοντέλο. Η κειμενική συνεκτικότητα που επιτυγχάνεται μέσω αλληλοεπικάλυψης 

επιχειρήματος διασφαλίζει την συμπερίληψη όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών 

του κειμένου στο νοητικό μοντέλο, που διαφορετικά θα χάνονταν. Η κειμενική 

συνεκτικότητα ενισχύει και την κατανόηση, σύμφωνα με το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης. Τα κείμενα με υψηλή συνεκτικότητα είναι σύμφωνα με το μοντέλο αυτό 

ευκολότερα να διαβαστούν και ως εκ τούτου ανακαλούνται και κατανοούνται καλύτερα, 

δεδομένου ότι οι αναγνώστες δεν έχουν υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων που 

ενδεχομένως να τους οδηγήσει σε παθητική επεξεργασία του (π.χ. McNamara & Kintsch, 

1996; McNamara et al., 1996).  

 Tο Οικοδομιστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996) βασίζεται 

πάνω στην αρχή της «αναζήτησης νοήματος», ότι δηλαδή οι αναγνώστες προσπαθούν να 

δημιουργήσουν συμπεράσματα κατά την ανάγνωση, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι 

αναγκαία. Κατά συνέπεια, οι αναθεωρήσεις κειμένου που αυξάνουν την κειμενική 

συνεκτικότητα μπορούν να πυροδοτήσουν μια διαδικασία δημιουργίας συμπερασμάτων, 

που να συνδέουν τις πληροφορίες του κειμένου μεταξύ τους αλλά και με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη. Η επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας στην 

κατανόηση, σύμφωνα με το Οικοδομηστικό Μοντέλο, είναι ευεργετική τόσο στην 

ανάκληση όσο και στην κατανόηση. Η κειμενική συνεκτικότητα έχει πάντοτε θετική 

επίδραση στην ανάγνωση τόσο σε αναγνώστες υψηλού, όσο και σε αναγνώστες χαμηλού 

επιπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων (Gilabert et al., 2005).  
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 Όπως φαίνεται, τα δύο μοντέλα ανάγνωσης που περιγράφηκαν διαφοροποιούνται 

σε μικρό βαθμό ως προς τις προβλέψεις τους σχετικά με την επίδραση της κειμενικής 

συνεκτικότητας στην ανάκληση και κατανόηση κειμένου. Τα δύο μοντέλα προβλέπουν 

θετική επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας σε ό,τι αφορά την ανάκληση. Σε ό,τι 

αφορά όμως την κατανόηση παρατηρείται μια διαφοροποίηση. Το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης προβλέπει πως υψηλή κειμενική συνεκτικότητα μπορεί να έχει αρνητική 

επίδραση στην κατανόηση, αν ο αναγνώστης έχει υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων 

γνώσεων (π.χ. McNamara & Kintsch, 1996; McNamara et al., 1996). Αντίθετα, το 

Οικοδομηστικό Μοντέλο προβλέπει πως η κειμενική συνεκτικότητα πάντοτε επιδρά 

θετικά στην κατανόηση, ανεξάρτητα από το επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων του 

αναγνώστη (Gilabert et al., 2005).  

 

Κειμενική Συνεκτικότητα και η Παρούσα Έρευνα 

 

 Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, δημιουργήθηκαν κείμενα με υψηλή και 

κείμενα με χαμηλή κειμενική συνεκτικότητα. Η υψηλή συνεκτικότητα είναι αποτέλεσμα 

προσθήκης στα αρχικά πληροφοριακά κείμενα συνδέσμων και διακριτών λέξεων και 

φράσεων, χαρακτηριστικών της ρητορικής δομής του κάθε κειμένου. Από την άλλη, η 

χαμηλή συνεκτικότητα είναι αποτέλεσμα τόσο της μη προσθήκης αυτών των λεκτικών 

στοιχείων, όσο και αφαίρεσης άλλων, παρόμοιων ή και ίδιων που υπήρχαν στο αρχικό 

κείμενο και είναι χαρακτηριστικοί της συγκεκριμένης δομής. Επιλέγηκε ο συγκεκριμένος 

τρόπος αύξησης της κειμενικής συνεκτικότητας, αφού δε συνεπάγεται εκ βάθους αλλαγή 

του κειμένου και αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του αρχικού 

κειμένου.  

 

Ατομικές Διαφορές στην Κατανόηση Κειμένου 

 

  Ο βαθμός στον οποίο είναι επιτυχημένη η ανάγνωση ενός κειμένου 

διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο (Graesser, 2008; Just & Carpenter, 1987). Η 

διαφοροποίηση αυτή εστιάζεται στο ρυθμό ανάγνωσης του κειμένου, στο βαθμό 

ανάκλησης και κατανόησής του, καθώς και στο βαθμό εξαγωγής συμπερασμάτων από 

αυτό. Από τις βασικότερες ατομικές διαφορές που επηρεάζουν τις αναγνωστικές 

διεργασίες είναι η δυνατότητα μνήμης εργασίας, η λεξιλογική επίδοση και οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουν τα άτομα για τα θέματα των κειμένων. Ο ρόλος της 

δυνατότητας μνήμης εργασίας είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί το «χώρο» όπου 
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πληροφορίες που ανασύρονται από τη μακροπρόθεσμη μνήμη και προσλαμβάνονται από 

το κείμενο ενσωματώνονται, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο το νοητικό μοντέλο που 

περιγράφει την κατάσταση του κειμένου (Kintsch, 1988; 1992; 1998). Η λεξιλογική 

επίδοση των αναγνωστών παρουσιάζεται να σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 

αναγνωστική τους ικανότητα, καθώς οι επιτυχημένοι αναγνώστες έχουν συνήθως 

ευρύτερο λεξιλόγιο από τους λιγότερο επιτυχημένους (Diakidoy, 1998; Nagy, Anderson, 

& Herman, 1987). Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των ατόμων καθορίζουν την επιτυχία των 

αναγνωστικών διεργασιών, αφού παρέχουν το υπόβαθρο, στο οποίο θεμελιώνεται η 

κατανόηση ενός κειμένου, καθώς φαίνεται πως όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο 

περισσότερα μαθαίνουμε (Matthew Effect, Stanovich, 1986).  

 

Ο Ρόλος της Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας στην Κατανόηση Κειμένου 

   

 Η δυνατότητα μνήμης εργασίας αποτελεί ένα σχετικά σταθερό χαρακτηριστικό των 

ατόμων, που ωστόσο έχει διαφανεί ότι μπορεί να αναπτυχθεί μέσω κατάλληλης εξάσκησης 

(Lee, Lu, & Ko, 2007). Η μνήμη εργασίας είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται 

προσωρινά πληροφορίες που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη διάρκεια γνωστικών 

διεργασιών, ώστε αυτές να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες κατά ένα άμεσο τρόπο, 

χωρίς να απαιτείται οποιασδήποτε μορφής επανάληψη, συντήρηση ή επαναενεργοποίησή 

τους (Baddeley, 1986). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες που τεκμηριώνουν τη 

συνεισφορά της δυνατότητας μνήμης εργασίας στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

(Adams & Hitch, 1997), στην εκτέλεση οδηγιών (Engle, Carullo, & Collins, 1991) και στη 

ρέουσα νοημοσύνη (Kyllonen & Christal, 1990). Η έννοια της μνήμης εργασίας, σε 

αντίθεση με την έννοια της βραχυπρόθεσμης μνήμης, έχει διττή σημασία, αφού 

περιλαμβάνει τόσο τη δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών, όσο και τη δυνατότητα 

επεξεργασίας τους.  

 Οι Perfetti και Goldman (1976) που μέτρησαν απλά την ικανότητα των ατόμων να 

συγκρατούν αριθμούς και λέξεις, δε διαπίστωσαν συσχέτιση μεταξύ της δυνατότητας 

μνήμης εργασίας με την κατανόηση κειμένου. Οι Just και Carpenter (1983) όμως, 

ανέπτυξαν ένα εργαλείο μέτρησης της δυνατότητας μνήμης εργασίας που επιτυγχάνει να 

προσμετρήσει τόσο την ικανότητα αποθήκευσης, όσο και την ικανότητα επεξεργασίας 

πληροφοριών. Το εργαλείο αυτό, γνωστό ως Έργο Αναγνωστικού Εύρους (Reading Span 

Task), μετρά την ικανότητα των ατόμων να αναφέρουν την τελευταία λέξη προτάσεων που 

διάβασαν διαδοχικά. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, τα άτομα διαβάζουν ομάδες 

προτάσεων που περιλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων. Ως 
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αναγνωστικό εύρος, η δυνατότητα της μνήμης εργασίας δηλαδή, ορίζεται ο μέγιστος 

αριθμός προτάσεων που διαβάζεται διαδοχικά, των οποίων την τελευταία λέξη μπορεί να 

επαναλάβει επιτυχώς το άτομο. Με τον τρόπο αυτό, η μέτρηση της δυνατότητας μνήμης 

εργασίας ορίζεται ως η δυνατότητα του ατόμου να αποθηκεύει βραχυπρόθεσμα 

πληροφορίες που προσλαμβάνει αλλά και ταυτόχρονα να τις επεξεργάζεται και να 

αποθηκεύει βραχυπρόθεσμα το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής. Κατά τη διάρκεια 

των αναγνωστικών διεργασιών η προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών είναι απαραίτητη 

για να μπορέσει ένας αναγνώστης να εξακριβώσει σχέσεις μεταξύ αντωνυμιών που 

συναντά στο κείμενο και υποκειμένων που συνάντησε προηγουμένως. Επιπλέον, η 

διατήρηση των πληροφοριών του κειμένου που προσλήφθηκαν σε προγενέστερο χρόνο 

(contextual information) είναι εξίσου σημαντική για να ενσωματωθούν οι νέες 

πληροφορίες που προσλαμβάνονται από το κείμενο (Ericsson & Kintsch, 1995). 

 Οι Just & Carpenter (1987) υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα μνήμης εργασίας 

αποτελεί έναν πιθανό παράγοντα, ο οποίος μπορεί να ερμηνεύσει ατομικές διαφορές που 

παρατηρούνται σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα. Σε πολλές έρευνες έχει 

διαπιστωθεί επίδραση της δυνατότητας μνήμης εργασίας στην ανάγνωση (π.χ. Budd, 

Whitney, & Turley, 1995; Cain et al., 2004a; Daneman & Merikle, 1996; Daneman, 

Singer, & Richot, 1996; Dixon et al., 1988; Just & Carpenter, 1992; Singer et al., 1992; 

Whitney, Ritchie, & Clark, 1991), καθώς τα άτομα με μεγαλύτερη δυνατότητα μνήμης 

εργασίας ήταν πιο επιτυχημένα σε πολλές πτυχές της ανάγνωσης. Για παράδειγμα, οι Just 

και Carpenter (1992) αναφέρουν ότι τα άτομα με περιορισμένη δυνατότητα μνήμης 

εργασίας παρουσιάζουν δυσκολίες στην διασαφήνιση αμφίσημων συντακτικών σχέσεων 

μεταξύ λέξεων στα κείμενα.  Οι Cain και συνεργάτες (2004a) βρήκαν πως η δυνατότητα 

μνήμης εργασίας μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα μεγάλο κομμάτι της διακύμανσης που 

παρατηρείται στην ικανότητα των αναγνωστών να κατανοούν κείμενα. Οι Budd και 

συνεργάτες (1995) παρατήρησαν ότι οι αναγνώστες με περιορισμένη δυνατότητα μνήμης 

εργασίας υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισής της από ότι οι αναγνώστες με 

εκτεταμένη δυνατότητα μνήμης εργασίας, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την επίδοσή τους 

σε έργα κατανόησης. 

 

Ο Ρόλος της Λεξιλογικής Επίδοσης στην Κατανόηση Κειμένου  

  

 Ο όρος λεξιλογική επίδοση περιγράφει τη γενική γνώση των ατόμων για το νόημα 

των λέξεων, καθώς και την ικανότητά τους να συμπεραίνουν επιτυχώς το νόημα μιας 

άγνωστης λέξης από τα συμφραζόμενα. Η λεξιλογική επίδοση παρουσιάζει υψηλή 
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συσχέτιση με την κατανόηση κειμένου (Anderson & Freebody, 1981; 1983a; 1983b; 

Biemiller, 2003; Daneman, 1988; Jun Zhang & Bin Annual, 2008; Mezynski, 1983;  

Perfetti, 1994) και φάνηκε να αποτελεί αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης της ανάκλησης 

κειμένου (Anderson & Pichert, 1978; Bower, Black, & Turner, 1979; Bransford & 

Johnson, 1972; Johnson & Kieras, 1983; Long, Pratt, Johns, Morris, & Jonathan, 2008; 

Sulin & Dooling, 1974), καθώς οι αναγνώστες με μεγαλύτερη γενική γνώση λεξιλογίου 

και ικανότητα να συμπεραίνουν το νόημα αγνώστων λέξεων βρέθηκαν να έχουν καλύτερη 

ανάκληση κειμένου. Ειδικότερα σε σχέση με την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη βαθύτερη 

κατανόηση δηλαδή, η ύπαρξη πλούσιων γενικών γνωσιακών δομών έχει φανεί πως είναι 

προαπαιτούμενο (Ackerman, Silver, & Glickman, 1990; Cain, Oakhill, Barnes, & Bryant, 

2001; Casteel, 1993). Είναι, ωστόσο, σημαντικό να γίνεται διαχωρισμός της γενικής 

λεξιλογικής επίδοσης των ατόμων, από την ειδική λεξιλογική επίδοση για ένα πεδίο και 

από την ειδικότερη λεξιλογική επίδοση σε σχέση με το λεξιλόγιο ενός κειμένου. Το 

μέγεθος της επίδρασης στην κατανόηση είναι πολύ μεγαλύτερο όταν πρόκειται για την 

ειδικότερη λεξιλογική επίδοση σε σχέση με το λεξιλόγιο του κειμένου (Cain et al., 2004b).  

 Υπάρχουν αρκετές θεωρίες που επιχειρούν να εξηγήσουν τη σχέση που έχει 

εντοπιστεί μεταξύ της λεξιλογικής επίδοσης και της κατανόησης κειμένου. Μια από τις 

θεωρίες αυτές προτάθηκε από τους Freebody και Anderson (1981) και υποστηρίζει ότι η 

λεξιλογική επίδοση αποτελεί το εργαλείο, μέσω του οποίου τα άτομα επιτυγχάνουν την 

κατανόηση του κειμένου που διαβάζουν. Μια άλλη, που προτάθηκε από το Nagy (2005), 

υποστηρίζει ότι τόσο η λεξιλογική επίδοση, όσο και η ικανότητα κατανόησης κειμένων 

επηρεάζονται άμεσα από την μεταγλωσσολογική ικανότητα των ατόμων, δηλαδή τη 

γενικότερη ικανότητά τους να χειρίζονται τη γλώσσα και να αναστοχάζονται σε σχέση με 

αυτή. Ωστόσο, στο επίπεδο των διδακτικών πρακτικών που ακολουθούνται σήμερα από τα 

εκπαιδευτικά συστήματα, η συστηματική καλλιέργεια της λεξιλογικής επίδοσης των 

ατόμων αποκτά ολοένα και σημαντικότερη θέση (National Reading Panel, 2000).    

 

Ο Ρόλος των Προϋπάρχουσων Γνώσεων στην Κατανόηση Κειμένου 

  

 Οι προϋπάρχουσες γνώσεις (prior knowledge ή domain knowledge ή background 

knowledge) αποτελούν ένα χαρακτηριστικό των αναγνωστών που διαφοροποιεί το πόσο 

επιτυχημένα μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα κείμενο. Οι γνώσεις αυτές 

αποτελούν τη βάση για τη μάθηση γενικότερα, αφού «χρωματίζουν» τη καινούρια γνώση, 

της καθορίζουν δηλαδή το χαρακτήρα που θα έχει (Alexander & Murphy, 1998). Οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: οι ειδικές γνώσεις για το 
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πεδίο στο οποίο εμπίπτει το κείμενο, οι ειδικότερες γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα του 

κειμένου και τέλος οι γνώσεις που αφορούν στην δομή του κειμένου (Dochy, Segers, & 

Buehl, 1999).  

  Οι Kintsch και Kintsch (1995) υποστηρίζουν ότι η ενεργός επεξεργασία των 

πληροφοριών που προσλαμβάνονται κατά την ανάγνωση, ώστε να ενσωματωθούν με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την 

κατανόηση και τη μάθηση μέσα από κείμενο. Τα θεωρητικά μοντέλα κατανόησης 

κειμένου αναγνωρίζουν αυτό το νευραλγικό ρόλο των προϋπάρχουσων γνώσεων, για αυτό 

και τις λαμβάνουν υπόψη. Για παράδειγμα, το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης 

(Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) περιγράφει τις αναγνωστικές 

διεργασίες, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των προϋπάρχουσων γνώσεων. Σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό οι προϋπάρχουσες γνώσεις καθοδηγούν τον αναγνώστη, παρέχοντας 

σχήματα, στα οποία βασίζει τη δημιουργία του νοητικού μοντέλου που περιγράφει την 

κατάσταση του κειμένου. Το Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser, et 

al., 1996) αποδίδει εξίσου μεγάλη σημασία στις προϋπάρχουσες γνώσεις, οι οποίες 

αποτελούν το υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η εξαγωγή συμπερασμάτων επέκτασης που 

εξάγονται κατά την ανάγνωση ενός κειμένου.  

 Στο πεδίο της έρευνας στην ανάγνωση έχει διαπιστωθεί από τα αρχικά στάδια η 

θετική επίδραση που έχει στην ανάκληση και στην κατανόηση η κατοχή εκ μέρους των 

αναγνωστών υψηλού βαθμού γνώσεων, σχετικών με το θέμα του κειμένου που μελετούν 

(π.χ. Arbuckle et al., 1990; Bower et al., 1979; Βransford & Johnson, 1972; Brantmeier, 

2005; Denhiere & Baudet, 1992; Martins, Kigiel, & Jhean-Larose, 2006; McNamara, 2001; 

Shapiro, 2004; Spilich et al., 1979; Voss, Vesonder, & Spilich, 1980; Willoughby et al., 

1993). Η επίδραση των προϋπάρχουσων γνώσεων στην ανάγνωση έχει βρεθεί όμως να 

αλληλεπιδρά και με μεταβλητές που σχετίζονται με το κείμενο, όπως η κειμενική 

συνεκτικότητα (π.χ. McNamara, 2001; Long, Wilson, Hurley, & Pratt, 2006) και η 

σηματοδότηση (π.χ. Surber & Schroeder, 2007), καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι αναγνώστες 

με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων επωφελούνται από διαφορετικές κειμενικές 

αναθεωρήσεις, από ότι οι αναγνώστες με υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων. Έχει 

επίσης βρεθεί (Potelle & Rouet, 2003) ότι αναγνώστες διαφορετικού επιπέδου 

προϋπάρχουσων γνώσεων δεν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στην ιεραρχική 

παρουσίαση των εννοιών του κειμένου, μέσω ενός ιεραρχικού χάρτη (hierarchical map).     
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Ατομικές Διαφορές στην Κατανόηση Κειμένου και η Παρούσα Έρευνα 

 

 Η παρούσα έρευνα δεν αποσκοπεί στη διερεύνηση ατομικών διαφορών, καθώς 

εστιάζει κυρίως στην επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων και του τύπου 

πληροφοριακού κειμένου στην κατανόηση. Ωστόσο, η επίδραση των ατομικών διαφορών 

στην κατανόηση δεν μπορεί να αγνοείται ακόμα και από έρευνες που δεν σκοπεύουν 

άμεσα να τις διερευνήσουν. Για το λόγο αυτό, η επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων 

και του τύπου πληροφοριακού κειμένου θα γίνει από την παρούσα έρευνα αφού 

προσμετρηθεί η επίδραση των ατομικών διαφορών.  Για το σκοπό αυτό θα 

χρησιμοποιηθούν δοκίμια που θα αξιολογούν τόσο τη δυνατότητα μνήμης εργασίας, όσο 

και τη λεξιλογική επίδοση αλλά και το επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων των 

αναγνωστών. Οι μετρήσεις για αυτά τα ατομικά χαρακτηριστικά θα χρησιμοποιηθούν ως 

συμμεταβλητές στον πειραματικό σχεδιασμό της παρούσας έρευνας.  

 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ξεκάθαρα η ανάγκη για 

περαιτέρω έρευνα σε σχέση με την επίδραση που έχουν οι κειμενικές αναθεωρήσεις  

καθώς και ο τύπος πληροφοριακού κειμένου στην κατανόηση και μάθηση. Μέσα από τη 

μελέτη αυτή θα διαφανούν τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών κειμένων, όπως αυτά 

διαμορφώνονται από τις κειμενικές αναθεωρήσεις, που υποστηρίζουν την ανάκληση και 

κατανόησή του. Οι αναθεωρήσεις που θα γίνουν θα διαχωρίζουν τη σφαιρική από την 

τοπική συνεκτικότητα αφενός και αφετέρου θα είναι αντικειμενικές, συστηματικές και θα 

μπορούν να επαναληφθούν σε ένα άλλο κείμενο με ανάλογο τρόπο. Για τη μελέτη των πιο 

πάνω θα προσμετρηθεί και η επίδραση της δυνατότητας μνήμης εργασίας και της 

λεξιλογικής επίδοσης στη κατανόηση και μάθηση μέσα από κείμενο. Τα αποτελέσματα 

που θα προκύψουν αναμένεται να δώσουν και ενδείξεις σε σχέση με τις δυνατότητες 

διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων κατανόησης κειμένου.  

 Συνοπτικά, η παρούσα έρευνα  θα διερευνήσει την επίδραση των τίτλων και 

υποτίτλων, ως τεχνικών σηματοδότησης, στα διαφορετικά επίπεδα κατανόησης κειμένου 

σύγκρισης αντιπαράθεσης και περιγραφικού κειμένου. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η 

επίδραση της προσθήκης συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων, ως φορέων 

κειμενικής συνεκτικότητας, στα διαφορετικά επίπεδα κατανόησης των δύο τύπων 

κειμένου. Τέλος, θα εξεταστούν οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην επίδραση 

των τεχνικών σηματοδότησης, της κειμενικής συνεκτικότητας και του τύπου 

πληροφοριακού κειμένου στα διαφορετικά επίπεδα κατανόησης, όταν αφαιρεθεί η 

επίδραση της δυνατότητας μνήμης εργασίας και της λεξιλογικής επίδοσης. 

   

Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Συμμετέχοντες 

 

 Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 215 μαθητές, ηλικίας 11-12 ετών. Οι 

συμμετέχοντες φοιτούσαν στην Στ’ τάξη πέντε δημοτικών σχολείων της ευρύτερης 

αστικής περιοχής Λευκωσίας, τα οποία επιλέγηκαν τυχαία. Οι συμμετέχοντες  ήταν 

κατανεμημένοι σε 10 άθικτα τμήματα μικτής ικανότητας. Το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο των περιοχών στις οποίες βρίσκονταν τα σχολεία θεωρείται μέσο έως υψηλό. 

Επιλέγηκε η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αφού θεωρητικά τα παιδιά της ηλικίας αυτής 

έχουν αποκτήσει σχετική ευχέρεια στις αναγνωστικές τους λειτουργίες, καθώς και σχετική 

εμπειρία στη μελέτη ενός φάσματος κειμένων, περιλαμβανομένων και των 

πληροφοριακών. 

 Για να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν διαφορές ως προς τη σχολική επίδοση που 

είχαν οι συμμετέχοντες στο μάθημα των Ελληνικών, ζητήθηκε από τους δασκάλους που 

δίδασκαν το συγκεκριμένο μάθημα στα τμήματα που επιλέγηκαν για να συμμετέχουν στην 

έρευνα να βαθμολογήσουν τους μαθητές. Για τη βαθμολόγηση των μαθητών δόθηκε στους 

δασκάλους μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, όπου το 5 δήλωνε την υψηλότερη επίδοση. Η 

μέση βαθμολογία  των συμμετεχόντων στο μάθημα των Ελληνικών ήταν Μ = 4.05 

(SD = 0.97), με ελάχιστο βαθμό το 1 και μέγιστο βαθμό το 5. Η μέση βαθμολογία στο 

μάθημα των Ελληνικών κατά σχολείο προέλευσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και κατά 

τμήμα προέλευσης στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 1 

Δείκτες Περιγραφικής Στατιστικής της Επίδοσης των Συμμετεχόντων, κατά Σχολείο 

Προέλευσης, στο Μάθημα των Ελληνικών όπως δόθηκε από τους Δασκάλους 

 

Σχολείο Προέλευσης  M SD Min Max n 

Α  4.23 0.91 2.00 5.00 35 

Β  3.90 1.20 2.00 5.00 10 

Γ  3.96 1.02 2.00 5.00 27 

Δ  3.85 0.96 1.00 5.00 81 

Ε  4.28 0.92 2.00 5.00 61 
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Πίνακας 2 

Δείκτες Περιγραφικής Στατιστικής της Σχολικής Επίδοσης των Συμμετεχόντων, κατά 

Τμήμα Προέλευσης, στο Μάθημα των Ελληνικών 

 

Τμήμα Προέλευσης  M SD Min Max n 

Α  4.31 0.87 2.00 5.00 16 

Β  4.16 0.96 2.00 5.00 19 

Γ  3.90 1.20 2.00 5.00 10 

Δ  3.96 1.02 2.00 5.00 27 

Ε  3.78 0.85 2.00 5.00 27 

ΣΤ  3.93 0.96 2.00 5.00 27 

Ζ  3.85 1.10 1.00 5.00 27 

Η  4.00 0.86 3.00 5.00 20 

Θ  4.15 1.18 2.00 5.00 20 

Ι  4.67 0.48 4.00 5.00 21 

 
 
 Έγιναν δύο αναλύσεις διασποράς μονής διαδρομής (One-way ANOVAs) της 

επίδοσης των συμμετεχόντων στο μάθημα των Ελληνικών. Η πρώτη έγινε με ανεξάρτητη 

μεταβλητή το τμήμα προέλευσης και η δεύτερη με ανεξάρτητη μεταβλητή το σχολείο 

προέλευσης. Τόσο η πρώτη, F(4, 214) = 2.14, p = .08, όσο και η δεύτερη ανάλυση, 

F(9, 214) = 1.63, p = .11, δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

τμημάτων ή μεταξύ των σχολείων προέλευσης, αντίστοιχα.  

 

Ερευνητικά εργαλεία 

 

 Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας αναπτύχθηκε ένας αριθμός κειμένων και 

δοκιμίων. Πιο κάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που 

ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη αυτών των ερευνητικών εργαλείων. 

 

Κείμενα 

 

Δημιουργήθηκε αρχικά μια συλλογή από κείμενα, τα οποία εντοπίστηκαν σε 

βιβλιοθήκες, στο υλικό της Α’ τάξης γυμνασίου, στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες. Από 

αυτά, επιλέγηκαν 22 που θεωρήθηκαν πιο κατάλληλα, ως προς τη θεματολογία και το 

βαθμό δυσκολίας τους. Από τα 22 κείμενα τα 8 είχαν τέτοια θεματολογία, ώστε να 
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μπορούν σε κατοπινό στάδιο να συμπτυχθούν ανά 2 και να αποτελέσουν 4 κείμενα 

σύγκρισης αντιπαράθεσης. Τα υπόλοιπα 14 κείμενα εντάσσονταν στην κατηγορία των 

απλών περιγραφικών κειμένων. Η έκταση των κειμένων κυμαινόταν από τις 400 μέχρι και 

τις 800 λέξεις. Τα κείμενα στο στάδιο αυτό δεν υπέστησαν οποιεσδήποτε αλλαγές, αλλά 

παρουσιάστηκαν αυτούσια, ως είχαν. Για να πάρουν όλα τα κείμενα την ίδια εξωτερική 

μορφή, δακτυλογραφήθηκαν ξανά. 

 Τα κείμενα χορηγήθηκαν σε 10 εκπαιδευτικούς με πείρα στη Στ’ τάξη δημοτικού, 

για να αξιολογηθούν. Ανταποκρίθηκαν οι 9 από αυτούς. Για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης ετοιμάστηκε σχετικό έντυπο (Παράρτημα I) , με ερωτήσεις που στόχευαν 

στην εξέταση της καταλληλότητάς τους για τη συγκεκριμένη ηλικία. Συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν (α) το βαθμό εξοικείωσης με τη θεματολογία 

του κειμένου, (β) το βαθμό στον οποίο το κείμενο ήταν κατανοητό, (γ) το βαθμό 

δυσκολίας της γλώσσας του και (δ) τον αριθμό των άγνωστων λέξεων που περιέχονταν σε 

αυτό. Στο σχετικό έντυπο που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνονταν τέσσερις 

ερωτήσεις τύπου Likert τεσσάρων σημείων, όπου το 1 αντιστοιχούσε σε μεγάλο βαθμό και 

το 4 αντιστοιχούσε σε μικρό βαθμό. Η κάθε ερώτηση εξέταζε ένα από τα τέσσερα 

χαρακτηριστικά του κειμένου. Επιπρόσθετα, το έντυπο που δόθηκε ζητούσε από τους 

εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν και να σημειώσουν στο κάθε κείμενο τις λέξεις που 

θεωρούσαν άγνωστες για τη συγκεκριμένη ηλικία. Τέλος, το έντυπο ζητούσε από τους 

εκπαιδευτικούς να προτείνουν δύο ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του κειμένου, 

που θα αξιολογούσαν αποτελεσματικά το βαθμό κατανόησης ενός μαθητή Στ΄ ταξης 

δημοτικού. 

 Για την τελική επιλογή των κειμένων τέθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια. Για να 

κριθεί ένα κείμενο κατάλληλο ως υποψήφιο για χρήση στην έρευνα, έπρεπε να έχει 

αξιολογηθεί από τα τρία τέταρτα τουλάχιστο των εκπαιδευτικών ως «εντελώς» ή «μερικώς 

άγνωστης» θεματολογίας, «κατάλληλης» ή «κάπως δύσκολης» γλώσσας και «μικρής» 

περιεκτικότητας σε άγνωστες λέξεις. Στο γενικότερο ερώτημα που αφορούσε στο βαθμό 

που ένα κείμενο είναι κατανοητό, τα τρία τέταρτα τουλάχιστο των εκπαιδευτικών θα 

έπρεπε να έχει αξιολογήσει το κείμενο ως «κάπως κατανοητό».   

 Από τα 8 κείμενα που προορίζονταν για τη δημιουργία κειμένου σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, μόνο τα 4 βρέθηκαν να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν.  Τα 4 

αυτά κείμενα μπορούσαν ανά 2 να δώσουν 2 κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης. Από τα 

14 κείμενα που ανήκαν στην κατηγορία του περιγραφικού κειμένου, βρέθηκαν 4, τα οποία 

πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε μία βάση 

κειμένων, στην οποία περιλαμβάνονταν 8 κείμενα. Από τη λίστα αυτή επιλέγηκαν στη 
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συνέχεια αυτά που θα μπορούσαν με μεγαλύτερη επιτυχία να πάρουν την τελική 

επιθυμητή μορφή, τη μορφή δηλαδή που διέπει ένα Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

και τη μορφή που διέπει ένα Περιγραφικό Κείμενο. Συγκεκριμένα, επιλέγηκαν 2 κείμενα, 

1 για τους «Μάγια» και 1 για τους «Ίνκας», τα οποία στη συνέχεια συνδυάστηκαν και 

αποτέλεσαν το αρχικό Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης καθώς και 1 άλλο κείμενο με 

θέμα την «Αλλεργία», το οποίο αποτέλεσε το αρχικό Περιγραφικό Κείμενο.  

 Για τον κάθε τύπο κειμένου ετοιμάστηκαν τέσσερις μορφές: H Μορφή Α ήταν 

χωρίς Συνεκτικότητα και χωρίς Σηματοδότηση, η Μορφή Β ήταν χωρίς Συνεκτικότητα και 

με Σηματοδότηση, η Μορφή Γ ήταν με Συνεκτικότητα και χωρίς Σηματοδότηση και η 

Μορφή Δ ήταν με Συνεκτικότητα και με Σηματοδότηση. Κατά την κατασκευή των 

μορφών του κάθε κειμένου, έγινε προσπάθεια όπως οι αλλαγές που υπέστησαν τα αρχικά 

κείμενα να ήταν τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η διατήρηση 

του αρχικού του χαρακτήρα, όπως αξιολογήθηκε από τους 9 εκπαιδευτικούς. Ως εκ 

τούτου, δεν έγινε προσθήκη νέων πληροφοριών στο περιεχόμενο. Όλα τα κείμενα που 

χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

 Στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι αναθεωρήσεις που 

έγιναν στα αρχικά  κείμενα, τόσο σε αυτό του τύπου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, όσο και 

σε αυτό του Περιγραφικού τύπου, από τις οποίες προέκυψαν οι τέσσερις αντίστοιχες 

μορφές, ενώ στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται αποσπάσματα από τις τέσσερις 

μορφές των δύο τύπων κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν. 
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 Από τη Μορφή Α του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης απουσίαζε η 

Συνεκτικότητα και η Σηματοδότηση. Η απουσία της Συνεκτικότητας επιτεύχθηκε, αφού 

αφαιρέθηκε από το αρχικό κείμενο οποιασδήποτε μορφής συνεκτικότητα που προσδίδεται 

μέσα από συνδέσμους και διακριτές λέξεις και φράσεις (για παράδειγμα «Τόσο οι Ίνκας 

όσο και οι Μάγια…», «Στην κοινωνία των Ίνκας, …, ενώ στην κοινωνία των Μάγια…»), 

που αφορούν στη σύγκριση αντιπαράθεση. Δεν έγινε επέμβαση σε οποιαδήποτε άλλης 

μορφής συνεκτικότητα, η οποία επιτυχάνεται από άλλου είδους συνδέσμους ή από 

διακριτές λέξεις και φράσεις. Σε ό,τι αφορά την έλλειψη Σηματοδότησης στη Μορφή Α, 

αυτή ήταν δεδομένη, αφού το αρχικό κείμενο δεν περιλάμβανε, εκτός από το βασικό τίτλο, 

άλλους τίτλους ή υπότιτλους.  

 

Πίνακας 3 

Αποσπάσματα από τις Τέσσερις Μορφές του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης  

Απουσία Συνεκτικότητας και Απουσία Σηματοδότησης (Μορφή Α) 

Οι Ίνκας και οι Μάγια 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας περιλάμβανε μεγάλη έκταση. Είχαν τη δυνατότητα να την 

ελέγχουν ολόκληρη, λόγω του καλού διοικητικού συστήματος που εφάρμοζαν. Η 

αυτοκρατορία τους χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές και στην κάθε μια ήταν επικεφαλής 

ένας διοικητής. Οι Ίνκας ζούσαν σκορπισμένοι σε αυτές τις τέσσερις περιοχές. Όλοι τους 

πίστευαν στις ίδιες θεότητες, είχαν τον ίδιο πολιτισμό και ανήκαν στο ίδιο κράτος. Η 

αυτοκρατορία των Μάγια ήταν χωρισμένη σε περιοχές και η κάθε περιοχή αποτελούσε 

ξεχωριστό κράτος, είχε τη δική της πρωτεύουσα και το δικό της κυβερνήτη. Ανάμεσα στις 

περιοχές υπήρχαν αντιζηλίες, λόγω οικονομικών διαφορών και αυτό τις οδήγησε σε 

πολεμικές συγκρούσεις. Όλοι οι Μάγια είχαν την ίδια θρησκεία και τον ίδιο πολιτισμό. 

Δεν ανήκαν όλοι στο ίδιο κράτος.  

 

Απουσία Συνεκτικότητας και Παρουσία Σηματοδότησης (Μορφή Β) 

Οι Ίνκας και οι Μάγια 

 

Το σύστημα διακυβέρνησης των Ίνκας 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας περιλάμβανε μεγάλη έκταση. Είχαν τη δυνατότητα να την 

ελέγχουν ολόκληρη, λόγω του καλού διοικητικού συστήματος που εφάρμοζαν. Η 

αυτοκρατορία τους χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές και στην κάθε μια ήταν επικεφαλής  
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Πίνακας 3 (συνεχίζεται). 

ένας διοικητής. Οι Ίνκας ζούσαν σκορπισμένοι σε αυτές τις τέσσερις περιοχές. Όλοι τους 

πίστευαν στις ίδιες θεότητες, είχαν τον ίδιο πολιτισμό και ανήκαν στο ίδιο κράτος. 

 

Το σύστημα διακυβέρνησης των Μάγια 

Η αυτοκρατορία των Μάγια ήταν χωρισμένη σε περιοχές και η κάθε περιοχή αποτελούσε 

ξεχωριστό κράτος, είχε τη δική της πρωτεύουσα και το δικό της κυβερνήτη. Ανάμεσα στις 

περιοχές υπήρχαν αντιζηλίες, λόγω οικονομικών διαφορών και αυτό τις οδήγησε σε 

πολεμικές συγκρούσεις. Όλοι οι Μάγια είχαν την ίδια θρησκεία και τον ίδιο πολιτισμό. 

Δεν ανήκαν όλοι στο ίδιο κράτος. 

 

Παρουσία Συνεκτικότητας και Απουσία Σηματοδότησης (Μορφή Γ) 

Οι Ίνκας και οι Μάγια 

 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας περιλάμβανε μεγάλη έκταση. Είχαν τη δυνατότητα να την 

ελέγχουν ολόκληρη, λόγω του καλού διοικητικού συστήματος που εφάρμοζαν. Η 

αυτοκρατορία τους χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές και στην κάθε μια ήταν επικεφαλής 

ένας διοικητής. Παρόλο λοιπόν που οι Ίνκας ζούσαν σκορπισμένοι σε αυτές τις τέσσερις 

περιοχές, εντούτοις όλοι τους πίστευαν στις ίδιες θεότητες, είχαν τον ίδιο πολιτισμό και 

ανήκαν στο ίδιο κράτος. Με παρόμοιο τρόπο ήταν χωρισμένη σε περιοχές και η 

αυτοκρατορία των Μάγια. Στους Μάγια, όμως, η κάθε περιοχή αποτελούσε ξεχωριστό 

κράτος, είχε τη δική της πρωτεύουσα και το δικό της κυβερνήτη. Ανάμεσα στις πόλεις 

υπήρχαν αντιζηλίες, λόγω οικονομικών διαφορών και αυτό τις οδήγησε σε πολεμικές 

συγκρούσεις. Αν και όλοι οι Μάγια είχαν την ίδια θρησκεία και τον ίδιο πολιτισμό, 

παρόλα αυτά δεν ανήκαν όλοι στο ίδιο κράτος. 

 

Παρουσία Συνεκτικότητας και Παρουσία Σηματοδότησης (Μορφή Δ) 

Οι Ίνκας και οι Μάγια 

 

Το σύστημα διακυβέρνησης των Ίνκας 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας περιλάμβανε μεγάλη έκταση. Είχαν τη δυνατότητα να την 

ελέγχουν ολόκληρη, λόγω του καλού διοικητικού συστήματος που εφάρμοζαν. Η 

αυτοκρατορία τους χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές και στην κάθε μια ήταν επικεφαλής 

ένας διοικητής. Παρόλο λοιπόν που οι Ίνκας ζούσαν σκορπισμένοι σε αυτές τις τέσσερις  
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Πίνακας 3 (συνεχίζεται). 

περιοχές, εντούτοις όλοι τους πίστευαν στις ίδιες θεότητες, είχαν τον ίδιο πολιτισμό και 

ανήκαν στο ίδιο κράτος. 

 

Το σύστημα διακυβέρνησης των Μάγια 

Με παρόμοιο τρόπο ήταν χωρισμένη σε περιοχές και η αυτοκρατορία των Μάγια. Στους 

Μάγια, όμως, η κάθε περιοχή αποτελούσε ξεχωριστό κράτος, είχε τη δική της πρωτεύουσα 

και το δικό της κυβερνήτη. Ανάμεσα στις πόλεις υπήρχαν αντιζηλίες, λόγω οικονομικών 

διαφορών και αυτό τις οδήγησε σε πολεμικές συγκρούσεις. Αν και όλοι οι Μάγια είχαν 

την ίδια θρησκεία και τον ίδιο πολιτισμό, παρόλα αυτά δεν ανήκαν όλοι στο ίδιο κράτος. 

 
 
Πίνακας 4 

Αποσπάσματα από τις Τέσσερις Μορφές του Περιγραφικού Κειμένου 

 

Απουσία Συνεκτικότητας και Απουσία Σηματοδότησης (Μορφή Α) 

Η αλλεργία 

 

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένες ουσίες, τα αλλεργιογόνα. 

Στον οργανισμό μας μπαίνουν συνεχώς διάφορες ουσίες από τον αέρα που αναπνέουμε, 

από το φαγητό που τρώμε, μέσω μιας ένεσης κ.τ.λ. Το ανοσοποιητικό σύστημα, που 

προστατεύει τον οργανισμό μας, εντοπίζει ποιες από τις ουσίες αυτές είναι βλαβερές και 

μπορεί να μας αρρωστήσουν. Αντιδρά με σκοπό να τις καταπολεμήσει. Το ανοσοποιητικό 

σύστημα των αλλεργικών ατόμων, όμως, αντιδρά περισσότερο από το κανονικό, 

καταπολεμώντας και κάποιες ουσίες, τις αλλεργιογόνες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει. 

Απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες κάποιων χημικών ουσιών, όπως την ισταμίνη, τη 

σεροτονίνη, τις προσταγλανδίνες, που προκαλούν τα ενοχλητικά συμπτώματα της 

αλλεργίας. 

 

Απουσία Συνεκτικότητας και Παρουσία Σηματοδότησης (Μορφή Β) 

Η αλλεργία 

 

Τι προκαλεί την αλλεργία 

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένες ουσίες, τα αλλεργιογόνα. 

Στον οργανισμό μας μπαίνουν συνεχώς διάφορες ουσίες από τον αέρα που αναπνέουμε, 
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Πίνακας 4 (συνεχίζεται). 

από το φαγητό που τρώμε, μέσω μιας ένεσης κ.τ.λ. Το ανοσοποιητικό σύστημα, που 

προστατεύει τον οργανισμό μας, εντοπίζει ποιες από τις ουσίες αυτές είναι βλαβερές και 

μπορεί να μας αρρωστήσουν. Αντιδρά με σκοπό να τις καταπολεμήσει. Το ανοσοποιητικό 

σύστημα των αλλεργικών ατόμων, όμως, αντιδρά περισσότερο από το κανονικό, 

καταπολεμώντας και κάποιες ουσίες, τις αλλεργιογόνες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει. 

Απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες κάποιων χημικών ουσιών, όπως την ισταμίνη, τη 

σεροτονίνη, τις προσταγλανδίνες, που προκαλούν τα ενοχλητικά συμπτώματα της 

αλλεργίας. 

 

Παρουσία Συνεκτικότητας και Απουσία Σηματοδότησης (Μορφή Γ) 

Η αλλεργία 

 

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένες ουσίες, τα αλλεργιογόνα. 

Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής: στον οργανισμό μας μπαίνουν συνεχώς διάφορες 

ουσίες, π.χ. από τον αέρα που αναπνέουμε, από το φαγητό που τρώμε, μέσω μιας ένεσης 

κ.τ.λ. Στη συνέχεια, το ανοσοποιητικό σύστημα, που προστατεύει τον οργανισμό μας, 

εντοπίζει ποιες από τις ουσίες αυτές είναι βλαβερές και μπορεί να μας αρρωστήσουν και 

τέλος αντιδρά με σκοπό να  τις καταπολεμήσει. Στην περίπτωση όμως των αλλεργικών 

ατόμων, το ανοσοποιητικό τους σύστημα αντιδρά περισσότερο από το κανονικό, 

καταπολεμώντας και κάποιες ουσίες, τις αλλεργιογόνες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει. Το 

αποτέλεσμα είναι να απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες κάποιων χημικών ουσιών, 

όπως την ισταμίνη, τη σεροτονίνη, τις προσταγλανδίνες, που προκαλούν τα ενοχλητικά 

συμπτώματα της αλλεργίας. 

 

Παρουσία Συνεκτικότητας και Παρουσία Σηματοδότησης (Μορφή Δ) 

Η αλλεργία 

 

Τι προκαλεί την αλλεργία 

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένες ουσίες, τα αλλεργιογόνα. 

Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής: στον οργανισμό μας μπαίνουν συνεχώς διάφορες 

ουσίες, π.χ. από τον αέρα που αναπνέουμε, από το φαγητό που τρώμε, μέσω μιας ένεσης 

κ.τ.λ. Στη συνέχεια, το ανοσοποιητικό σύστημα, που προστατεύει τον οργανισμό μας, 

εντοπίζει ποιες από τις ουσίες αυτές είναι βλαβερές και μπορεί να μας αρρωστήσουν και  
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Πίνακας 4 (συνεχίζεται). 

τέλος αντιδρά με σκοπό να  τις καταπολεμήσει. Στην περίπτωση όμως των αλλεργικών 

ατόμων, το ανοσοποιητικό τους σύστημα αντιδρά περισσότερο από το κανονικό, 

καταπολεμώντας και κάποιες ουσίες, τις αλλεργιογόνες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει. Το 

αποτέλεσμα είναι να απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες κάποιων χημικών ουσιών, 

όπως την ισταμίνη, τη σεροτονίνη, τις προσταγλανδίνες, που προκαλούν τα ενοχλητικά 

συμπτώματα της αλλεργίας. 

 

Οι υπόλοιπες τρεις μορφές ήταν αποτέλεσμα αναθεωρήσεων στο κείμενο της 

Μορφής Α. Συγκεκριμένα, η Μορφή Β του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

περιλάμβανε μόνο Σηματοδότηση και φτιάχτηκε, αφού προστέθηκαν στο κείμενο της 

Μορφής Α εφτά τίτλοι και τέσσερις υπότιτλοι. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι δεν προσέθεταν 

στο κείμενο νέες πληροφορίες περιεχομένου, αποτελούσαν απλά μια σύντομη σύνοψη, με 

έκταση λιγότερη της μιας γραμμής, για το περιεχόμενο που ακολουθούσε. Η Μορφή Γ του 

Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης περιλάμβανε μόνο Συνεκτικότητα που ήταν 

αποτέλεσμα (α) της επαναφοράς των συνδέσμων και των διακριτών λέξεων και φράσεων 

που παρέπεμπαν σε σύγκριση αντιπαράθεση και οι οποίες αφαιρέθηκαν από το αρχικό 

κείμενο για να φτιαχτεί η Μορφή Α και (β) της προσθήκης περαιτέρω συνδέσμων και 

διακριτών λέξεων και φράσεων που παρέπεμπαν σε σύγκριση  αντιπαράθεση. Τέλος, η 

Μορφή Δ του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης περιλάμβανε τα χαρακτηριστικά των 

Μορφών Β και Γ, είχε δηλαδή και Σηματοδότηση και Κειμενική Συνεκτικότητα.  

 Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία και οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές για 

την κατασκευή των τεσσάρων μορφών του Περιγραφικού Κειμένου. Ως εκ τούτου, η 

Συνεκτικότητα αφαιρέθηκε από τη Μορφή Α μέσω της απομάκρυνσης από το αρχικό 

κείμενο μόνο των συνδέσμων και των διακριτών λέξεων και φράσεων που ενίσχυαν την 

περιγραφική ικανότητα του κειμένου (για παράδειγμα «επίσης…», «Το αποτέλεσμα είναι 

να…» ), ενώ ενισχύθηκε στις Μορφές Γ και Δ, μέσω της επαναφοράς τους και της 

περαιτέρω προσθήκης τους. Όπως στο Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, έτσι και στο 

Περιγραφικό, η έλλειψη Σηματοδότησης στη Μορφή Α ήταν δεδομένη, αφού το αρχικό 

κείμενο δεν περιλάμβανε, εκτός από το βασικό τίτλο άλλους τίτλους ή υπότιτλους. Τέλος, 

η Σηματοδότηση στις Μορφές Β και Δ ήταν επίσης αποτέλεσμα της πρόσθεσης εφτά 

τίτλων και τεσσάρων υποτίτλων και ο χαρακτήρας της ήταν ο ίδιος με αυτόν των 

αντίστοιχων μορφών Κείμενου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης.  

 Για τις τέσσερις μορφές των δύο τύπων κειμένου βρέθηκε ο Βαθμός Δυσκολίας, 

που ορίζεται ως ο λόγος του αριθμού λέξεων προς τον αριθμό προτάσεων που περιέχονται 
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στο κάθε κείμενο. Η έκταση σε λέξεις των  κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι 

βαθμοί δυσκολίας τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.  Ο μέσος Βαθμός Δυσκολίας των 

τεσσάρων μορφών του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης  ήταν Μ = 14.73 (SD= 2.77). 

Καμιά μορφή του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης δεν είχε Βαθμό Δυσκολίας, ο 

οποίος να μην περιλαμβανόταν εντός του διαστήματος εμπιστοσύνης του μέσου Βαθμού 

Δυσκολίας, 95% CI  = 10.32 < 14.73 < 19.13. Ο μέσος Βαθμός Δυσκολίας των τεσσάρων 

μορφών του Περιγραφικού Κειμένου ήταν Μ = 17.67 (SD= 2.20). Καμιά μορφή του 

Περιγραφικού Κειμένου δεν είχε Βαθμό Δυσκολίας πέραν του διαστήματος εμπιστοσύνης 

του μέσου Βαθμού Δυσκολίας, 95% CI  = 14.17 < 17.67 < 21.18. Για να διασφαλιστεί ότι 

ο μέσος Βαθμός Δυσκολίας των Κειμένων Σύγκρισης Αντιπαράθεσης δε είχε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές από το μέσο Βαθμό Δυσκολίας των Περιγραφικών Κειμένων, έγινε 

έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν μη στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στο δείκτη δυσκολίας των κειμένων, t(6)=1.67, p=.15. Για να διασφαλιστεί ότι ο 

μέσοι Βαθμοί Δυσκολίας των Κειμένων διαφορετικής μορφής δε είχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές έγινε έλεγχος One Way ANOVA. Τα αποτελέσματα έδειξαν μη 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στο δείκτη δυσκολίας των κειμένων, F(3,7) = 2.36, 

p = .21.   

 

Πίνακας 5 

Η Έκταση των Κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν σε Λέξεις και οι Δείκτες Δυσκολίας τους 

 

Τύπος/Μορφή Κειμένου  Έκταση  

Δείκτης 

Δυσκολίας 

Περιγραφικό Κείμενο/Μορφή Α 702 18.00 

Περιγραφικό Κείμενο/Μορφή Β 759 15.18 

Περιγραφικό Κείμενο/Μορφή Γ 778 20.47 

Περιγραφικό Κείμενο/Μορφή Δ 835 17.04 

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης/Μορφή Α 646  13.45  

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης/Μορφή Β 698 11.83 

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης/Μορφή Γ  731 18.27 

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης/Μορφή Δ  783 15.35 

 

 Όλα τα κείμενα αναλύθηκαν στις βασικές τους ιδέες (idea units) (Trabasso, van 

den Broek, & Suh, 1989; vanDijk & Kintsch, 1983) από την ερευνήτρια, καθώς και από 

ένα δεύτερο ερευνητή, με πείρα στο πεδίο της ανάγνωσης. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση 

των βασικών ιδεών που εντοπίστηκαν από την ερευνήτρια, με αυτές που εντοπίστηκαν από 
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το δεύτερο ερευνητή και βρέθηκε ποιες από αυτές ήταν κοινές. Για τις Μορφές Α και Β 

του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης ο βαθμός συμφωνίας ήταν 85% και για τις 

Μορφές Γ και Δ ήταν 87%. Ο βαθμός συμφωνίας για τις Μορφές Α και Β του 

Περιγραφικού Κειμένου ήταν 80% και για τις Μορφές Γ και Δ ήταν 92%. Οι διαφορές 

συζητήθηκαν με στόχο την προσαρμογή και τη συμφωνία μεταξύ των ερευνητών. 

  

Έργα 

 

Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση 

  

 Για την αξιολόγηση (α) του βαθμού ανάκλησης των κειμενικών πληροφοριών, (β) 

του βαθμού συμπερίληψης στη νοητική αναπαράσταση συμπερασμάτων και (γ) του 

βαθμού συμπερίληψης στη νοητική αναπαράσταση τόσο βασικών ιδεών του κειμένου που 

κωδικοποιήθηκαν λανθασμένα, όσο και λανθασμένων συμπερασμάτων, χρησιμοποιήθηκε 

έργο Ελεύθερης Γραπτής Ανάκλησης. Το έργο αυτό είναι σε θέση να μας δώσει ενδείξεις 

τόσο για το δίκτυο σύνδεσης των νοητικών προτάσεων που προέκυψαν από το κείμενο 

(textbase, επιφανειακή κατανόηση), όσο και για το νοητικό μοντέλο (situation model, 

βαθιά κατανόηση).    

 Η ελεύθερη γραπτή ανάκληση είναι αποτελεσματική στην αξιολόγηση του βαθμού 

συγκράτησης και σύνδεσης, εκ μέρους των αναγνωστών, των νοητικών προτάσεων που 

έχουν προκύψει από το κείμενο (textbase). Αυτό το έργο επιτρέπει την ανάκληση της 

πληροφορίας από το άτομο ακριβώς όπως του έρχεται στο μυαλό (Kekenbosch, 1994) και 

παρέχει ελευθερία στον αναγνώστη να ανακαλέσει αυτά που διάβασε (Zwaan & Singer, 

2003). Λόγω των πολλών θετικών στοιχείων που συγκεντρώνει, χρησιμοποιήθηκε από τις 

πλείστες έρευνες που ασχολούνται με την επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων στην 

ανάκληση κειμένου (για παράδειγμα Lorch & Lorch, 1996a; 1996b; Lorch, et al., 2001). 

Περαιτέρω, το έργο αυτό είναι ενδεικτικό και της συμπερασματικής σκέψης στην οποία 

προέβησαν οι αναγνώστες, δίνοντας έτσι ενδείξεις για την ποιότητα του νοητικού 

μοντέλου που οικοδομήθηκε (situation model). Τέλος, μέσα από την ελεύθερη γραπτή 

ανάκληση διαφαίνεται ο βαθμός στον οποίο οι αναγνώστες προχώρησαν τόσο σε 

λανθασμένη κωδικοποίηση των βασικών ιδεών του κειμένου, όσο και σε λανθασμένη 

συμπερασματική σκέψη. Αυτή η πτυχή της κατανόησης κειμένου είναι πολύ σημαντική, 

αφού είναι ακόμα μια ένδειξη της ποιότητας της νοητικής αναπαράστασης. Κείμενα των 

οποίων οι νοητικές  αναπαραστάσεις που έφτιαξαν οι αναγνώστες περιέχουν λιγότερες 

λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα είναι πιο αποτελεσματικά στη μάθηση.  
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  Στην παρούσα έρευνα το έργο Ελεύθερης Γραπτής Ανάκλησης χορηγήθηκε στους 

συμμετέχοντες μετά από την ανάγνωση του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και του 

Περιγραφικού Κειμένου. Στους συμμετέχοντες δόθηκε ειδικό έντυπο (Παράρτημα ΙΙΙ), το 

οποίο τους ζητούσε να καταγράψουν οτιδήποτε μπορούσαν να θυμηθούν από το κείμενο 

που είχαν διαβάσει. Στο έντυπο υπήρχε χώρος με κενές γραμμές, στις οποίες οι 

συμμετέχοντες κατέγραψαν τις ανακλήσεις τους. Στις περιπτώσεις όπου ο χώρος στο 

έντυπο δεν ήταν αρκετός δόθηκε επιπλέον έντυπο. 

 Για την βαθμολόγηση των Ελεύθερων Γραπτών Ανακλήσεων των συμμετεχόντων 

έγινε αρχικά ανάλυσή τους σε βασικές ιδέες (Trabasso et al., 1989; vanDijk & Kintsch, 

1983). Οι βασικές ιδέες στην συνέχεια κωδικοποιήθηκαν ως εξής: έγκυρες ανακλήσεις, 

έγκυρα συμπεράσματα, λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα. Ως έγκυρες 

ανακλήσεις θεωρήθηκαν οι βασικές ιδέες της γραπτής ανάκλησης που αντιστοιχούσαν σε 

βασικές ιδέες του κειμένου που μελετήθηκε. Ως έγκυρα συμπεράσματα θεωρήθηκαν οι 

βασικές ιδέες της γραπτής ανάκλησης που αποτελούσαν λογικά συμπεράσματα, είτε 

γεφύρωσης είτε επέκτασης, που θα μπορούσαν να εξαχθούν από το κείμενο και δεν 

αποτελούσαν βασικές ιδέες του κειμένου που είχε διαβαστεί. Λανθασμένες βασικές και 

συμπεράσματα θεωρήθηκαν όλες οι υπόλοιπες βασικές ιδέες της γραπτής ανάκλησης. 

 Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία στην ανάλυση των 

ανακλήσεων σε βασικές ιδέες καθώς και στην κωδικοποίησή τους, το 30% των γραπτών 

ανακλήσεων - οι μισές ήταν ανακλήσεις του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και οι 

μισές του Περιγραφικού Κειμένου - αναλύθηκε σε βασικές ιδέες και στη συνέχεια 

κωδικοποιήθηκε και από ένα δεύτερο ερευνητή, ο οποίος ακολούθησε ακριβώς την ίδια 

διαδικασία. Ο βαθμός συμφωνίας των δύο ερευνητών βρέθηκε να είναι πολύ ψηλός, 

καθώς το 91% των βασικών ιδεών που εντόπισε η ερευνήτρια εντοπίστηκαν και από το 

δεύτερο ερευνητή. Υψηλός βαθμός συμφωνίας βρέθηκε και για την κωδικοποίηση των 

βασικών ιδεών που εντοπίστηκαν. Συγκεκριμένα, το 98% των βασικών ιδεών που 

κωδικοποιήθηκαν από την ερευνήτρια ως έγκυρες ανακλήσεις, κωδικοποιήθηκαν το ίδιο 

και από το δεύτερο ερευνητή. Το 89% των βασικών ιδεών που κωδικοποιήθηκαν από την 

ερευνήτρια ως έγκυρα συμπεράσματα, κωδικοποιήθηκαν το ίδιο και από το δεύτερο 

ερευνητή, ενώ ο βαθμός συμφωνίας για τις λανθασμένες ανακλήσεις ή συμπεράσματα 

ήταν 92%. Όλες οι διαφορές μεταξύ των δύο ερευνητών συζητήθηκαν διεξοδικά και 

επιλύθηκαν, πριν την ανάλυση των υπόλοιπων πρωτοκόλλων. 

 Η βαθμολόγηση των ελεύθερων γραπτών ανακλήσεων έγινε ως προς τις ακόλουθες 

τρεις μεταβλητές: (α) το βαθμό Ανάκλησης, το λόγο δηλαδή έγκυρων ανακλήσεων προς 

το σύνολο των βασικών ιδεών στα πρωτόκολλα Ελεύθερης Γραπτής Ανάκλησης, (β) το 
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βαθμό Έξαγωγής Συμπερασμάτων, τον αριθμό δηλαδή των έγκυρων συμπερασμάτων που 

εντοπίστηκαν στα πρωτόκολλα Ελεύθερης Γραπτής Ανάκλησης και (γ) τον αριθμό 

Λανθασμένων Βασικών Ιδεών και Συμπερασμάτων που συμπεριλήφθηκαν στα 

πρωτόκολλα των Ελεύθερων Γραπτών Ανακλήσεων. 

  

Δοκίμια Κατανόησης 

 

 Ένας διαδεδομένος τρόπος αξιολόγησης της κατανόησης που προκύπτει από την 

ανάγνωση κειμένων είναι η χρήση ερωτήσεων (Ozuru, Best, Bell, Witherspoon, & 

McNamara, 2007), όπως είναι και οι ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές μας 

δίνουν ενδείξεις για την ποιότητα της νοητικής αναπαράστασης που δομήθηκε για ένα 

κείμενο και εστιάζει τόσο στην επιφανειακή (textbase), όσο και στην εις βάθος κατανόηση 

(situation model) (Caccamise, Snyder, & Kintsch, 2008).  

Για την αξιολόγηση του βαθμού Κατανόησης των κειμένων της παρούσας έρευνας 

κατασκευάστηκαν δύο Δοκίμια Κατανόησης (Παράρτημα IV). Το πρώτο δοκίμιο 

αφορούσε στο περιεχόμενο των τεσσάρων μορφών του Κειμένου Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης και το δεύτερο δοκίμιο στο περιεχόμενο των τεσσάρων μορφών του 

Περιγραφικού Κειμένου. Το καθένα από τα δύο δοκίμια περιλάμβανε 25 ερωτήσεις του 

τύπου «Σωστό/Λαθος». Από αυτές, οι 8 ήταν κυριολεκτικές, και οι 17 ήταν 

συμπερασματικές ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 8 απαιτούσαν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων γεφύρωσης (bridging inferences), ενώ οι 9 απαιτούσαν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων επέκτασης (elaborative inferences). Δημιουργήθηκαν δύο μορφές για το 

κάθε δοκίμιο, οι οποίες προέκυψαν μετά την τοποθέτηση των 25 ερωτήσεων με 

διαφορετική, τυχαία σειρά. Παραδείγματα για το καθένα είδος ερώτησης και για τους δύο 

τύπους κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 και στον 

Πίνακα 7. 
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Πίνακας 6 

Παραδείγματα για τον κάθε Τύπο Ερώτησης που περιλήφθηκε στο Δοκίμιο Κατανόησης 

Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

 

 

Κυριολεκτικές Ερωτήσεις 

2, 16* Οι Μάγια είχαν τα βιβλία τους σε βιβλιοθήκες. 

12, 14 Όλοι οι Ίνκας λάτρευαν τους ίδιους Θεούς. 

 

 

Συμπερασματικές Ερωτήσεις (Γεφύρωσης) 

4, 17 Κάποιοι από τους δούλους των Μάγια ήταν και αυτοί Μάγια. 

18, 3 Οι Μάγια και οι Ίνκας φημίζονταν για τον ίδιο λόγο. 

 

 

Συμπερασματικές Ερωτήσεις (Επέκτασης) 

7, 6 Στα σπίτια των Ίνκας δε χωρούσαν πολλά έπιπλα. 

25, 24 Οι Μάγια σέβονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερο από τους Ίνκας. 

*Οι αριθμοί αντιστοιχούν στον αριθμό που είχε η ερώτηση στις δύο μορφές του Δοκιμίου 

Κατανόησης (Παράρτημα IV). 

 

Πίνακας 7 

Παραδείγματα για τον κάθε Τύπο Ερώτησης που περιλήφθηκε στο Δοκίμιο Κατανόησης 

Περιγραφικού Κειμένου 

 

 

Κυριολεκτικές Ερωτήσεις 

7, 17 Κάποια αλλεργιογόνα σχετίζονται με τη φύση. 

18, 10 Κάποιος μπορεί να υποφέρει από αλλεργία μόνο μια εποχή του χρόνου. 

  

Συμπερασματικές Ερωτήσεις (Γεφύρωσης) 

11, 25 

Το ανοσοποιητικό σύστημα κάποιων ανθρώπων ευθύνεται για την κοκκινίλα 

στα μάτια τους. 

25, 24 

Είναι πιθανό ένα αλλεργικό άτομο να αναγκαστεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρική 

σκούπα όταν καθαρίζει, αντί για τη συνηθισμένη σκούπα. 
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Πίνακας 7 (συνεχίζεται). 

 Συμπερασματικές Ερωτήσεις (Επέκτασης) 

15, 16 

Κάποιος που είναι αλλεργικός στη σκόνη είναι καλά να πλένει συχνά το 

μαξιλάρι του. 

25, 22 

Η πρώτη επίσκεψη ενός αλλεργικού ατόμου στον αλλεργιολόγο του, συνήθως 

τελειώνει γρήγορα. 

*Οι αριθμοί αντιστοιχούν στον αριθμό που είχε η ερώτηση στις δύο μορφές του Δοκιμίου 

Κατανόησης (Παράρτημα IV). 
 

 Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των Δοκιμίων Κατανόησης, η κάθε ερώτηση 

που περιλαμβανόταν σε αυτά εξέταζε μία ή περισσότερες βασικές ιδέες του κειμένου. 

Κατά την κατασκευή των ερωτήσεων έγινε προσπάθεια όπως καλυφθούν όσο το δυνατό 

περισσότερες από τις βασικές ιδέες του κειμένου. Το Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν στο 82% των 

βασικών ιδεών του κειμένου. Το Δοκίμιο Κατανόησης Περιγραφικού Κειμένου 

περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν στο 89% των βασικών ιδεών του κειμένου. 

Επιπλέον, η κάθε βασική ιδέα του κειμένου εξεταζόταν μόνο από μία ερώτηση. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίστηκε πως οι συμμετέχοντες μπορούσαν να συγκεντρώσουν μόνο ένα 

βαθμό για την κάθε βασική ιδέα του κειμένου που εξεταζόταν από τα δοκίμια. Για 

παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχοντας μπορούσε να χρησιμοποιήσει με επιτυχία μία 

συγκεκριμένη βασική ιδέα ενός κειμένου, τότε η ικανότητά του αυτή θα του απέφερε μόνο 

ένα βαθμό, εφόσον καμιά άλλη ερώτηση του δοκιμίου δε σχετιζόταν με την ίδια βασική 

ιδέα. 

 Η απάντηση στις κυριολεκτικές ερωτήσεις βρισκόταν αυτούσια ή παραφρασμένη 

στο κείμενο και εξέταζε είτε μια ιδέα του ή περισσότερες που βρίσκονταν όμως στην ίδια 

πρόταση. Οι κυριολεκτικές ερωτήσεις, των οποίων η απάντηση ήταν «Λάθος» ήταν 

διατυπωμένες σε αρνητική μορφή. Οι πέντε από τις οχτώ κυριολεκτικές ερωτήσεις στο 

Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και Περιγραφικού Κειμένου 

είχαν ως ορθή απάντηση το «Σωστό» και οι υπόλοιπες τρεις το «Λάθος».   

 Κάθε μια από τις ερωτήσεις γεφύρωσης εξέταζε δύο ή περισσότερες ιδέες του 

κειμένου, οι οποίες βρίσκονταν σε διαφορετικές παραγράφους του. Η απάντηση σε κάθε 

τέτοια ερώτηση απαιτούσε την εξαγωγή συμπεράσματος αναφορικά με τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις βασικές ιδέες. Οι τέσσερις από τις οχτώ ερωτήσεις 

γεφύρωσης στο Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης είχαν ως ορθή 

απάντηση το «Σωστό» και οι υπόλοιπες τέσσερις το «Λάθος».  Αντίστοιχα, οι πέντε από 
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τις οχτώ ερωτήσεις γεφύρωσης στο Δοκίμιο Κατανόησης Περιγραφικού Κειμένου είχαν 

ως ορθή απάντηση το «Σωστό» και οι υπόλοιπες τρεις το «Λάθος».  

 Οι συμπερασματικές ερωτήσεις επέκτασης ζητούσαν από τους αναγνώστες να 

προχωρήσουν πέρα από τις κειμενικές πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσουν, για να 

φθάσουν σε κάποιο συμπέρασμα. Ως εκ τούτου, οι απάντησή τους δε βρισκόταν στο 

κείμενο. Οι πέντε από τις εννιά ερωτήσεις επέκτασης στο Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και Περιγραφικού Κειμένου είχαν ως ορθή απάντηση το 

«Σωστό» και οι υπόλοιπες τέσσερις το «Λάθος».  

 Η κάθε ορθή απάντηση των ερωτήσεων βαθμολογήθηκε με 1 και η κάθε 

λανθασμένη με 0. Ο βαθμός του κάθε συμμετέχοντα στα δύο δοκίμια κατανόησης 

προέκυψε από το ποσοστό των ορθών απαντήσεων που έδωσε. Τα Δοκίμια Κατανόησης 

ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους με τη μέτρηση της εσωτερικής τους συνέπειας, με 

τον υπολογισμό του δείκτη K-R21c, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος στις περιπτώσεις 

όπου τα δοκίμια είναι του τύπου «Σωστό/Λάθος» και παρουσιάζουν μεγάλο εύρος τιμών 

στους δείκτες δυσκολίας των ερωτήσεων, ειδικότερα πέρα από το διάστημα [.35, .65], κάτι 

που ίσχυσε για τα Δοκίμια Κατανόησης. Η χρήση πιο τυπικών δεικτών για υπολογισμό της 

αξιοπιστίας, όπως είναι ο δείκτης Cronbach’s α,  δε χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις 

αυτές (π.χ. Schiefele & Krapp, 1996). Η εσωτερική συνέπεια βρέθηκε να είναι  KR21c=.61 

για το Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και KR21c=.81 για το 

Δοκίμιο Κατανόησης Περιγραφικού Κειμένου. Η αξιοπιστία των δύο δοκιμίων κρίνεται 

σχετικά ικανοποιητική, αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για δοκίμια τύπου «Σωστό/Λάθος», 

όπου αναμένεται σημαντικό ποσοστό απαντήσεων που δίνουν οι συμμετέχοντες να είναι 

αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής. Επιπρόσθετα, αρκετές από τις ερωτήσεις που 

περιλαμβάνονταν στα δύο δοκίμια παρουσίασαν υψηλό δείκτη δυσκολίας. Σύμφωνα με 

τον Nunnally (1978), τιμές του συντελεστή αξιοπιστίας του επιπέδου αυτού είναι 

αποδεκτές, νοουμένου ότι τα αποτελέσματα του δοκιμίου χρησιμοποιούνται σε βασική 

έρευνα και όχι για σκοπούς ψυχολογικής αξιολόγησης, όπως στις περιπτώσεις για 

παράδειγμα όπου γίνεται ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές. 
    

Δοκίμιο Προϋπάρχουσων Γνώσεων 

 

Σκοπός του Δοκιμίου Προϋπάρχουσων Γνώσεων (Παράρτημα V) ήταν να μετρήσει 

το επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων για τη θεματολογία των κειμένων που 

χορηγήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας, ώστε να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η 
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δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως συμμεταβλητή, εάν παρουσιάζονταν 

διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για τη μελέτη της επίδρασης των 

προϋπάρχουσων γνώσεων των συμμετεχόντων είναι ουσιαστικά δύο. Η πρώτη είναι η 

μέτρησή τους στην αρχή της πειραματικής διαδικασίας, με σκοπό την εύρεση του επιπέδου 

προϋπάρχουσων γνώσεων και η δεύτερη είναι η παροχή πληροφοριών σχετικών με το 

θέμα, θεωρώντας με αυτό τον τρόπο ότι όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν κάτοχοι σχετικών με 

το θέμα γνώσεων. Και οι δύο μέθοδοι, σύμφωνα με τους Dochy και συνεργάτες (1999) και 

Shapiro (2004) έχουν μειονεκτήματα. Η μέτρηση προϋπάρχουσων γνώσεων είναι δυνατό 

να υποψιάσει τους συμμετέχοντες για το θέμα των κειμένων που έπονται. Ωστόσο, η 

εναλλακτική μέθοδος που είναι η παροχή πληροφοριών για το θέμα, δεν είναι εντελώς 

ασφαλής, αφού η διαδικασία αυτή δε διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες έγιναν όντως 

κάτοχοι των σχετικών γνώσεων. Οι Surber και Schroeder (2007), προτείνουν μιαν 

εναλλακτική μέθοδο μελέτης της επίδρασης των προϋπάρχουσων γνώσεων, αυτή της 

επιλογής συμμετεχόντων που έχουν έρθει σε ενεργή επαφή με τη συγκεκριμένη 

θεματολογία, εκτός πειραματικού πλαισίου και, ως εκ τούτου, κατέχουν το σχετικό 

γνωστικό σχήμα. 

Οι προβληματισμοί αυτοί αφορούν κυρίως στις περιπτώσεις, όπου οι πειραματικοί 

σχεδιασμοί επιθυμούν να περιλάβουν στην έρευνά τους συμμετέχοντες με υψηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων. Παρόλο που ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας 

περιελάμβανε συμμετέχοντες με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων, εντούτοις 

έγινε προσπάθεια όπως ληφθούν υπόψη. Ως εκ τούτου, μετρήθηκε στην αρχή της 

πειραματικής διαδικασίας το επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων των αναγνωστών, αφού 

όμως πρώτα διασφαλίστηκε η απουσία τους με άλλους τρόπους. Αυτό έγινε, αφού η 

θεματολογία των κειμένων είχε πρώτα κριθεί από εκπαιδευτικούς με πείρα στη 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ως άγνωστη για μαθητές Στ’ τάξης δημοτικού. Ως εκ 

τούτου, η χορήγηση του Δοκιμίου Προϋπάρχουσων Γνώσεων δεν έγινε τόσο για να 

διακριβωθεί κατά πόσο η θεματολογία των κειμένων είναι άγνωστη, όσο για να 

επιβεβαιωθεί αυτό, κάνοντας κατά κάποιο τρόπο διπλό έλεγχο.    

Το Δοκίμιο Προϋπάρχουσων Γνώσεων ζητούσε από τους συμμετέχοντες, μέσω 

ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, να καταγράψουν σε ειδικό έντυπο ό,τι γνώριζαν για τα 

θέματα των κειμένων, δηλαδή για τους «Ίνκας», τους «Μάγια» και την «Αλλεργία». Για 

να μην επικεντρωθεί η προσοχή των συμμετεχόντων στα θέματα των κειμένων της 

έρευνας, περιλήφθηκαν στο δοκίμιο και άλλες δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες 

ωστόσο δε λήφθηκαν υπόψη. Η μία ερώτηση αναφέρονταν στις «Ινδές γυναίκες», ένα 
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κοινωνικοπολιτιστικό θέμα που αντιστοιχούσε στους «Ίνκας» και στους «Μάγια», ενώ η 

άλλη αναφερόταν στην «Αιμορροφιλία», ένα ιατρικό θέμα που αντιστοιχούσε στην 

«Αλλεργία».  Η «Αιμορροφιλία» και οι «Ινδές γυναίκες» ήταν ανάμεσα στα θέματα που 

κατά τη διαδικασία κατασκευής των κειμένων, αξιολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς 

ως κατάλληλα, αλλά τελικά δε χρησιμοποιήθηκαν. 

 Οι γραπτές απαντήσεις των συμμετεχόντων στο Δοκίμιο Προϋπάρχουσων 

Γνώσεων αξιολογήθηκαν τόσο με βάση τις πληροφορίες που παρέθετε το αντίστοιχο 

κείμενο, όσο και με ό,τι θεωρείται αντικειμενικά αποδεκτό σε σχέση με το θέμα του κάθε 

κειμένου. Συγκεκριμένα, όλες οι γραπτές απαντήσεις αναλύθηκαν σε βασικές ιδέες (idea 

units) (Trabasso et al., 1989; vanDijk & Kintsch, 1983). Στη συνέχεια, όσες από αυτές τις 

βασικές ιδέες είτε περιλαμβάνονταν ή αντιστοιχούσαν, ως προς το νόημα τους, σε βασικές 

ιδέες του κειμένου, είτε κρίθηκαν ως αντικειμενικά αποδεκτές, αξιολογούνταν ως σωστές.  

Σε όλες τις σωστές βασικές ιδέες στις γραπτές απαντήσεις δόθηκε 1 βαθμός, ενώ οι 

υπόλοιπες πληροφορίες που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες αγνοήθηκαν. Το σύνολο 

των βαθμών που συγκέντρωσε ο κάθε συμμετέχοντας αποτέλεσε και τη βαθμολογία του 

στο δοκίμιο. 

 Για να διασφαλιστεί αντικειμενικότητα στη βαθμολόγηση του Δοκιμίου 

Προϋπάρχουσων Γνώσεων, το 30% των δοκιμίων διορθώθηκε και από ένα δεύτερο 

ερευνητή, ο οποίος ακολούθησε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Ο βαθμός συμφωνίας των 

δύο ερευνητών βρέθηκε να είναι πολύ ψηλός, καθώς το 93% των σωστών  βασικών ιδεών 

που εντόπισε η ερευνήτρια  εντοπίστηκε και από το δεύτερο ερευνητή.    

 

Δοκίμιο Λεξιλογικής Επίδοσης 

 

Η σχέση της λεξιλογικής επίδοσης με την ικανότητα κατανόησης κειμένου έχει 

διαπιστωθεί από τα πρώτα χρόνια που διεξάγεται έρευνα στο πεδίο της ανάγνωσης (Just & 

Carpenter, 1987; Swanson & Berninger, 1995; Yuill, Oakhill, & Parkin, 1989). Ως εκ 

τούτου, η συμπερίληψη της μεταβλητής αυτής στην παρούσα έρευνα κρίθηκε αναγκαία, 

για να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως συμμεταβλητή. Σκοπός του Δοκιμίου 

Λεξιλογικής Επίδοσης (Παράρτημα VI) ήταν να αξιολογήσει το επίπεδο λεξιλογικής 

γνώσης των συμμετεχόντων. Για την κατασκευή του δοκιμίου χρησιμοποιήθηκαν λέξεις 

από τα κείμενα που δόθηκαν στους εννέα εκπαιδευτικούς για αξιολόγηση. Από τη 

διαδικασία εξαιρέθηκαν τα κείμενα που κρίθηκαν τελικά κατάλληλα και 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Το δοκίμιο περιλάμβανε 10 λέξεις, οι οποίες 
Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

93

χαρακτηρίστηκαν ως πολύ δύσκολες, 10 λέξεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως δύσκολες 

και 10 λέξεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως εύκολες. 

 Το επίπεδο δυσκολίας μιας λέξης καθορίστηκε από τον αριθμό των εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι θεώρησαν τη συγκεκριμένη λέξη ως άγνωστη για παιδιά Στ΄ τάξης δημοτικού. 

Συγκεκριμένα, μια λέξη για να θεωρηθεί ως πολύ δύσκολη, θα έπρεπε να σημειωθεί ως 

άγνωστη από εφτά, οχτώ, ή εννιά εκπαιδευτικούς, ενώ για να θεωρηθεί ως δύσκολη, θα 

έπρεπε να σημειωθεί ως άγνωστη από τέσσερις, πέντε ή έξι εκπαιδευτικούς. Αφού 

εντοπίστηκαν όλες οι λέξεις που ενέπιπταν στην κάθε μια από τις δύο ομάδες, επιλέγηκαν 

με τυχαίο τρόπο 10 από τις 18 λέξεις από την κατηγορία των πολύ δύσκολων και 10 από 

τις 43 λέξεις από την κατηγορία των δύσκολων, οι οποίες και περιλήφθηκαν στο Δοκίμιο 

Λεξιλογικής Επίδοσης. Οι 10 εύκολες λέξεις του δοκιμίου λήφθηκαν επίσης από τα 

κείμενα, αλλά δεν κρίθηκαν ως άγνωστες από κανένα εκπαιδευτικό. 

 Η αξιολόγηση του επιπέδου λεξιλογικής γνώσης έγινε με ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, Την κάθε ερώτηση ακολουθούσαν τέσσερις πιθανές επιλογές και η κάθε επιλογή 

προσέδιδε στη λέξη διαφορετικό νόημα. Από τις τέσσερις επιλογές μόνο η μία αποτελούσε 

την ορθή απάντηση. Η κάθε ορθή απάντηση των ερωτήσεων βαθμολογήθηκε με 1 βαθμό 

και η κάθε λανθασμένη με 0 βαθμούς. Ο συνολικός βαθμός του κάθε συμμετέχοντα στο 

Δοκίμιο Λεξιλογικής Επίδοσης ήταν το ποσοστό των ορθών απαντήσεων που έδωσε.   

 Δημιουργήθηκαν δύο μορφές του δοκιμίου, οι οποίες προέκυψαν μετά την 

τοποθέτηση των 30 ερωτήσεων με διαφορετική, τυχαία σειρά. Στον Πίνακα 8 

παρουσιάζονται παραδείγματα των ερωτήσεων του Δοκιμίου Λεξιλογικής Επίδοσης. 

 Οι δύο μορφές του δοκιμίου δόθηκαν πιλοτικά σε 56 μαθητές Στ΄ τάξης δημοτικού, 

οι οποίοι δεν περιλήφθηκαν στο δείγμα της έρευνας. Οι 29 κλήθηκαν να απαντήσουν τη 

μορφή Α και οι υπόλοιποι 27 τη μορφή Β. Η ανάλυση των δεδομένων από την πιλοτική 

χορήγηση έδειξαν σχετικά ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια τόσο για τη μορφή Α 

(Cronbach’s a =.80), όσο και για τη μορφή Β (Cronbach’s a =.78). Μετά τη χορήγηση του  

Δοκιμίου Λεξιλογικής Επίδοσης στους συμμετέχοντες της έρευνας, έγινε ανάλυση με 

σκοπό την εύρεση της εσωτερικής συνέπειας, ανεξαρτήτως μορφής, η οποία βρέθηκε να 

είναι και πάλι σχετικά ικανοποιητική (Cronbach’s a =.72).  
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Πίνακας 8 

Παραδείγματα Ερωτήσεων που περιλήφθηκαν  στο Δοκίμιο Λεξιλογικής Επίδοσης 

 

 

Πολύ Δύσκολες Λέξεις 

28, 1* 

Τα χρωματοσώματα  

     Α. καθορίζουν το φύλο μας 

     Β. βρίσκονται στις μπογιές 

     Γ. φτιάχνουν το ουράνιο τόξο 

     Δ. είναι χρωματιστές λάμπες 

 

 Δύσκολες Λέξεις 

29, 7 

Κάποιος λιμοκτονεί όταν 

    Α. δεν έχει φαγητό να φάει 

    Β. δεν έχει ρούχα να φορέσει 

    Γ. μπαίνει παράνομα σε μια χώρα 

    Δ. δραπετεύει από τη φυλακή 

 Εύκολες Λέξεις 

18, 28 

Με το δόλωμα                                                 

    Α. καθαρίζουμε την πισίνα 

    Β. κάνουμε καταδύσεις 

    Γ. πιάνουμε ψάρια 

    Δ. επιπλέουμε στο νερό 

*Οι αριθμοί αντιστοιχούν στον αριθμό που είχε η ερώτηση στις δύο μορφές του Δοκιμίου 

Λεξιλογικής Επίδοσης (Παράρτημα VI). 

 

Δοκίμιο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας 

 

Η απουσία ενός έγκυρου και αξιόπιστου ελληνόφωνου δοκιμίου που να αξιολογεί 

τη δυνατότητα των ατόμων να συγκρατούν βραχύχρονα αλλά και ταυτοχρόνως να 

επεξεργάζονται πληροφορίες στη μνήμη εργασίας (reading span), οδήγησε στην ανάπτυξη 

ενός νέου δοκιμίου, του Δοκιμίου Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας. Το δοκίμιο αυτό 

βασίστηκε στο Sentence Span Measure (SSM), το οποίο δημιουργήθηκε από τον Swanson 

(1992; 1993) με σκοπό τη μέτρηση της δυνατότητας της μνήμης εργασίας παιδιών 

σχολικής ηλικίας. Αναλυτικότερα, ο Swanson (1992; 1993) εξετάζει με το SSM το βαθμό 

στον οποίο παιδιά από 11 μέχρι 14 χρόνων έχουν την ικανότητα να ανακαλούν από τη 
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μνήμη εργασίας συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες όμως αυτές δε δίνονται από 

μόνες τους, αλλά συνοδεύονται και από άλλες πληροφορίες, τις οποίες ο εξεταζόμενος δεν 

χρειάζεται να ανακαλέσει. Οι επιπλέον αυτές πληροφορίες δυσχεραίνουν την προσπάθεια 

του εξεταζόμενου, αφού παρουσιάζονται και, ως εκ τούτου, επεξεργάζονται ταυτόχρονα 

με τις πληροφορίες που πρέπει να ανακληθούν.  

Συγκεκριμένα, το SSM αποτελείται από ομάδες προτάσεων, τις οποίες ο ερευνητής 

διαβάζει δυνατά στον εξεταζόμενο. Με το τέλος της ανάγνωσής της κάθε ομάδας 

προτάσεων, υποβάλλεται στους εξεταζόμενους μια ερώτηση από τον ερευνητή, η οποία 

αφορά στο περιεχόμενο μιας εκ των προτάσεων. Στην συνέχεια, το δοκίμιο ζητά από τους 

συμμετέχοντες να απαντήσουν την ερώτηση και να ανακαλέσουν την τελευταία λέξη της 

κάθε πρότασης που άκουσαν. Όλες οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δίνονται γραπτώς.             

 Το SSM αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του ελληνόφωνου Δοκιμίου 

Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 

(Παράρτημα VII). Κατά την ανάπτυξη του δοκιμίου έγινε προσπάθεια όπως διατηρηθεί ο 

χαρακτήρας του SSM, κρατώντας όσο ήταν δυνατό τα βασικά του στοιχεία: τη διαδικασία 

χορήγησής του, τη δομή του, τον αριθμό των λέξεών των προτάσεών και των ερωτήσεών 

του, κάποια άλλα χαρακτηριστικά που αφορούσαν στις προτάσεις και στις ερωτήσεις του 

και, τέλος, το περιεχόμενο των προτάσεων και των ερωτήσεών του. Παρόλο που το SSM 

(Swanson, 1992; 1993) χορηγείται κανονικά σε ατομική βάση, στην παρούσα έρευνα 

χορηγήθηκε σε ομαδική βάση λόγω των χρονικών περιορισμών που τέθηκαν από το 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και από τις 

διευθύνσεις των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα.   

 Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησής του, όπως και το SSM, έτσι και το Δοκίμιο 

Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας, περιελάμβανε τις συνθηματικές λέξεις «Ακρόαση», 

«Ερώτηση» και «Ανάκληση». Τη συνθηματική λέξη «Ακρόαση» ακολουθούσε η 

μεγαλόφωνη ανάγνωση μιας ομάδας προτάσεων, τη συνθηματική λέξη «Ερώτηση» 

ακολουθούσε μια ερώτηση σχετική με μία από τις προτάσεις και, τέλος, τη συνθηματική 

λέξη «Ανάκληση», ακολουθούσε η γραπτή μονολεκτική απάντηση της ερώτησης, καθώς 

και η γραπτή ανάκληση των τελευταίων λέξεων των προτάσεων που αναγνώστηκαν. Όλες 

οι γραπτές απαντήσεις δίνονταν σε ειδικό έντυπο που δόθηκε στους συμμετέχοντες στην 

αρχή της διαδικασίας.     

 Σε ό,τι αφορά τη δομή του Δοκιμίου Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας, κρατήθηκε η 

ίδια με αυτή του SSM. Ως εκ τούτου, το Δοκίμιο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας 

αποτελείτο από οχτώ ομάδες προτάσεων που ανήκαν ανά δύο σε τέσσερα επίπεδα. Αυτό 

που διαφοροποίησε τα επίπεδα ήταν ο αριθμός των προτάσεων που υπαγορεύονταν στους 
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συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα προτάσεων του πρώτου επιπέδου αποτελείτο 

από δύο προτάσεις, η κάθε ομάδα προτάσεων του δεύτερου επιπέδου αποτελείτο από τρεις 

προτάσεις, η κάθε ομάδα προτάσεων του τρίτου επιπέδου από τέσσερις προτάσεις και 

τέλος, η κάθε ομάδα προτάσεων του τέταρτου επιπέδου από πέντε προτάσεις. Το Δοκίμιο 

περιλάμβανε επίσης για την κάθε ομάδα προτάσεων και μία ερώτηση. Υπήρχαν συνολικά 

οχτώ ερωτήσεις. Επιπρόσθετα, το δοκίμιο περιλάμβανε και τρεις ομάδες προτάσεων με 

ερωτήσεις, οι οποίες λειτούργησαν ως παραδείγματα και βοήθησαν τους συμμετέχοντες να 

εξασκηθούν, για να εξοικειωθούν με τη διαδικασία χορήγησης και τις απαιτήσεις του 

δοκιμίου.             

 Ο αριθμός των λέξεων του Δοκιμίου Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας κρατήθηκε 

ακριβώς ο ίδιος με αυτόν του SSM. Συγκεκριμένα, και στα δύο δοκίμια, το σύνολο των 

λέξεων που περιείχαν όλες οι προτάσεις που αναγνώστηκαν δυνατά στους συμμετέχοντες 

ήταν 225, ενώ το σύνολο των λέξεων των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν 33. Οι 

ομάδες προτάσεων για εξάσκηση, και στα δύο δοκίμια, περιείχαν συνολικά 48 λέξεις, ενώ 

οι ερωτήσεις τους περιείχαν 14 λέξεις.  

 Η διατήρηση του χαρακτήρα του SSM σε ό,τι αφορά τα διάφορα χαρακτηριστικά 

των προτάσεων και των ερωτήσεων έγινε αφού λήφθηκε υπόψη μια σειρά κριτηρίων. 

Πρώτο, ο αριθμός των λέξεων σε κάθε πρόταση και ερώτηση κρατήθηκε ο ίδιος με τον 

αριθμό των λέξεων των αντίστοιχών τους προτάσεων και ερωτήσεων στο SSM. Δεύτερο, 

όπως και στο SSM, έτσι και στο Δοκίμιο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας η κάθε «λέξη 

στόχος», μια λέξη δηλαδή που είτε αποτελούσε απάντηση σε μια ερώτηση, είτε θα έπρεπε 

να ανακληθεί, παρουσιαζόταν στο σύνολο των προτάσεων μόνο μία φορά και αποτελούσε 

είτε την απάντηση μιας και μόνο ερώτησης ή το τέλος μίας και μόνο πρότασης. Τρίτο, οι 

«λέξεις στόχοι», όπως και στο SSM, ήταν ουσιαστικά που βρίσκονταν στην ονομαστική 

πτώση ή σε πτώση που η λέξη έχει την ίδια μορφή και στην ονομαστική (π.χ. στην 

πρόταση «Πολλοί άνθρωποι ζουν σε μια πολυκατοικία», η λέξη «πολυκατοικία» βρίσκεται 

στην αιτιατική, αλλά έχει την ίδια μορφή και στην ονομαστική). Τέταρτο, οι «λέξεις 

στόχοι» βρίσκονταν στον ίδιο αριθμό (πληθυντικό ή ενικό), όπως και στην αντίστοιχη 

πρόταση του SSM και τέλος, οι «λέξεις στόχοι», όπως και στο SSM, δε συνοδεύονταν από 

επιθετικούς προσδιορισμούς.  

 Το Δοκίμιο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας συμβάδιζε με το SSM και σε ό,τι 

αφορά τις ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, η κάθε ερώτηση εξέταζε την ίδια πρόταση, την 

οποίαν εξέταζε και στο SSM. Επιπλέον, το λεκτικό της ερώτησης βρισκόταν στην 

πρόταση την οποίαν εξέταζε, όπως συνέβαινε και στο SSM (π.χ. ΠΡΟΤΑΣΗ: «Θα είχα 
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δώσει γλυκά στην Ντίνα, αν ζητούσε συγγνώμη» ΕΡΩΤΗΣΗ:  «Τι θα είχα δώσει στην 

Ντίνα;»). 

 Η θεματολογία των προτάσεων που περιλήφθηκαν στο Δοκίμιο Δυνατότητας 

Μνήμης Εργασίας, όπως και του SSM, περιλάμβανε θέματα από τη φύση και την 

καθημερινή ζωή των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο. Ωστόσο, η μετάφραση των 

προτάσεων και των ερωτήσεων του SSM στην ελληνική από την Αγγλική γλώσσα έγινε 

κατά λέξη, μόνο στις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο ήταν συμβατό με τις εμπειρίες των 

συμμετεχόντων. Επειδή το SSM απευθύνεται σε παιδιά που προέρχονται από δυτικές 

κοινωνίες, υπήρξαν περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο κάποιων προτάσεων δεν ήταν 

συμβατό με τις εμπειρίες των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας που ζουν στην Κύπρο. Στις 

περιπτώσεις αυτές το περιεχόμενο αλλάχθηκε εντελώς ή προσαρμόστηκε μερικώς, ούτως 

ώστε να εξασφαλιστεί η σχετική συμβατότητα. Για παράδειγμα, μία πρόταση που 

περιλαμβανόταν στο SSM και αναφερόταν σε ένα σκίουρο, αντικαταστάθηκε κατά την 

διαδικασία προσαρμογής από μια άλλη, καθώς οι συμμετέχοντες της έρευνας δεν έχουν 

εμπειρίες με αυτό το ζώο. 

 Αφού έγινε η προσαρμογή του δοκιμίου στην ελληνική γλώσσα, δόθηκε για 

ανατροφοδότηση σε μία εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία διδάσκει την 

ελληνική γλώσσα (με ακαδημαϊκά προσόντα κλασσικής φιλολογίας), καθώς και σε ένα 

εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πείρα στη διδασκαλία παιδιών Στ΄ τάξης 

δημοτικού και έγιναν οι κατάλληλες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές έγιναν με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μην αναιρούνται τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν εξ’ αρχής για την 

προσαρμογή του στην ελληνική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε τόσο η 

ορθότητα της σύνταξής του, όσο και η καταλληλότητα των θεμάτων και του λεξιλογίου 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη ηλικία. 

 Για την κάθε σωστή ανάκληση της τελευταίας λέξης μια πρότασης ο κάθε 

συμμετέχοντας βαθμολογείτο με 1 βαθμό, νοουμένου ότι ο συμμετέχοντας είχε δώσει 

σωστή απάντηση στην ερώτηση της αντίστοιχης ομάδας προτάσεων. Για τον υπολογισμό 

του βαθμού των συμμετεχόντων στο Δοκίμιο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας 

υπολογίστηκε ο λόγος του συνόλου των βαθμών που συγκέντρωσε έναντι των μέγιστων 

βαθμών που θα μπορούσε να συγκεντρώσει, που ήταν 28.  

 Το δοκίμιο δόθηκε πιλοτικά σε 55 μαθητές Στ΄ τάξης δημοτικού, οι οποίοι δεν 

περιλήφθηκαν αργότερα στο δείγμα της έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων από την 

πιλοτική χορήγηση έδειξε ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια (Cronbach’s a = .86), 

ενδεικτικό της αξιοπιστίας του δοκιμίου.  Μετά τη χορήγηση του Δοκιμίου Δυνατότητας 

Μνήμης Εργασίας στους συμμετέχοντες της έρευνας, έγινε ξανά ανάλυση με σκοπό την 
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εύρεση της εσωτερικής συνέπειας, η οποία βρέθηκε και πάλι να είναι ικανοποιητική 

(Cronabach’s a = .88). 

 

Διαδικασία 

 

 Η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας περιλάμβανε ένα προκαταρκτικό στάδιο και 

στη συνέχεια τρεις φάσεις συλλογής δεδομένων. Κατά την πρώτη φάση συλλογής 

δεδομένων όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίστηκαν ως μία ομάδα και ακολούθησαν την 

ίδια συνθήκη χορήγησης, ενώ από τη δεύτερη φάση και μετά οι συμμετέχοντες 

κατανεμήθηκαν σε τέσσερις ομάδες και ακολούθησαν δύο διαφορετικές συνθήκες 

χορήγησης των υπολοίπων δοκιμίων.  

  

Προκαταρκτικό Στάδιο 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκε και εξασφαλίστηκε άδεια από το Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Κατά την υποβολή της 

αίτησης, δόθηκαν πληροφορίες για τους σκοπούς διεξαγωγής της έρευνας καθώς και για 

το χρονικό διάστημα απασχόλησης των συμμετεχόντων. Επιπλέον, επισυνάφθηκαν όλα τα 

ερευνητικά εργαλεία, καθώς και το πλάνο χορήγησής τους. Η άδεια εξασφαλίστηκε μεν, 

διευκρινίστηκε ωστόσο πως απαιτείται και η έγκριση της διεύθυνσης των επηρεαζόμενων 

σχολείων, τα οποία είχαν επιλεγεί με τυχαίο τρόπο, καθώς και των κηδεμόνων των 

συμμετεχόντων. Η επαφή με τα πέντε σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα έγινε μέσω 

της επικοινωνίας με τις διευθύνσεις τους, στις οποίες παρουσιάστηκε η σχετική άδεια 

καθώς και μια προφορική, πιο αναλυτική επεξήγηση της διαδικασίας. Και οι πέντε 

διευθυντές/ριες έδωσαν την έγκρισή τους, νοουμένου ότι θα δινόταν έγκριση και από τον 

κηδεμόνα του κάθε συμμετέχοντα. Ως εκ τούτου, από το σύνολο των μαθητών των 10 

τμημάτων που επιλέγηκαν για την έρευνα, έλαβαν μέρος τελικά μόνο αυτοί που οι 

κηδεμόνες τους, μέσω σχετικού εντύπου, έδωσαν γραπτώς την άδειά τους. Όλα τα 

έγγραφα και έντυπα που σχετίζονται με το προκαταρκτικό στάδιο της έρευνας 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII. 

Κατά το προκαταρκτικό στάδιο της έρευνας δημιουργήθηκαν όλα τα δοκίμια που 

θα χρησιμοποιούνταν κατά τη φάση συλλογής δεδομένων, περιλαμβανομένης και της 

πιλοτικής χορήγησης των περισσοτέρων, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 
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Συλλογή Δεδομένων 

 

H διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας περιλάμβανε τρεις φάσεις συλλογής 

δεδομένων, κατά τις οποίες χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες τα ερευνητικά εργαλεία. 

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση των ερευνητικών εργαλείων έγινε ομαδικά μέσα στην 

αίθουσα διδασκαλίας του καθενός εκ των 10 τμημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Κατά τη χορήγηση στην αίθουσα διδασκαλίας δε βρισκόταν ο/η εκπαιδευτικός του 

τμήματος, διασφαλίζοντας έτσι τη μη παρέμβασή του στη διαδικασία. Επίσης, ζητήθηκε 

και εξασφαλίστηκε από τη διεύθυνση του σχολείου η μη παρέμβαση εξωγενών 

παραγόντων στην αίθουσα,  διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη πορεία της διαδικασίας. 

Η ημέρα και η ώρα χορήγησης των ερευνητικών εργαλείων καθορίστηκε σε συνεργασία 

με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος. 

 Στην πρώτη φάση, όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το Δοκίμιο 

Προϋπάρχουσων Γνώσεων. Κατά τη χορήγηση του δοκιμίου, τους δόθηκε η οδηγία να 

γράψουν ό,τι γνώριζαν για τον κάθε όρο που ήταν σημειωμένος στο δοκίμιο, σε όποια 

μορφή επιθυμούσαν (σημεία ή κείμενο). Τους διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν υπήρχε 

χρονικός περιορισμός.  

 Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, έγινε μια προεργασία που αφορούσε 

στη διεξαγωγή των δύο επόμενων φάσεων. Συγκεκριμένα, συστάθηκαν τέσσερις ομάδες 

συμμετεχόντων. Η κατανομή των συμμετεχόντων στις τέσσερις ομάδες έγινε με τυχαίο 

τρόπο. Οι μαθητές του καθενός εκ των 10 τμημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα 

κατανεμήθηκαν και στις τέσσερις ομάδες, έτσι ώστε η κάθε ομάδα να περιλαμβάνει άτομα 

από όλα τα συμμετέχοντα τμήματα. Σχηματίστηκαν με αυτό τον τρόπο τέσσερις ομάδες, 

μια των 53 και τρεις των 54 ατόμων. Οι 53 συμμετέχοντες που ήταν μέλη της πρώτης 

ομάδας θα μελετούσαν δύο κείμενα της «Μορφής Α», οι 54 συμμετέχοντες της δεύτερης 

ομάδας θα μελετούσαν δύο κείμενα της «Μορφής Β», οι  54 συμμετέχοντες της τρίτης 

ομάδας θα μελετούσαν δύο κείμενα της «Μορφής Γ» και οι 54 συμμετέχοντες της 

τέταρτης ομάδας θα μελετούσαν δύο κείμενα της «Μορφής Δ». Οι τέσσερις αυτές ομάδες 

προέκυψαν ουσιαστικά από το συστηματικό χειρισμό της Κειμενικής Συνεκτικότητας και 

της Σηματοδότησης, καθώς τα κείμενα της «Μορφής Α» δεν είχαν ούτε Συνεκτικότητα, 

ούτε Σηματοδότηση, τα κείμενα της «Μορφής Β»  δεν είχαν Συνεκτικότητα, αλλά είχαν 

Σηματοδότηση, τα κείμενα της «Μορφής Γ» είχαν Συνεκτικότητα, αλλά δεν είχαν 

Σηματοδότηση, ενώ τα κείμενα της «Μορφής Δ» είχαν τόσο Συνεκτικότητα, όσο και 

Σηματοδότηση.  
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 Πέρα από το χωρισμό σε ομάδες, η προεργασία περιλάμβανε και την κατανομή 

των συμμετεχόντων σε δύο συνθήκες διαφορετική σειράς χορήγησης των ερευνητικών 

εργαλείων. Σκοπός του χωρισμού των συμμετεχόντων σε δύο διαφορετικές σειρές 

χορήγησης των ερευνητικών εργαλείων ήταν η εξισορρόπηση της επίδρασης που πιθανό 

να προέκυπτε από τη σειρά χορήγησής τους. Για να μην υπάρχουν στο ίδιο σχολείο 

συμμετέχοντες που θα ακολουθούσαν διαφορετικές συνθήκες χορήγησης, με αποτέλεσμα 

να υπάρχει αλληλοεπηρεασμός τους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ διαφορετικών 

φάσεων συλλογής δεδομένων, οι συμμετέχοντες που φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο 

ακολούθησαν την ίδια συνθήκη χορήγησης. Για να υπάρξει όσο το δυνατό πιο ίσος 

αριθμός συμμετεχόντων στην κάθε συνθήκη χορήγησης έγινε επιλογή των συμμετεχόντων 

και όχι τυχαία κατανομή. Συνολικά και οι 106 συμμετέχοντες που φοιτούσαν σε τρία από 

τα πέντε σχολεία, και ήταν κατανεμημένοι σε 6 τμήματα, ακολούθησαν την Συνθήκη 

Χορήγησης Α και οι υπόλοιποι 109 συμμετέχοντες που φοιτούσαν στα υπόλοιπα δύο 

σχολεία, και ήταν κατανεμημένοι σε τέσσερα τμήματα, ακολούθησαν την Συνθήκη 

Χορήγησης Β. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται η κατανομή των συμμετεχόντων στις 

τέσσερις ομάδες και στις δύο συνθήκες χορήγησης. 

 

  

 Αφού ολοκληρώθηκε η σχετική προεργασία και μετά την παρέλευση μιας 

εβδομάδας από την πρώτη φάση συλλογής δεδομένων για τον κάθε συμμετέχοντα, 

ακολούθησαν η δεύτερη και η τρίτη φάση. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε 

ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη φάση συλλογής δεδομένων για τον κάθε συμμετέχοντα 

ήταν από δύο μέχρι τρεις μέρες. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν τόσο κατά τη δεύτερη 

όσο και κατά την τρίτη φάση και στις δύο συνθήκες χορήγησης φαίνονται στο 

Διάγραμμα 2. 

 Αναλυτικά, η Συνθήκη Χορήγησης Α περιλάμβανε κατά τη δεύτερη φάση 

συλλογής δεδομένων τη χορήγηση (α) του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, (β) του 

Δοκιμίου Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας, (γ) της Ελεύθερης Γραπτής Ανάκλησης 

Πίνακας 9 

Κατανομή των Συμμετεχόντων σε Ομάδες και Συνθήκες Χορήγησης 

 Ομάδα 

Συνθήκη Χορήγησης Α Β Γ Δ Σύνολο 

Α 25 27 27 27 106 

Β 28 27 27 27 109 

Σύνολο 53 54 54 54 215 
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Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και (δ) του Δοκιμίου Κατανόησης Κειμένου 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης. Κατά την τρίτη φάση συλλογής δεδομένων χορηγήθηκαν (α) 

το Περιγραφικό Κείμενο, (β) το Δοκίμιο Λεξιλογικής Επίδοσης, (γ) η Ελεύθερη Γραπτή 

Ανάκληση Περιγραφικού Κειμένου και (δ) το Δοκίμιο Κατανόησης Περιγραφικού 

Κειμένου.  

  

 

Διάγραμμα 2. Κείμενα και δοκίμια που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες στις δύο 

συνθήκες χορήγησης. 

 

Η Συνθήκη Χορήγησης Β περιλάμβανε κατά τη δεύτερη φάση συλλογής 

δεδομένων τη χορήγηση (α) του Περιγραφικού Κειμένου, (β) του Δοκιμίου Λεξιλογικής 

Επίδοσης, (γ) της Ελεύθερης Γραπτής Ανάκλησης Περιγραφικού Κειμένου και (δ) του 

Δοκιμίου Κατανόησης Περιγραφικού Κειμένου. Κατά την τρίτη φάση συλλογής 

δεδομένων χορηγήθηκαν (α) το Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, (β) το Δοκίμιο 

 Πρώτη 
Συνάντηση 

 
Δοκίμιο 

Προϋπάρχουσων 
Γνώσεων 

Δεύτερη Συνάντηση 
 

• Κείμενο Σύγκρισης 
Αντιπαράθεσης 

• Δοκίμιο Δυνατότητας 
Μνήμης Εργασίας 

• Γραπτή Ανάκληση 
Κειμένου 

• Δοκίμιο Κατανόησης 

Δεύτερη Συνάντηση 
 

• Περιγραφικό Κείμενο 
• Δοκίμιο Λεξιλογικής 
Επίδοσης 

• Γραπτή Ανάκληση 
Κειμένου 

• Δοκίμιο Κατανόησης 

Τρίτη Συνάντηση 
 
• Κείμενο Σύγκρισης 
Αντιπαράθεσης 

• Δοκίμιο Δυνατότητας 
Μνήμης Εργασίας 

• Γραπτή Ανάκληση         
Κειμένου 

• Δοκίμιο Κατανόησης 

Τρίτη Συνάντηση 
 

• Περιγραφικό Κείμενο 
• Δοκίμιο Λεξιλογικής 
Επίδοσης 

• Γραπτή Ανάκληση 
Κειμένου 

• Δοκίμιο Κατανόησης 

ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Συνθήκη Χορήγησης Α 

Συνθήκη Χορήγησης Β 
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Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας, (γ) η Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση Κειμένου Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης και (δ) το Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης.  

  Η μέγιστη διάρκεια της δεύτερης και της τρίτης φάσης συλλογής δεδομένων ήταν 

80 λεπτά για την κάθε μία και αφορούσε διδακτικό χρόνο που δεν διακοπτόταν από 

διάλειμμα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίσθηκε η μη αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων 

κατά το διάλειμμα, σε θέματα που άπτονταν των δοκιμίων.  

 Και οι δύο φάσεις συλλογής δεδομένων ξεκινούσαν με τη γενική προφορική 

οδηγία στους συμμετέχοντες ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου ογδονταλέπτου θα 

περάσουν μέσα από τέσσερις δραστηριότητες, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες 

πληροφορίες για αυτές. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής της κάθε δραστηριότητας, 

ενδεικτικά τους ανακοινώθηκε ότι θα πρέπει να διεξαχθούν δύο δραστηριότητες ανά 

σαραντάλεπτο. Στη συνέχεια, τους διευκρινίστηκε πως για να ξεκινήσει κάθε φορά η 

επόμενη δραστηριότητα, απαιτείται η ολοκλήρωση της προηγούμενης από όλους. Ως εκ 

τούτου, τονίστηκε πως κατά το διάστημα αναμονής της έναρξης της επόμενης 

δραστηριότητας, θα έπρεπε να υπάρχει απόλυτη ησυχία στην αίθουσα, ούτως ώστε να μην 

ενοχλούνται οι συμμετέχοντες που ακόμη εργάζονταν. Τα ερευνητικά εργαλεία  

τοποθετούνταν μπροστά από τον καθένα ανάποδα και δόθηκε η οδηγία πως η ενασχόληση 

με αυτά θα ξεκινούσε ταυτόχρονα από όλους, μετά την ολοκλήρωση της διανομής. Τέλος, 

τους εξηγήθηκε πως είναι πολύ σημαντική η συμπλήρωση των προσωπικών τους 

στοιχείων στα δοκίμια.  

 Η δραστηριότητα που αφορούσε στην ανάγνωση κειμένου – είτε του Κειμένου 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, είτε του Περιγραφικού Κειμένου - ξεκινούσε με τη διανομή 

του. Στη συνέχεια, ανακοινωνόταν στους συμμετέχοντες ότι ο χρόνος ανάγνωσής του ήταν 

περίπου 10 λεπτά και πως αυτή έπρεπε να γίνει με μεγάλη προσοχή, ώστε να το 

κατανοήσουν καλά και να είναι σε θέση να ανακαλέσουν το περιεχόμενό του. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονταν πως, μετά την ανάγνωση του κειμένου, θα ακολουθούσαν 

δραστηριότητες που αφορούσαν σε αυτό. 

 Το Δοκίμιο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας ολοκληρωνόταν περίπου μέσα σε 25 

λεπτά. Το δοκίμιο αυτό απαιτούσε αναλυτική επεξήγηση των σταδίων εκτέλεσής του, 

επειδή αποτελούσε μιαν τελείως άγνωστη διαδικασία για τους συμμετέχοντες. Αρχικά 

λοιπόν οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι κάθε φορά θα ακούνε μία ομάδα προτάσεων, 

με στόχο μετά το τέλος της ακρόασης, να είναι σε θέση (α) να απαντήσουν σε μία 

ερώτηση που αφορούσε σε μία από τις προτάσεις και (β) να σημειώσουν τις τελευταίες 

λέξεις όλων των προτάσεων που άκουσαν, με τη σειρά που ακούστηκαν. Ως εκ τούτου, 

τονίστηκε η σημασία της προσεκτικής ακρόασης, αφενός μεν για να τις κατανοήσουν και 
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να μπορέσουν να απαντήσουν την ερώτηση και αφετέρου δε για να τις θυμούνται και να 

ανακαλέσουν τις τελευταίες λέξεις τους. Επιπλέον, τονίστηκε ότι όλες οι απαντήσεις τους 

θα πρέπει να είναι μονολεκτικές, θα αποτελούνται δηλαδή μόνο από μια λέξη και δε θα 

συνοδεύονται ούτε καν από άρθρο. Στο σημείο αυτό, στα πλείστα τμήματα, χρειάστηκε να 

δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις, με σκοπό να καταλάβουν οι συμμετέχοντες τον όρο 

«μονολεκτική απάντηση».    

  Στη συνέχεια, ανακοινώθηκαν στους συμμετέχοντες οι συνθηματικές λέξεις που 

περιλαμβάνονταν στη διαδικασία. Οι λέξεις αυτές, οι οποίες σημειώθηκαν στον πίνακα και 

εξηγήθηκαν προφορικά, χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή του δοκιμίου, με σκοπό 

την καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στην ερευνήτρια και στους συμμετέχοντες. Πρώτη 

συνθηματική λέξη ήταν η «Ακρόαση». Στους συμμετέχοντες ειπώθηκε ότι αμέσως μετά 

την ανακοίνωση της λέξης αυτής, η ερευνήτρια θα διάβαζε μεγαλόφωνα τις προτάσεις. Με 

την ολοκλήρωση της μεγαλόφωνης ανάγνωσης, ακολουθούσε η συνθηματική λέξη 

«Ερώτηση», η οποία προανάγγελλε την εκφώνηση μιας ερώτησης, που αφορούσε στο 

περιεχόμενο μιας εκ των προτάσεων που ακούστηκαν. Η τελευταία συνθηματική λέξη 

ήταν η «Ανάκληση», η οποία ακουγόταν ακριβώς μετά την ερώτηση και έδινε το σύνθημα 

στους συμμετέχοντες για να απαντήσουν στην ερώτηση και να ανακαλέσουν τις 

τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσαν. Εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες πως 

μετά από αυτή τη συνθηματική λέξη, θα έπαιρναν το μολύβι τους - κάτι που μέχρι εκείνη 

τη στιγμή δεν επιτρεπόταν να γίνει – και θα συμπλήρωναν το σχετικό έντυπο.              

 Του δοκιμίου προηγήθηκαν τρία παραδείγματα, για την εμπέδωση της διαδικασίας 

και την επίλυση αποριών που σχετίζονταν με αυτή. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια των 

παραδειγμάτων, επιβεβαιώθηκε ότι τα παιδιά έγραφαν τις απαντήσεις τους στο σωστό 

μέρος στο φύλλο αξιολόγησης, έγινε σαφές ότι για κάθε ομάδα ερωτήσεων 

χρησιμοποιούμε άλλο φύλλο αξιολόγησης και ξεκαθαρίστηκε ότι για να περάσουν στο 

επόμενο φύλλο αξιολόγησης (να πάνε στην επόμενη σελίδα), θα έπρεπε να τους δοθεί 

εντολή. Επιπλέον, έγινε κατανοητό ότι η διαδικασία δεν πρέπει να διακοπεί για κανένα 

λόγο και, ως εκ τούτου, κατά τη διάρκειά της δε θα δίνονται εξηγήσεις, ούτε θα 

διεξάγονταν οποιουδήποτε είδους συζητήσεις.   

 Η δραστηριότητα που αφορούσε στη συμπλήρωση του Δοκιμίου Λεξιλογικής 

Επίδοσης ολοκληρωνόταν περίπου μέσα σε 25 λεπτά. Στους συμμετέχοντες ειπώθηκε πως 

στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν η εύρεση της σημασίας της κάθε λέξης που 

αναγραφόταν στο δοκίμιο. Τους διευκρινίστηκε πως εκ των τεσσάρων επιλογών μόνο η 

μια είναι η ορθή και πως θα έπρεπε, αφού μελετήσουν προσεκτικά όλες τις επιλογές,  να 

την εντοπίσουν και να κυκλώσουν τον αριθμό της. Περαιτέρω, τους τονίστηκε πως η 
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τυχαία επιλογή δεν θα ήταν ορθή κίνηση εκ μέρους τους, προτρέποντας τους να δώσουν 

την πρέπουσα σημασία στο δοκίμιο. Οι δύο μορφές του Δοκιμίου Λεξιλογικής Επίδοσης 

χορηγήθηκαν με τυχαίο τρόπο στους συμμετέχοντες που ανήκαν σε ένα σχολικό τμήμα, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει στο σύνολο ίσος περίπου αριθμός συμμετεχόντων που 

συμπλήρωσαν τη μορφή Α και τη μορφή Β. Συγκεκριμένα στη Συνθήκη Χορήγησης Α, 53 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τη μορφή Α του δοκιμίου και 53 συμμετέχοντες τη μορφή Β 

του δοκιμίου. Στη Συνθήκη χορήγησης Β, 54 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τη μορφή Α 

του δοκιμίου και οι υπόλοιποι 55 τη μορφή Β.   

 Η Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση τόσο του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, 

όσο και του Περιγραφικού Κειμένου διήρκησε περίπου 20 λεπτά. Η οδηγία που δόθηκε 

στους συμμετέχοντες για αυτή τη δραστηριότητα ήταν να μεταφέρουν στο χαρτί ό,τι 

θυμόντουσαν από το κείμενο που διάβασαν πριν από λίγο. Επί της διαδικασίας, τους 

τονίστηκε ότι πρέπει να γράψουν με ευανάγνωστα γράμματα όλα όσα θυμόντουσαν, με τη 

σειρά που τα θυμόντουσαν και σε όποια μορφή ήθελαν (σημεία ή κείμενο). Πέρα αυτής 

της οδηγίας, δε δόθηκαν σε καμία περίπτωση περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο των ανακλήσεων. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις τέθηκαν εκ μέρους των 

συμμετεχόντων και αφορούσαν στο θέμα αυτό, απλά απαντήθηκαν με τη φράση «κάνε 

όπως εσύ νομίζεις». 

 Για  τη συμπλήρωση του καθενός εκ των δύο Δοκιμίων Κατανόησης - αυτό του 

Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και αυτό του Περιγραφικού Κειμένου - χρειάστηκαν 

περίπου 20 λεπτά. Στους συμμετέχοντες ειπώθηκε πως η δραστηριότητα αυτή συνδεόταν 

με το κείμενο που διάβασαν προηγουμένως και, ως εκ τούτου, έχοντάς το υπόψη τους, να 

αποφασίσουν την ορθότητα ή όχι της κάθε πρότασης που περιλαμβανόταν στο δοκίμιο, 

κυκλώνοντας, ανάλογα, τη λέξη «Σωστό» ή τη λέξη «Λάθος». Περαιτέρω, τονίστηκε πως 

η τυχαία επιλογή δεν θα ήταν ορθή κίνηση εκ μέρους τους, προτρέποντάς τους να δώσουν 

την πρέπουσα σημασία στο δοκίμιο. Οι δύο μορφές των δύο Δοκιμίων Κατανόησης 

χορηγήθηκαν με τυχαίο τρόπο στους συμμετέχοντες που ανήκαν στο ίδιο σχολικό τμήμα, 

ενώ υπάρχει ίσος περίπου αριθμός συμμετεχόντων που συμπλήρωσαν τις δύο μορφές. 

Στον Πίνακα 10 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μορφή των Δοκιμίων Κατανόησης που 

χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες που ανήκαν στις δύο συνθήκες χορήγησης. 
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Πίνακας 10  

Κατανομή των Συμμετεχόντων στις Δύο Μορφές των Δοκιμίων Κατανόησης αναλόγως της 

Συνθήκης Χορήγησης 

 n 

   

Δοκίμιο Κατανόησης 

Κειμένου Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης 

Δοκίμιο Κατανόησης 

Περιγραφικού Κειμένου 

Συνθήκη Χορήγησης  Μορφή Α Μορφή Β Μορφή Α Μορφή Β 

Α  53 53 53 53 

Β  54 55 54 55 

 

Δεδομένα και Μεταβλητές 

  

Με τη χρήση των ερευνητικών εργαλείων που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες 

έγινε μέτρηση συγκεκριμένων μεταβλητών, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν 

στην ανάλυση που έγινε με σκοπό τη διερεύνηση των ερωτημάτων της έρευνας. Τα 

δεδομένα της έρευνας ήταν τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Τα ποιοτικά δεδομένα 

ποσοτικοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοτικές αναλύσεις. Πιο κάτω 

περιγράφονται συνοπτικά οι ανεξάρτητες μεταβλητές, οι εξαρτημένες μεταβλητές και οι 

συμμεταβλητές της έρευνας. 

 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

 

Στην παρούσα έρευνα υπήρχαν τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές, δύο μεταξύ των 

συμμετεχόντων (between-subjects) και μία εντός των συμμετεχοντων (within-subjects). Οι 

δύο ανεξάρτητες μεταβλητές που ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η Κειμενική 

Συνεκτικότητα, που προσδίδεται από συνδέσμους και διακριτές λέξεις και φράσεις και η 

Σηματοδότηση, που προσδίδεται από τίτλους και υποτίτλους. Η Κειμενική Συνεκτικότητα 

και η Σηματοδότηση είτε υπήρχαν, είτε απουσίαζαν από τα κείμενα που διάβασαν οι 

συμμετέχοντες. Η ανεξάρτητη μεταβλητή που ήταν εντός των συμμετεχόντων ήταν ο 

Τύπος Κειμένου, καθώς οι αναγνώστες διάβασαν τόσο Κείμενο Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης, όσο και Περιγραφικό Κείμενο.  
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Εξαρτημένες Μεταβλητές  

 

 Οι εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας ήταν ο βαθμός Κατανόησης κειμένου, ο 

βαθμός Ανάκλησης κειμένου, ο βαθμός Εξαγωγής Συμπερασμάτων και ο βαθμός 

συμπερίληψης Λανθασμένων Βασικών Ιδεών και Συμπερασμάτων στις ανακλήσεις. Ο 

βαθμός Κατανόησης κειμένου μετρήθηκε ξεχωριστά για τους δύο Τύπους Κειμένου από 

τα αντίστοιχα Δοκίμια Κατανόησης. Με το έργο Ελεύθερης Γραπτής Ανάκλησης 

αξιολογήθηκε ξεχωριστά για τους δύο Τύπους Κειμένου ο βαθμός Ανάκλησης κειμένου, ο 

βαθμός Εξαγωγής Συμπερασμάτων και ο βαθμός συμπερίληψης Λανθασμένων Βασικών 

Ιδεών και Συμπερασμάτων στις ανακλήσεις. 

 

Συμμεταβλητές 

 

Για τους σκοπούς της έρευνας κρίθηκε σκόπιμο να μετρηθούν και τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, ώστε η επίδρασή τους να ληφθεί υπόψη κατά την 

διερεύνηση της επίδρασης που έχουν τόσο οι μεταξύ των συμμετεχόντων, όσο και οι εντός 

των συμμετεχόντων παράγοντες στις εξαρτημένες μεταβλητές. Οι συμμεταβλητές αυτές 

ήταν η Λεξιλογική Επίδοση, όπως μετρήθηκε από το Δοκίμιο Λεξιλογικής Επίδοσης, οι 

Προϋπάρχουσες Γνώσεις για το Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και το Περιγραφικό 

Κείμενο, όπως μετρήθηκαν από το Δοκίμιο Προϋπάρχουσων Γνώσεων και η Δυνατότητα 

Μνήμης Εργασίας, όπως μετρήθηκε από το Δοκίμιο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας. 

 

Παραγοντικοί Σχεδιασμοί 

 

 Στην πρώτη ανάλυση των δεδομένων που έγινε εφαρμόστηκε ένας 2 Χ 2 Χ 2 

Μικτός Παραγοντικός Σχεδιασμός Πολλαπλής Ανάλυσης Διασποράς (MANOVA), ενώ 

στη δεύτερη ανάλυση που έγινε εφαρμόστηκε ένας 2 Χ 2 Χ 2 Μικτός Παραγοντικός 

Σχεδιασμός Πολλαπλής Ανάλυσης Συνδιασποράς (MANCOVA), στον οποίο λήφθηκε 

υπόψη η επίδραση της Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας, των Προϋπάρχουσων Γνώσεων 

για το Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και το Περιγραφικό Κείμενο και της 

Λεξιλογικής Επίδοσης. Στο τέλος συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

δύο αναλύσεις.  

 Στα Διαγράμματα 3 και 4 παρουσιάζονται συνοπτικά οι δύο μικτοί παραγοντικοί 

σχεδιασμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων. Στα διαγράμματα 
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αυτά παρουσιάζονται επίσης τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

μέτρηση της κάθε μεταβλητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 3. Ο μικτός παραγοντικός σχεδιασμός πολλαπλής ανάλυσης διασποράς που θα 

χρησιμοποιηθεί για  την ανάλυση των δεδομένων 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4. Ο μικτός παραγοντικός σχεδιασμός πολλαπλής ανάλυσης συνδιασποράς που 

θα χρησιμοποιηθεί για  την ανάλυση των δεδομένων 

 

 

Σηματοδότηση 

Συνεκτικότητα 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

Κατανόηση Κειμένου 
Δοκίμια Κατανόησης Κειμένου 

Ανάκληση Κειμένου 
Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 
Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 
και Συμπεράσματα 

Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση 

Εξαρτημένες Μεταβλητές 

Προϋπάρχουσες Γνώσεις 

Λεξιλογική Επίδοση 

Δυνατότητα Μνήμης 
Εργασίας 

Συμμεταβλητές 

Σηματοδότηση 

Συνεκτικότητα 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές 

Κατανόηση Κειμένου 
Δοκίμια Κατανόησης Κειμένου 

Ανάκληση Κειμένου 
Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 
Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 
και Συμπεράσματα 

Ελεύθερη Γραπτή Ανάκληση 

Εξαρτημένες Μεταβλητές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας ακολουθήθηκε μια διαδικασία που 

περιλάμβανε δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο έγινε μια προκαταρκτική ανάλυση των 

χαρακτηριστικών της κατανομής των μεταβλητών, ούτως ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο 

αυτές ήταν κατάλληλες για να συμπεριληφθούν σε παραμετρικούς στατιστικούς ελέγχους. 

Επιπλέον, κατά την προκαταρκτική ανάλυση επιχειρήθηκε να εξακριβωθούν οι σχέσεις 

που υπήρχαν μεταξύ των μεταβλητών. Σε δεύτερο στάδιο, έγιναν δύο παραμετρικοί 

στατιστικοί έλεγχοι με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης που ενδεχομένως να είχαν 

όλοι οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη, τόσο αυτοί μεταξύ (between-subjects), όσο και 

αυτοί εντός (within-subjects) των συμμετεχόντων, στις εξαρτημένες μεταβλητές. 

 Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε δύο στάδια. Αρχικά εφαρμόστηκε ένας 

2 Χ 2 Χ 2 μικτός παραγοντικός σχεδιασμός πολλαπλής ανάλυσης διασποράς με τέσσερις 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (Mixed MANOVA Factorial Design with Four Repeated 

Measures). Ο σχεδιασμός αυτός περιλάμβανε τον εντός των συμμετεχόντων (within-

subjects) παράγοντα του Τύπου Κειμένου (Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, Περιγραφικό) και 

τους μεταξύ των συμμετεχόντων (between-subjects) παράγοντες της Κειμενικής 

Συνεκτικότητας (απουσία, παρουσία) και της Σηματοδότησης (απουσία, παρουσία). 

Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η Κατανόηση, η Ανάκληση, η Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

και οι Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση, οι οποίες 

μετρήθηκαν ξεχωριστά για τους δύο Τύπους Κειμένου.  

 Ακολούθως εφαρμόστηκε ένας 2 Χ 2 Χ 2 μικτός παραγοντικός σχεδιασμός 

πολλαπλής ανάλυσης συνδιασποράς με τέσσερις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (Mixed 

MANCOVA Factorial Design with Four Repeated Measures). Ο σχεδιασμός αυτός 

περιλάμβανε τον εντός των συμμετεχόντων (within-subjects) παράγοντα του Τύπου 

Κειμένου (Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, Περιγραφικό) και τους μεταξύ των συμμετεχόντων 

(between-subjects) παράγοντες της Κειμενικής Συνεκτικότητας (απουσία, παρουσία) και 

της Σηματοδότησης (απουσία, παρουσία), ενώ ως συμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η 

Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας και η Λεξιλογική Επίδοση. Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν 

η Κατανόηση, η Ανάκληση, η Εξαγωγή Συμπερασμάτων και οι Λανθασμένες Βασικές 

Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση, οι οποίες μετρήθηκαν ξεχωριστά για τους δύο 

Τύπους Κειμένου. Η αρχική εφαρμογή ενός μικτού παραγοντικού σχεδιασμού πολλαπλής 

ανάλυσης διασποράς (MANOVA) έγινε ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης (benchmark) 
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ώστε να διαφανεί στον μικτό παραγοντικό σχεδιασμό πολλαπλής ανάλυσης συνδιασποράς 

(MANCOVA), που έγινε μετέπειτα, η αποκλειστική επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών στην ανάγνωση. Με τον τρόπο αυτό έγινε κατορθωτό να συγκριθούν οι 

επιδράσεις που παρατηρήθηκαν, τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς το επίπεδο 

σημαντικότητας που είχαν. 

   

Προκαταρκτική Ανάλυση 

 

 Λόγω απουσίας κάποιων από τους συμμετέχοντες κατά τις συγκεκριμένες μέρες 

που έγινε η χορήγηση των ερευνητικών εργαλείων δεν υπάρχουν δεδομένα από όλους τους 

συμμετέχοντες για όλες τις μεταβλητές. Η πειραματική θνησιμότητα ωστόσο ήταν πολύ 

χαμηλή, <10% καθώς υπάρχουν μετρήσεις όλων των μεταβλητών για 195 από τους 215 

συμμετέχοντες. 

 Έγινε προκαταρκτική ανάλυση στα δεδομένα των συμμεταβλητών της έρευνας, οι 

οποίες μετρήθηκαν με τη χρήση του Δοκιμίου Λεξιλογικής Επίδοσης, του Δοκιμίου 

Μνήμης Εργασίας και του Δοκιμίου Προϋπάρχουσων Γνώσεων. Στον Πίνακα 11 

παρουσιάζονται οι δείκτες περιγραφικής στατιστικής για τις συμμεταβλητές της έρευνας.  

 

Πίνακας 11 

Δείκτες Περιγραφικής Στατιστικής για τη Λεξιλογική Επίδοση, τη Δυνατότητα Μνήμης 

Εργασίας, τις Προϋπάρχουσες Γνώσεις για το Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και τις 

Προϋπάρχουσες Γνώσεις για το Περιγραφικό Κείμενο 

 M SD Min Max sk n 

Λεξιλογική Επίδοση 0.53 0.14 0.10 0.83 -0.43 209 

Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας 0.45 0.23 0.00 1.00 0.02 209 

Προϋπάρχουσες Γνώσεις για το 

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 
1.19 1.67 0.00 10.00 1.78 213 

Προϋπάρχουσες Γνώσεις για το 

Περιγραφικό Κείμενο 
2.74 2.22 0.00 11.00 0.74 213 

 

 Το επίπεδο Προϋπάρχουσων Γνώσεων των συμμετεχόντων και για τα δύο κείμενα 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εξαιρετικά χαμηλό, παρόλο που ήταν χαμηλότερο για το 

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης (Μ = 1.19, SD = 1.67), από ότι για το Περιγραφικό 

Κείμενο  (Μ = 2.74, SD = 2.22). Το χαμηλό επίπεδο Προϋπάρχουσων Γνώσεων που 
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παρατηρήθηκε επικύρωσε την εγκυρότητα της κρίσης των εκπαιδευτικών, στην οποία 

βασίστηκε η επιλογή των συγκεκριμένων κειμένων. Τα κείμενα που επιλέγηκαν κατά τη 

φάση αυτή κρίθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως εντελώς ή μερικώς άγνωστης 

θεματολογίας. Ως εκ τούτου, το επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων για τη θεματολογία 

των δύο κειμένων δεν συμπεριλήφθηκε σε καμιά περαιτέρω ανάλυση. Από την 

προκαταρκτική ανάλυση φάνηκε ότι οι υπόλοιπες συμμεταβλητές της έρευνας είχαν 

κανονική κατανομή, -1 > sk > 1. Για το λόγο αυτό κρίθηκαν κατάλληλες για να 

συμπεριληφθούν σε παραμετρικές αναλύσεις. 

 Προκαταρκτική ανάλυση έγινε επίσης στα δεδομένα των εξαρτημένων μεταβλητών 

της έρευνας, δηλαδή της Κατανόησης, της Ανάκλησης, της Εξαγωγής Συμπερασμάτων και  

της συμπερίληψης Λανθασμένων Βασικών Ιδεών και Συμπερασμάτων στην Ανάκληση, 

ξεχωριστά για το Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και το Περιγραφικό Κείμενο. Στον 

Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι δείκτες περιγραφικής στατιστικής για τις εξαρτημένες 

μεταβλητές της έρευνας.  

 

Πίνακας 12 

Δείκτες Περιγραφικής Στατιστικής των Έργων Ανάκλησης και Κατανόησης για τους Δύο 

Τύπους Κειμένου 

 M SD Min Max sk n 

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

Δοκίμιο Κατανόησης 0.56 0.14 0.28 0.96 0.37 212

Ανάκληση 0.59 0.19 0.09 1.00 -0.12 200

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 2.79 2.59 0.00 14.00 1.17 212

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα 

στην Ανάκληση 
3.74 3.40 0.00 17.00 1.10 212

Περιγραφικό Κείμενο 

Κατανόηση 0.58 0.19 0.28 1.00 0.38 209

Ανάκληση 0.78 0.16 0.25 1.00 -0.77 205

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 2.22 2.05 0.00 9.00 1.12 209

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα 

στην Ανάκληση 
1.05 1.48 0.00 7.00 1.73 209

 

 Η Κατανόηση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, η Κατανόηση Περιγραφικού 

Κειμένου, η Ανάκληση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και η Ανάκληση 
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Περιγραφικού Κειμένου είχαν κανονική κατανομή, -1 > sk > 1 και κρίθηκαν κατάλληλες 

για παραμετρική ανάλυση. Ωστόσο, η Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Κείμενο Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης, η Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Περιγραφικό Κείμενο, οι Λανθασμένες 

Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

και οι Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση Περιγραφικού 

Κειμένου δεν βρέθηκαν να έχουν κανονική κατανομή και για το λόγο αυτό έτυχαν 

μετασχηματισμού με υπολογισμό της τετραγωνικής τους ρίζας. Ο μετασχηματισμός των 

μεταβλητών, όταν παραβιάζονται οι υποθέσεις στατιστικών τεχνικών σε σχέση με την 

κανονικότητα της κατανομής, αποτελεί ένα τυπικό και παραδοσιακό τρόπο αντιμετώπισης 

των θεμάτων αυτών. Ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός κρίθηκε κατάλληλος καθώς η 

απόκλιση της κατανομής των μεταβλητών από την κανονική κατανομή ήταν ήπια, ενώ η 

απόκλιση οφειλόταν σε θετική λοξότητα (Hutcheson & Sofroniou, 1999, p. 31). Οι δείκτες 

περιγραφικής στατιστικής των μετασχηματισμένων μεταβλητών παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 13. Μετά το μετασχηματισμό η Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Κείμενο Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης, η Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Περιγραφικό Κείμενο, οι Λανθασμένες 

Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

και οι Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση Περιγραφικού 

Κειμένου είχαν κανονική κατανομή, -1 > sk > 1 και κρίθηκαν κατάλληλες για 

παραμετρική ανάλυση.  

 

Πίνακας 13 

Δείκτες Περιγραφικής Στατιστικής για την Εξαγωγή Συμπερασμάτων και τις 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση μετά που έτυχαν 

Μετασχηματισμού 

 M SD Min Max sk n 

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1.41 0.90 0.00 3.74 -0.14 212 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 
0.69 0.77 0.00 2.65 0.60 209 

 

Περιγραφικό Κείμενο 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1.25 0.82 0.00 3.00 -0.18 209 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 
1.64 1.03 0.00 4.12 -0.18 212 
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Έλεγχος Συσχετίσεων Μεταβλητών 

 

Σχέσεις Μεταξύ των Έργων Ανάκλησης και Κατανόησης και Ατομικών Χαρακτηριστικών 

 

Η Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας βρέθηκε να έχει θετική, υψηλή, στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την Λεξιλογική Επίδοση, r = .46, p <  .001, όπως έχει 

διαπιστωθεί και από άλλους ερευνητές (Cain et al., 2004a; Dixon et al., 1988; Singer et al., 

1992). Αυτό ενισχύει τη εγκυρότητα και αξιοπιστία των δύο συγκεκριμένων δοκιμίων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. 

 Επιπρόσθετα, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των 

συμμεταβλητών και των εξαρτημένων μεταβλητών, οι οποίοι  παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 14. Τόσο η Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας, όσο και η Λεξιλογική Επίδοση είχαν 

θετικές, στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με την Κατανόηση και των δύο τύπων 

κειμένου, .17 < r < .32.  

  

Πίνακας 14 

Συντελεστές Συσχέτισης r μεταξύ των Έργων Ανάκλησης και Κατανόησης για τους Δύο 

Τύπους Κειμένου και της Λεξιλογικής Επίδοσης και της Δυνατότητας  Μνήμης Εργασίας 

 

Δυνατότητα Μνήμης 

Εργασίας 

Λεξιλογική 

Επίδοση 

Κατανόηση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης .17* .32***

Κατανόηση Περιγραφικού Κειμένου  .24* .18* 

Ανάκληση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης .10 .01 

Ανάκληση Περιγραφικού Κειμένου .10 .20** 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Κείμενο Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης .03 .00 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Περιγραφικό Κείμενο .28*** .39***

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 
.02 .06 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση Περιγραφικού Κειμένου 
-.06 .01 

* p< .05 

** p< .01 

*** p< .001 
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Η Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας και η Λεξιλογική Επίδοση δε βρέθηκαν να έχουν 

σχέση με την Ανάκληση των δύο τύπων κειμένου, με εξαίρεση την περίπτωση της 

Λεξιλογικής Επίδοσης και της Ανάκλησης Περιγραφικού Κειμένου, όπου παρατηρήθηκε 

χαμηλή συσχέτιση. Η Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας και η Λεξιλογική Επίδοση δε 

βρέθηκαν να συσχετίζονται ούτε και με τις Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση των δύο τύπων κειμένου. Επιπρόσθετα, βρέθηκε θετική, 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση της Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας και της Λεξιλογικής 

Επίδοσης με την Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Περιγραφικό Κείμενο 

r = .28, p < .001 και  r = .39, p < .001, αντίστοιχα. Δε βρέθηκε σχέση μεταξύ της  

Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας και της Λεξιλογικής Επίδοσης με την Εξαγωγή 

Συμπερασμάτων από Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης. 

 

Σχέσεις Μεταξύ των Έργων Ανάκλησης και Κατανόησης 

 

Υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών 

της Κατανόησης, της Ανάκλησης, της Εξαγωγής Συμπερασμάτων και των Λανθασμένων 

Βασικών Ιδεών και Συμπερασμάτων στις Ανακλήσεις των δύο τύπων κειμένου. Οι 

συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. 

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της Κατανόησης των δύο Τύπων 

Κειμένου, r = .16, p < .05. Επιπλέον, βρέθηκε και στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

της Ανάκλησης των δύο Τύπων Κειμένου, r = .21, p < .05. Αντίθετα, δεν βρέθηκε σχέση 

μεταξύ της Ανάκλησης και της Κατανόησης του ίδιου Τύπου Κειμένου. 

 

Επίδραση των Κειμενικών Αναθεωρήσεων στα Έργα Ανάκλησης και Κατανόησης, χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη τα Ατομικά Χαρακτηριστικά 

 

 Οι δείκτες περιγραφικής στατιστικής για τις εξαρτημένες μεταβλητές και για τις 

τέσσερις μορφές των δύο τύπων κειμένου παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. Η Κατανόηση 

Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, ανεξαρτήτως μορφής, είχε μέσο όρο 

M= 0.56 (SD= 0.14, n= 212), ενώ η Κατανόηση Περιγραφικού Κειμένου, επίσης 

ανεξαρτήτως μορφής, είχε μέσο όρο M = 0.58 (SD= 0.19, n= 209). Η Ανάκληση 

Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, και για τις τέσσερις μορφές του, είχε μέσο όρο 

M = 0.78 (SD= 0.16, n= 205), ενώ η Ανάκληση Περιγραφικού Κειμένου, επίσης και για 

τις τέσσερις μορφές του,  είχε μέσο όρο M = 0.59 (SD= 0.19, n= 200). Η Εξαγωγή 

Συμπερασμάτων από Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, και για τις τέσσερις μορφές του, 
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είχε μέσο όρο M= 1.41 (SD= 0.90, n= 212), ενώ η Εξαγωγή Συμπερασμάτων από 

Περιγραφικό Κείμενο, επίσης για τις τέσσερις μορφές του,  είχε μέσο όρο M = 1.25 

(SD= 0.82, n= 209). Τέλος, οι Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στις 

Ανακλήσεις των τεσσάρων μορφών του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης ήταν κατά 

μέσο όρο M= 1.64 (SD= 1.03, n= 212), ενώ οι Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στις Ανακλήσεις των τεσσάρων μορφών του Περιγραφικού Κειμένου ήταν 

κατά μέσο όρο M= 0.69 (SD= 0.77, n= 209).    

 

Πίνακας 15 

Συντελεστές Συσχέτισης r μεταξύ των Έργων Ανάκλησης και Κατανόησης 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

.16* .00 .18* .17* .08 .03 .06 1. Κατανόηση Κειμένου 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης
- 

n=206 n=202 n=200 n=209 n=206 n=206 n=209

 .01 .04 .23* .03 -.04 -.03 2. Κατανόηση Περιγραφικού 

Κειμένου   
- 

n=205 n=200 n=206 n=209 n=209 n=206

  .21* .02 -.55** -.05 -.59**3. Ανάκληση Κειμένου 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης   
- 

n=197 n=202 n=205 n=202 n=205

   -.19* -.16* -.48** .08 4. Ανάκληση Περιγραφικού 

Κειμένου    
- 

n= 200 n=200 n=200 n=200

    .08 .05 .22* 5. Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

από Κείμενο Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης  
   

- n=206 n=206 n=212

     .17* -.05 6. Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

από Περιγραφικό Κείμενο      
- 

n=209 n=206

      -.01 7. Λανθασμένες Βασικές 

Ιδέες και Συμπεράσματα 

στην Ανάκληση Κειμένου 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης  

     
- 

n=206

       8. Λανθασμένες Βασικές 

Ιδέες και Συμπεράσματα 

στην Ανάκληση 

Περιγραφικού Κειμένου   

      
- 

* p< .05         

** p< .001         
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Πίνακας 16 

Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των Συμμετεχόντων στa Έργα Ανάκλησης και 

Κατανόησης για τις Τέσσερις Μορφές του κάθε Τύπου Κειμένου 

  M SD n  M SD n 

  Τύπος Κειμένου 

  

Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης  Περιγραφικό 

Μορφή Κειμένου  

Συνεκτικότητα Σηματοδότηση  

Κατανόηση 

Απουσία Απουσία  0.55 0.14 53  0.59 0.17 53 

 Παρουσία  0.56 0.14 54  0.58 0.19 54 

Παρουσία Απουσία  0.56 0.13 54  0.57 0.20 54 

 Παρουσία  0.57 0.15 54  0.59 0.19 54 

 

Ανάκληση 

Απουσία Απουσία  0.76 0.16 53  0.58 0.18 53 

 Παρουσία  0.73 0.16 54  0.61 0.20 54 

Παρουσία Απουσία  0.82 0.15 54  0.58 0.20 54 

 Παρουσία  0.81 0.16 54  0.61 0.19 54 

 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

Απουσία Απουσία  1.82 0.81 53  1.32 0.78 53 

 Παρουσία  1.24 0.82 54  1.35 0.84 54 

Παρουσία Απουσία  1.28 0.96 54  1.05 0.85 54 

  Παρουσία   1.28 0.91 54   1.27 0.78 54 

 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στις Ανακλήσεις 

Απουσία Απουσία  1.78 1.00 53  0.68 0.73 53 

 Παρουσία  1.70 1.01 54  0.81 0.80 54 

Παρουσία Απουσία  1.55 1.13 54  0.67 0.80 54 

 Παρουσία  1.53 0.98 54  0.58 0.73 54 

  

 Tα αποτελέσματα πολλαπλής ανάλυσης διασποράς (MANOVA) παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 17. Από την ανάλυση φάνηκε μια πολυμεταβλητή (multivariate) στατιστικά 
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σημαντική επίδραση, μεταξύ των συμμετεχόντων (between-subjects), της Κειμενικής 

Συνεκτικότητας, Hotelling’s T² =0.06, F(4, 190) = 2.65,  p = .030, η² = .05 στις 

εξαρτημένες μεταβλητές για τους δύο τύπους κειμένων. Επιπλέον, παρουσιάστηκε και μια 

πολυμεταβλητή (multivariate), στατιστικά σημαντική επίδραση εντός των συμμετεχόντων 

(within subjects), του Τύπου Κειμένου, Hotelling’s T² = 0.80, F(4, 190) = 37.78, p = .00, 

η² = .44, στις εξαρτημένες μεταβλητές για τους δύο τύπους κειμένου. Παρουσιάστηκε 

επίσης πολυμεταβλητή (multivariate), στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση, εντός των 

συμμετεχόντων (within subjects), του Τύπου Κειμένου και της Κειμενικής 

Συνεκτικότητας,  Hotelling’s T² = 0.07, F(4, 190) = 3.30, p = .01, η² = .06.  

 

Πίνακας 17 

Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA) των Έργων Ανάκλησης και Κατανόησης 

 

Πηγή df T² F η² p 

Μεταξύ των συμμετεχόντων 

Σηματοδότηση 4 0.00 0.18 .00 .95 

Συνεκτικότητα 4 0.06 2.65 .05 .03 

Σηματοδότηση*Συνεκτικότητα 4 0.03 1.54 .03 .19 

 

Εντός των συμμετεχόντων 

Τύπος Κειμένου 4 0.80 37.78 .44 .00 

Τύπος Κειμένου*Σηματοδότηση 4 0.02 1.10 .02 .36 

Τύπος Κειμένου*Συνεκτικότητα 4 0.07 3.30 .06 .01 

Τύπος Κειμένου*Σηματοδότηση*Συνεκτικότητα 4 0.02 0.83 .02 .50 

 

 Από την Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA) των Έργων Ανάκλησης και 

Κατανόησης προέκυψαν επίσης και αποτελέσματα σε σχέση με την επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών στην κάθε μία από τις εξαρτημένες μεταβλητές ξεχωριστά 

(univariate analysis of variance). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 18. 
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Πίνακας 18 

Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA) των Έργων Ανάκλησης και Κατανόησης σε 

ξεχωριστά για την κάθε Εξαρτημένη Μεταβλητή 

 

Πηγή 

 

Εξαρτημένη Μεταβλητή 

 

df 

 

F 

 

η² 

 

p 

Μεταξύ των Συμμετεχόντων 

Κατανόηση 1 0.10 .00 .75 

Ανάκληση 1 0.33 .00 .56 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 0.41 .00 .52 

Σηματοδότηση 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

1 0.11 .00 .75 

Κατανόηση 1 0.05 .00 .82 

Ανάκληση 1 3.13 .02 .08 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 6.95 .03 .01 

Συνεκτικότητα 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

1 4.59 .02 .03 

Κατανόηση 1 0.21 .00 .65 

Ανάκληση 1 0.01 .00 .94 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 5.29 .03 .02 

Σηματοδότηση* 

Συνεκτικότητα 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

1 0.02 .00 .88 

Κατανόηση 193    

Ανάκληση 193    

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 193    

Λάθος 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

193    
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Πίνακας 18 (συνεχίζεται). 

Πηγή Εξαρτημένη Μεταβλητή df F η² p 

Εντός των Συμμετεχόντων 

Κατανόηση 1 1.77 .01 .19 

Ανάκληση 1 128.29 .40 .00 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 0.80 .00 .37 

Τύπος Κειμένου 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

1 105.56 .35 .00 

Κατανόηση 1 0.07 .00 .79 

Ανάκληση 1 1.86 .01 .17 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 3.45 .02 .06 

Τύπος Κειμένου* 

Σηματοδότηση 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

1 0.22 .00 .64 

Κατανόηση 1 0.16 .00 .69 

Ανάκληση 1 4.18 .02 .04 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 0.58 .00 .45 

Τύπος Κειμένου* 

Συνεκτικότητα 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

1 0.57 .00 .45 

Κατανόηση 1 0.45 .00 .50 

Ανάκληση 1 0.07 .00 .80 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 1.42 .01 .24 

Τύπος Κειμένου* 

Σηματοδότηση* 

Συνεκτικότητα 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

1 1.21 .01 .27 

Κατανόηση 193    

Ανάκληση 193    

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 193    

Λάθος (Τύπος Κειμένου) 

  

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες 

και Συμπεράσματα στην 

Ανάκληση 
 

193    

 

Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

119

Κατανόηση 

 

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια επίδραση των παραγόντων, είτε μεταξύ, είτε 

εντός στων συμμετεχόντων, στην Κατανόηση Κειμένου.  

  

Ανάκληση 

 

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια μεταξύ των συμμετεχόντων (between 

subjects) στατιστικά σημαντική επίδραση στην Ανάκληση. Παρατηρήθηκε όμως 

στατιστικά σημαντική επίδραση του Τύπου Κειμένου στην Ανάκληση, F(1, 193)= 128.29, 

p = .00,  η² = .40, καθώς οι τέσσερις μορφές του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

ανακλήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις τέσσερις αντίστοιχες μορφές του 

Περιγραφικού Κειμένου (Μ = 0.78, SD = 0.16, και Μ = 0.59, SD = 0.19, αντίστοιχα, 

Cohen’s d = 1.08). Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του 

Τύπου Κειμένου και της Κειμενικής Συνεκτικότητας στην Ανάκληση, F(1, 193) = 4.18, 

p = .04,  η² = .02. Η αλληλεπίδραση του Τύπου Κειμένου και της  Κειμενικής 

Συνεκτικότητας στην Ανάκληση παρουσιάζεται στη Γραφική Παράσταση 1. Για να 

διερευνηθεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση αυτή, υπολογίστηκε για τον κάθε συμμετέχοντα 

η Διαφορά στην Ανάκληση Κειμένου που προέκυψε μεταξύ της Ανάκλησης Κειμένου 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και της Ανάκλησης του Περιγραφικού Κειμένου. Οι 

συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με απουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας είχαν 

Διαφορά στην Ανάκληση Μ = 0.15 (SD = 0.23), ενώ οι συμμετέχοντες που διάβασαν 

κείμενα με παρουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας είχαν Διαφορά στην Ανάκληση Μ = 0.21 

(SD = 0.22). Η διαφορά αυτή (Cohen’s d = 0.28) βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική, 

t(195) = -2.08, p = .04, με έλεγχο t για ανεξάρτητα δείγματα (independent samples t - test). 
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Γραφική Παράσταση 1. Ανάκληση των δύο τύπων κειμένου στην απουσία και παρουσία 

συνεκτικότητας. 

 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξύ των συμμετεχόντων (between subjects) 

στατιστικά σημαντική επίδραση της Κειμενικής Συνεκτικότητας στην Εξαγωγή 

Συμπερασμάτων, F(1, 193) = 6.95, p = .01, η² = .03, καθώς οι συμμετέχοντες που 

διάβασαν κείμενα με παρουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας είχαν χαμηλότερη κατά μέσο 

όρο Εξαγωγή Συμπερασμάτων από τους συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με απουσία  

Κειμενικής Συνεκτικότητας (Μ = 1.20, SD = 0.61 και Μ = 1.42, SD = 0.63 αντίστοιχα, 

Cohen’s d = 0.35).  

 Παρατηρήθηκε όμως και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση της Κειμενικής 

Συνεκτικότητας με τη Σηματοδότηση, F(1, 193) = 5.29, p = .02, η² = .03. που 

παρουσιάζεται στη Γραφική Παράσταση 2. Από τους συμμετέχοντες που διάβασαν 

κείμενα με απουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας εξήγαγαν περισσότερα κατά μέσο όρο 

Συμπεράσματα αυτοί που στο κείμενό τους απουσίαζε και η Σηματοδότηση [Μ = 1.56, 

SD = 0.58 και Μ = 1.29, SD = 0.65 αντίστοιχα, t(102)=2.15, p=.03, Cohen’s d = 0.44]. 

Αντίθετα, από τους συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με παρουσία Κειμενικής 
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Συνεκτικότητας εξήγαγαν περισσότερα Συμπεράσματα αυτοί που στο κείμενό τους υπήρχε 

και η Σηματοδότηση [Μ = 1.26, SD = 0.64 και Μ = 1.13, SD = 0.58 αντίστοιχα, 

t(100)=-1.09, p=.34, Cohen’s d = 0.27]. 

 

Μορφή Κειμένου

Παρουσία Συνεκτικότητας, 
Παρουσία Σηματοδότησης

Παρουσία Συνεκτικότητας, 
Απουσία Σηματοδότησης

Απουσία Συνεκτικότητας, 
Παρουσία Σηματοδότησης

Απουσία Συνεκτικότητας, 
Απουσία Σηματοδότησης

Εξ
αγ
ω
γή

 Σ
υμ
πε
ρα
σμ
άτ
ω
ν 
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)

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Εξαγωγή  Συμπερασμάτων από Περιγραφικό Κείμενο
Εξαγωγή  Συμπερασμάτων από Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης

 

Γραφική Παράσταση 2. Εξαγωγή συμπερασμάτων από τους  δύο τύπους και τις τέσσερις 

μορφές κειμένου. 
 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξύ των συμμετεχόντων (between subjects) 

στατιστικά σημαντική επίδραση της Κειμενικής Συνεκτικότητας στις Λανθασμένες 

Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση  F(1, 193) = 4.59, p = .03, η² = .02, 

καθώς οι συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με απουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας 

είχαν περισσότερες Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση, σε 

σχέση με τους συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με παρουσία Κειμενικής 

Συνεκτικότητας [Μ = 1.25, SD = 0.61 και Μ= 1.07, SD = 0.66 αντίστοιχα, t(204)=1.96, 

p=.05, Cohen’s d = 0.28]. 

 Παρατηρήθηκε όμως και στατιστικά σημαντική επίδραση του Τύπου Κειμένου στις 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση, F(1, 193) = 105.56, 

p = .00, η² = .35, καθώς οι συμμετέχοντες περιέλαβαν περισσότερες Λανθασμένες Βασικές 

Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση για τα Περιγραφικά Κείμενα, παρά για τα 
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Κείμενα Σύγκρισης Αντιπαράθεσης (Μ = 1.64, SD = 1.03 και Μ = 0.69, SD = 0.77 

αντίστοιχα, Cohen’s d= .04). 

  

Επίδραση των Κειμενικών Αναθεωρήσεων στα Έργα Ανάκλησης και Κατανόησης, 

λαμβάνοντας υπόψη τα Ατομικά Χαρακτηριστικά 

 

 Tα αποτελέσματα της πολλαπλής ανάλυσης συνδιασποράς, με συμμεταβλητές τη 

Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας και τη Λεξιλογική Επίδοση, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 19, ενώ τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε σχέση με την επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών ξεχωριστά (univariate analysis) παρουσιάζονται στον Πίνακα 

20. Παρατηρήθηκε μια πολυμεταβλητή (multivariate) στατιστικά σημαντική επίδραση, 

μεταξύ των συμμετεχόντων (between subjects), της Κειμενικής Συνεκτικότητας, 

Hotelling’s T² =0.06, F(4, 186) = 2.74, p = .03, η² = .06 και της Λεξιλογικής Επίδοσης, 

Hotelling’s T² = 0.09, F(4, 186) = 4.11, p = .00, η² = .08, στις εξαρτημένες μεταβλητές. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια πολυμεταβλητή (multivariate), στατιστικά σημαντική 

επίδραση εντός των συμμετεχόντων (within subjects), του Τύπου Κειμένου,  

Hotelling’s T² = 0.14, F(4, 186) = 6.51, p = .00, η² = .12, στις εξαρτημένες μεταβλητές. 

Παρατηρήθηκαν επίσης πολυμεταβλητές (multivariate) στατιστικά σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις εντός των συμμετεχόντων (within subjects) του Τύπου Κειμένου και της 

Λεξιλογικής Επίδοσης, Hotelling’s T² = 0.07, F(4, 186) = 3.20, p = .01, η² = .06, και του 

Τύπου Κειμένου και της Κειμενικής Συνεκτικότητας, Hotelling’s T² = 0.07, 

F(4, 186) = 3.31, p = .01, η² = .07.  

 

Πίνακας 19 

Πολλαπλή Ανάλυση Συνδιασποράς (MANCOVA) των Έργων Ανάκλησης και Κατανόησης 

Πηγή df T² F η² p 

Μεταξύ των Συμμετεχόντων 

Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας 4 0.05 2.13 .04 .08 

Λεξιλογική Επίδοση 4 0.09 4.11 .08 .00 

Σηματοδότηση 4 0.01 0.28 .01 .89 

Συνεκτικότητα 4 0.06 2.74 .06 .03 

Σηματοδότηση * Συνεκτικότητα 4 0.03 1.51 .03 .20 

 
 
 
 

Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

123

Πίνακας 19 (συνεχίζεται). 

Πηγή df T² F η² p 

Εντός των Συμμετεχόντων 

Τύπος Κειμένου 4 0.14 6.51 .12 .00 

Τύπος Κειμένου * Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας 4 0.05 2.3 .05 .06 

Τύπος Κειμένου * Λεξιλογική Επίδοση 4 0.07 3.2 .06 .01 

Τύπος Κειμένου * Σηματοδότηση 4 0.02 1.02 .02 .40 

Τύπος Κειμένου * Συνεκτικότητα 4 0.07 3.31 .07 .01 

Τύπος Κειμένου * Σηματοδότηση * Συνεκτικότητα 4 0.02 0.84 .02 .50 

 

Πίνακας 20 

Πολλαπλή Ανάλυση Συνδιασποράς (MANCOVA) ξεχωριστά για την κάθε Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

 

Πηγή 

 

Εξαρτημένη Μεταβλητή 

 

df 

 

F 

 

η² 

 

p 

Μεταξύ των Συμμετεχόντων 

Κατανόηση 1 4.73 .02 .03 

Ανάκληση 1 0.42 .00 .52 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 3.14 .02 .08 

Δυνατότητα Μνήμης 

Εργασίας 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 
1 0.08 .00 .78 

Κατανόηση 1 6.06 .03 .01 

Ανάκληση 1 3.06 .02 .08 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 4.68 .02 .03 

Λεξιλογική Επίδοση 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 
1 0.41 .00 .52 

Κατανόηση 1 0.02 .00 .90 

Ανάκληση 1 0.30 .00 .58 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 1.11 .01 .29 

Σηματοδότηση 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 
1 0.05 .00 .82 
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Πίνακας 20 (συνεχίζεται). 

Πηγή Εξαρτημένη Μεταβλητή df F η² p 

Μεταξύ των Συμμετεχόντων 

Κατανόηση 1 0.00 .00 .99 

Ανάκληση 1 2.55 .01 .11 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 8.08 .04 .00 

Συνεκτικότητα 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 
1 4.37 .02 .04 

Κατανόηση 1 0.15 .00 .70 

Ανάκληση 1 0.06 .00 .81 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 5.44 .03 .02 

Σηματοδότηση* 

Συνεκτικότητα 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 
1 0.02 .00 .89 

 

Εντός των Συμμετεχόντων 

Κατανόηση 1 2.22 .01 .14 

Ανάκληση 1 22.25 .11 .00 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 8.58 .04 .00 

Τύπος Κειμένου 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 

1 6.53 .03 .01 

Κατανόηση 1 5.96 .03 .02 

Ανάκληση 1 1.08 .01 .30 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 0.86 .00 .36 

Τύπος Κειμένου* 

Δυνατότητα Μνήμης 

Εργασίας 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 

1 1.12 .01 .29 

Κατανόηση 1 5.19 .03 .02 

Ανάκληση 1 5.80 .03 .02 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 4.06 .02 .04 

Τύπος Κειμένου * 

Λεξιλογική Επίδοση 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 

1 0.48 .00 .49 

Κατανόηση 1 0.61 .00 .44 

Ανάκληση 1 2.54 .01 .11 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 2.14 .01 .15 

Τύπος Κειμένου* 

Σηματοδότηση 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 

1 0.56 .00 .45 
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Πίνακας 20 (συνεχίζεται). 

Πηγή Εξαρτημένη Μεταβλητή df F η² p 

Εντός των Συμμετεχόντων 

Κατανόηση 1 0.27 .00 .61 

Ανάκληση 1 4.24 .02 .04 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 0.73 .00 .39 

Τύπος Κειμένου* 

Συνεκτικότητα 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 

1 0.54 .00 .47 

Κατανόηση 1 0.47 .00 .50 

Ανάκληση 1 0.13 .00 .72 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1 1.70 .01 .19 

Τύπος Κειμένου* 

Σηματοδότηση* 

Συνεκτικότητα 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση 

1 1.24 .01 .27 

 

Κατανόηση 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξύ των συμμετεχόντων (between-subjects) 

στατιστικά σημαντική επίδραση και των δύο συμμεταβλητών, δηλαδή της Δυνατότητας 

Μνήμης Εργασίας, F(1, 189) = 4.73, p = .03,  η² = .02 και της Λεξιλογικής Επίδοσης 

F(1, 189) = 6.06, p = .01, η² = .03, στην Κατανόηση. Οι συμμετέχοντες με μεγαλύτερη 

Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας και οι συμμετέχοντες με υψηλότερη Λεξιλογική Επίδοση 

είχαν καλύτερη Κατανόηση των δύο Τύπων Κειμένου, όπως φάνηκε και από τους 

συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των δύο συμμεταβλητών και των μετρήσεων της 

Κατανόησης για τους δύο Τύπους και τις τέσσερις Μορφές Κειμένου (βλέπε Πίνακα 14), 

οι οποίοι ήταν θετικοί, στατιστικά σημαντικοί και κυμαίνονταν από r = .17, μέχρι r =  .32. 

Αντίθετα, η Σηματοδότηση και η Κειμενική Συνεκτικότητα δε φάνηκε να έχουν επίδραση 

στην Κατανόηση.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν όμως και εντός των συμμετεχόντων (within-subjects) 

στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις του Τύπου Κειμένου και των δύο 

συμμεταβλητών, δηλαδή της Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας, F(1, 189) = 5.96, 

p = .02,  η² = .03 και της Λεξιλογικής Επίδοσης, F(1, 189) = 5.19, p = .02,  η² = .03 στην 

Κατανόηση. Οι αλληλεπιδράσεις παρουσιάζονται στις Γραφικές Παραστάσεις 3 και 4. Η 

επίδραση των άλλων μεταβλητών δεν ήταν στατιστικά σημαντική.  
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Γραφική Παράσταση 3. Κατανόηση των δύο τύπων κειμένου από τους συμμετέχοντες 

χαμηλού και υψηλού επιπέδου δυνατότητας μνήμης εργασίας. 

 

 
Γραφική Παράσταση 4. Κατανόηση των δύο τύπων κειμένου από τους συμμετέχοντες 

χαμηλού και υψηλού επιπέδου λεξιλογικής επίδοσης. 
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 Για να διερευνηθούν περαιτέρω οι αλληλεπιδράσεις που βρέθηκαν, οι 

συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες διαφορετικού επιπέδου Δυνατότητας Μνήμης 

Εργασίας και Λεξιλογικής Επίδοσης με τη χρήση της διαμέσου (median split). Στον 

Πίνακα 21 παρουσιάζεται η Κατανόηση Κειμένου για τους δύο Tύπους Kειμένου που 

διάβασαν οι συμμετέχοντες με χαμηλό και υψηλό επίπεδο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας 

και Λεξιλογικής Επίδοσης. 

 

Πίνακας 21 

Κατανόηση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και Κατανόηση Περιγραφικού Κειμένου 

για τα Δύο Επίπεδα Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας και Λεξιλογικής Επίδοσης 

 

Επίπεδο Δυνατότητας Μνήμης 

Εργασίας*    

 

Χαμηλό 

n= 102  

Υψηλό 

n= 113    

Μεταβλητές Μ SD  Μ SD  Cohen’s d 

Κατανόηση Κειμένου Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης 
0.54 0.13  0.58 0.15  0.28 

Κατανόηση Περιγραφικού Κειμένου 0.55 0.16  0.61 0.21  0.32 

Cohen’s d 0.07  0.16    

 

 Επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης*    

 

Χαμηλό 

n= 99  

Υψηλό 

n= 116    

 Μ SD  Μ SD  Cohen’s d 

Κατανόηση Κειμένου Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης 
0.53 0.12  0.59 0.15  0.44 

Κατανόηση Περιγραφικού Κειμένου 0.57 0.16  0.59 0.21  0.11 

 Cohen’s d 0.28  0.00    

*Η κατανομή των συμμετεχόντων στα δύο επίπεδα έγινε με τη χρήση της διαμέσου 

(median split) που ήταν για τη Δυνατότητα Μνήμης Εργασίας Mdn= 0.46 και για τη 

Λεξιλογική Επίδοση Mdn= 0.53. 
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Ακολούθως έγιναν στατιστικοί έλεγχοι t για συσχετισμένα δείγματα (paired 

samples t-tests), οι οποίοι έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με χαμηλό Επίπεδο Λεξιλογικής  

Επίδοσης είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη Κατανόηση Περιγραφικού Κειμένου 

παρά Κατανόηση Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης, t(95) = 2.84, p = .01. Κάτι 

αντίστοιχο δε βρέθηκε για τους συμμετέχοντες με υψηλό επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης, 

t(95) = 0.14, p = .89. 

 Στατιστικοί έλεγχοι t για συσχετισμένα δείγματα (paired samples t-tests) έδειξαν 

ότι η διαφορά μεταξύ της Κατανόησης Περιγραφικού Κειμένου και Κειμένου Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης στους συμμετέχοντες με χαμηλό Επίπεδο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας 

δεν ήταν στατιστικά σημαντική, t(97) = -0.30, p = .76. Η διαφορά μεταξύ της Κατανόησης 

Περιγραφικού Κειμένου και Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης στους συμμετέχοντες με 

υψηλό Επίπεδο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας δεν ήταν επίσης στατιστικά σημαντική, 

t(107) = -1.67, p = .10. 

 

Ανάκληση 

 

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν καμία μεταξύ των συμμετεχόντων (between 

subjects) στατιστικά σημαντική επίδραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν όμως εντός των 

συμμετεχόντων (within subjects) στατιστικά σημαντική επίδραση του Τύπου Κειμένου 

F(1, 189) = 22.25, p = .00,  η² = .11 την Ανάκληση, καθώς το Κείμενο Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης ανακλήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από το Περιγραφικό Κείμενο 

(Μ = 0.78, SD = 0.16, και Μ = 0.59, SD = 0.19, αντίστοιχα, Cohen’s d = 1.08).  

 Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εντός των συμμετεχόντων (within subjects) στατιστικά 

σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Τύπου Κειμένου και της Λεξιλογικής Επίδοσης 

F(1, 189) = 5.80, p = .02, η² = .03, αλλά και της Κειμενικής Συνεκτικότητας, 

F(1, 189) = 4.24, p = .04,  η² = .02 στην Ανάκληση. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

παρουσιάζονται στις Γραφικές Παραστάσεις 5 και 6. Η αλληλεπίδραση του Τύπου 

Κειμένου με την Κειμενική Συνεκτικότητα οφειλόταν στο ότι η Διαφορά Ανάκλησης των 

Τύπων Κειμένων ήταν μεγαλύτερη στους συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με 

παρουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας, από ότι στους συμμετέχοντες που διάβασαν 

κείμενα με απουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας (Μ= 0.21, SD = 0.22, και Μ = 0.15, 

SD = 0.23, αντίστοιχα, Cohen’s d = 0.27). Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα έδειξε ότι η 

διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική, t(195) = 2.08, p = .04.  
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Γραφική Παράσταση 5. Ανάκληση των δύο τύπων κειμένου στην απουσία και παρουσία 

συνεκτικότητας 

 

 

 
Γραφική Παράσταση 6. Ανάκληση των δύο τύπων κειμένου από τους συμμετέχοντες 

χαμηλού και υψηλού επιπέδου λεξιλογικής επίδοσης 
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 Για να διερευνηθεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση μεταξύ του Τύπου Κειμένου και 

της Λεξιλογικής Επίδοσης οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες διαφορετικού 

επιπέδου Λεξιλογικής Επίδοσης με τη χρήση της διαμέσου (median split). Στον Πίνακα 22 

παρουσιάζεται η Ανάκληση για τους δύο τύπους κειμένου που διάβασαν οι συμμετέχοντες 

με χαμηλό και υψηλό επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης. Ακολούθως έγιναν στατιστικοί 

έλεγχοι t για συσχετισμένα δείγματα (paired samples t-tests), οι οποίοι έδειξαν ότι τόσο οι 

συμμετέχοντες με χαμηλό, t(88) = 8.11, p = .00, όσο και οι συμμετέχοντες με υψηλό 

Επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης, t(107) = 7.78, p = .00 είχαν ψηλότερη Ανάκληση 

Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης παρά Ανάκληση Περιγραφικού Κειμένου. Ως εκ 

τούτου, για να εξακριβωθεί η φύση της αλληλεπίδρασης του Τύπου Κειμένου με τη 

Λεξιλογική Επίδοση κρίθηκε σκόπιμο να υπολογιστεί για τον κάθε συμμετέχοντα μια νέα 

μεταβλητή, η διαφορά μεταξύ της Ανάκλησης Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και 

της Ανάκλησης Περιγραφικού Κειμένου. Η Διαφορά Ανάκλησης των Τύπων Κειμένων για 

τους συμμετέχοντες με χαμηλό Επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης ήταν ψηλότερη σε σχέση 

με τους συμμετέχοντες με υψηλό Επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης (Μ= 0.21, SD = 0.24, 

και Μ = 0.15, SD = 0.21, αντίστοιχα, Cohen’s d = 0.27). Έλεγχος t για ανεξάρτητα 

δείγματα (independent samples) έδειξε ωστόσο ότι η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική, t(195) = 1.71, p = .09. 

 

Πίνακας 22 

Ανάκληση  Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και Ανάκληση Περιγραφικού Κειμένου για 

τα Δύο Επίπεδα Λεξιλογικής Επίδοσης 

 

Επίπεδο Λεξιλογικής 

Επίδοσης*   

 

Χαμηλό 

(n= 99)  

Υψηλό 

(n= 116)   

Μεταβλητές Μ SD  Μ SD  Cohen’s d 

Ανάκληση Κειμένου Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης 
0.78 0.18  0.78 0.14  0.00 

Ανάκληση Περιγραφικού Κειμένου 0.56 0.20  0.62 0.18  0.32 

Cohen’s d 1.16  0.99   

*Η κατανομή των συμμετεχόντων στα δύο επίπεδα έγινε με τη χρήση της διαμέσου 

(median split) που ήταν Mdn= 0.53. 
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Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξύ των συμμετεχόντων (between subjects) στατιστικά 

σημαντική επίδραση της Κειμενικής Συνεκτικότητας στην Εξαγωγή Συμπερασμάτων, 

F(1, 189) = 8.08, p = .00, η² = .04, αλλά και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση της 

Κειμενικής Συνεκτικότητας με τη Σηματοδότηση, F(1, 189) = 5.44, p = .02, η² = .03. Η 

αλληλεπίδραση της  Κειμενικής Συνεκτικότητας με τη Σηματοδότηση παρουσιάζεται στη 

Γραφική Παράσταση 2. Από τους συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με απουσία 

Κειμενικής Συνεκτικότητας εξήγαγαν περισσότερα κατά μέσο όρο Συμπεράσματα αυτοί 

που στο κείμενό τους απουσίαζε και η Σηματοδότηση [Μ = 1.56, SD = 0.58 και Μ = 1.29, 

SD = 0.65 αντίστοιχα, t(102)=2.15, p=.03, Cohen’s d = 0.44]. Αντίθετα, από τους 

συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με παρουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας εξήγαγαν 

περισσότερα Συμπεράσματα αυτοί που στο κείμενό τους υπήρχε και η Σηματοδότηση 

[Μ = 1.26,SD = 0.64 και Μ = 1.13, SD = 0.58 αντίστοιχα, t(100)=-1.09, p=.34, 

Cohen’s d = 0.27]. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε μεταξύ των συμμετεχόντων (between subjects) 

στατιστικά σημαντική επίδραση της Λεξιλογικής Επίδοσης στην Εξαγωγή 

Συμπερασμάτων, F(1, 189) = 4.68, p = .03, η² = .02. Η Λεξιλογική Επίδοση όμως, βρέθηκε 

να αλληλεπιδρά με τον Τύπο Κειμένου, F(1, 189) = 4.06, p = .04,  η² = .02. Η 

αλληλεπίδραση του Τύπου Κειμένου με το Επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης παρουσιάζεται 

και στη Γραφική Παράσταση 7. Για να διερευνηθεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση αυτή, οι 

συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες διαφορετικού επιπέδου Λεξιλογικής Επίδοσης με τη 

χρήση της διαμέσου (median split). Στον Πίνακα 23 παρουσιάζεται η Εξαγωγή 

Συμπερασμάτων για τους δύο Τύπους Κειμένου που διάβασαν οι συμμετέχοντες με 

χαμηλό και υψηλό επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης. Έλεγχοι t για συσχετισμένα δείγματα 

(paired samples t-tests) έδειξαν ότι η διαφορά μεταξύ της Εξαγωγής Συμπερασμάτων από 

Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και από Περιγραφικό Κείμενο ήταν στατιστικά 

σημαντική για τους συμμετέχοντες με χαμηλό Επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης, 

t(97) = 2.87, p = .01, ενώ δεν ήταν στατιστικά σημαντική για τους συμμετέχοντες με 

υψηλό Επίπεδο Λεξιλογικής Επίδοσης, t(107) = -0.75, p = .46.  
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Γραφική Παράσταση 7. Εξαγωγή συμπερασμάτων από κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης 

και περιγραφικό κείμενο για τους συμμετέχοντες με υψηλό και χαμηλό επίπεδο 

λεξιλογικής επίδοσης 

 

Πίνακας 23 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και Εξαγωγή 

Συμπερασμάτων από Περιγραφικό Κείμενο για τα Δύο Επίπεδα Λεξιλογικής Επίδοσης 

 

Επίπεδο Λεξιλογικής 

Επίδοσης*    

 

Χαμηλό 

(n= 99) 

Υψηλό 

(n= 116)   

Μεταβλητές Μ SD Μ SD  Cohen’s d 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Κείμενο 

Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 
1.36 0.9 1.45 0.91  0.10 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων από Περιγραφικό 

Κείμενο 
1.01 0.82 1.46 0.75  0.57 

Cohen’s d 0,41 -0.01   

*Η κατανομή των συμμετεχόντων στα δύο επίπεδα έγινε με τη χρήση της 

διαμέσου (median split) που ήταν Mdn= 0.53.   
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 Τα αποτελέσματα έδειξαν όμως και εντός των συμμετεχόντων (within subjects) 

στατιστικά σημαντική επίδραση του Τύπου Κειμένου στην Εξαγωγή Συμπερασμάτων,  

F(1, 189) = 8.58, p = .00,  η² = .04, η οποία οφειλόταν στο ότι οι συμμετέχοντες 

προχώρησαν στην εξαγωγή περισσοτέρων συμπερασμάτων από το Κείμενο Σύγκρισης 

Αντιπαράθεσης, παρά από το Περιγραφικό Κείμενο (Μ = 2.79, SD = 2.59 και Μ = 2.22, 

SD = 2.05 αντίστοιχα, Cohen’s d = 0.24). 

  

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξύ των συμμετεχόντων (between subjects) 

στατιστικά σημαντική επίδραση της Κειμενικής Συνεκτικότητας, F(1, 189) = 4.37, 

p = .04, η² = .02 στις Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση, 

καθώς οι συμμετέχοντες που διάβασαν κείμενα με παρουσία Κειμενικής Συνεκτικότητας 

περιέλαβαν λιγότερες λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα στις ανακλήσεις τους 

(Μ = 1.07, SD = 0.66 και Μ = 1.25, SD = 0.61 αντίστοιχα, Cohen’s d = 0.28). Αντίθετα, η 

Σηματοδότηση δεν φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση. 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν όμως και εντός των συμμετεχόντων (within subjects) 

στατιστικά σημαντική επίδραση του Τύπου Κειμένου στις Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στην Ανάκληση, F(1, 189) = 6.53, p = .01,  η² = .03, καθώς οι 

συμμετέχοντες περιέλαβαν στατιστικά σημαντικά περισσότερες Λανθασμένες Βασικές 

Ιδέες και Συμπεράσματα στην Ανάκληση του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης παρά 

στην Ανάκληση του Περιγραφικού Κειμένου (Μ = 3.74, SD = 3.40 και Μ = 1.05, 

SD = 1.48 αντίστοιχα, Cohen’s d = 1.03). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν έδειξαν 

όμως καμία στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του Τύπου Κειμένου με τις υπόλοιπες 

ανεξάρτητες μεταβλητές και τις συμμεταβλητές. 

 

Σύγκριση Αποτελεσμάτων των δύο Αναλύσεων 

 

 Οι δύο συμμεταβλητές είχαν σημαντική επίδραση σε αρκετές από τις εξαρτημένες 

μεταβλητές, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της Πολλαπλής Ανάλυσης Συνδιασποράς 

(MANCOVA). Δεν παρατηρήθηκαν εκτεταμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA) και 

την Πολλαπλή Ανάλυση Συνδιασποράς (MANCOVA) σε ό,τι αφορά την επίδραση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών στις εξαρτημένες μεταβλητές. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν 

εστιάζονται κυρίως στην επίδραση του Τύπου Κειμένου. Ενώ και οι δύο αναλύσεις 
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έδειξαν ότι η επίδραση του Τύπου Κειμένου ήταν στατιστικά σημαντική για την 

Ανάκληση και τις Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα στις Ανακλήσεις, μόνο 

η Πολλαπλή Ανάλυση Συνδιασποράς (MANCOVA) έδειξε στατιστικά σημαντική 

επίδραση αυτής της ανεξάρτητης μεταβλητής και στην Εξαγωγή Συμπερασμάτων.  

 Η ουσιαστικότερη διαφοροποίηση ωστόσο παρατηρήθηκε στο μέγεθος της 

επίδρασης του Τύπου Κειμένου στην Ανάκληση και τις Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και 

Συμπεράσματα στις Ανακλήσεις, αφού στην Πολλαπλή Ανάλυση Διασποράς (MANOVA) 

εμφανίστηκαν μεγαλύτερες διαφορές (η² = 0.40 και η² = 0.35 αντίστοιχα) από ότι στην 

Πολλαπλή Ανάλυση Συνδιασποράς (MANCOVA) (η² = 0.11 και η² = 0.03 αντίστοιχα).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 Η παρούσα έρευνα έγινε με σκοπό να εμβαθύνει και να επεκτείνει τη γνώση μας 

για την κατανόηση κειμένου και ευρύτερα της μάθησης που προκύπτει μέσα από κείμενο. 

Συγκεκριμένα, εξέτασε τον τρόπο που κειμενικές αναθεωρήσεις και ατομικά 

χαρακτηριστικά επιδρούν, αλλά και αλληλεπιδρούν, στις αναγνωστικές διεργασίες που 

σχετίζονται με την οικοδόμηση της νοητικής αναπαράστασης κειμένου. Η νοητική 

αναπαράσταση κειμένου, το τελικό προϊόν της ανάγνωσης, αποτελεί ένδειξη του βαθμού 

κατανόησης, ένδειξη δηλαδή του βαθμού μάθησης που έχει προκύψει (Kintsch, 1998).  

Περαιτέρω, η παρούσα έρευνα έθεσε υπό δοκιμασία θεωρητικά μοντέλα κατανόησης 

κειμένου με στόχο να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν 

αυτές τις επιδράσεις αλλά και τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις που έχουν παρατηρηθεί. 

Τα θεωρητικά μοντέλα κατανόησης κειμένου είναι πολύ σημαντικά εργαλεία που βοηθούν 

να αντιληφθούμε και να περιγράψουμε τις γνωστικές διεργασίες που συντελούνται κατά 

την ανάγνωση, επιτρέποντάς μας να σχηματίσουμε σφαιρική εικόνα για αυτήν (Kintsch & 

Kintsch, 2005). Μέσα από αυτή την έρευνα προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα που 

οδηγούν σε προτάσεις για την τροποποίηση των μοντέλων αυτών αλλά και σε εισηγήσεις 

σε σχέση με το πώς μπορεί να υποστηριχθεί πιο αποτελεσματικά η μάθηση μέσα από 

κείμενο. 

 Οι επιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις που προέκυψαν από τα αποτελέσματα 

αποτελούν ενδείξεις για την πολυπλοκότητα της ανάγνωσης. Και αυτό, γιατί επιβεβαίωσαν 

ότι η δόμηση του νοητικού μοντέλου του κειμένου είναι μια διαδικασία που εξαρτάται 

εξίσου από παράγοντες που πηγάζουν από το ίδιο το κείμενο και τα χαρακτηριστικά του, 

αλλά και από παράγοντες που πηγάζουν και από το ίδιο το άτομο και τα δικά του 

χαρακτηριστικά. Από αυτή την έρευνα έχει φανεί πως η διαχείριση των παραγόντων  που 

πηγάζουν από το ίδιο το κείμενο και τα χαρακτηριστικά του έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο 

στην έκταση όσο και στην ποιότητα του νοητικού μοντέλου που οικοδομείται. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα έχει δείξει πως τα νοητικά μοντέλα που οικοδομούν άτομα με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από τα χαρακτηριστικά 

του κειμένου.  

 Η παρούσα έρευνα υιοθέτησε τέτοιο πειραματικό σχεδιασμό ώστε να 

εξακριβωθούν οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου και των κειμενικών αναθεωρήσεων στη κατανόηση. Οι έρευνες που 
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ασχολήθηκαν μέχρι σήμερα με τις κειμενικές αναθεωρήσεις δεν έλαβαν υπόψη τον τύπο 

πληροφοριακού κειμένου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γενικεύονται οι επιδράσεις των 

κειμενικών αναθεωρήσεων που εντοπίστηκαν σε όλα τα πληροφοριακά κείμενα, χωρίς την 

ύπαρξη επαρκούς θεωρητικής και εμπειρικής βάσης. Οι διαφορές μεταξύ διαφορετικών 

τύπων πληροφοριακού κειμένου είναι ωστόσο κεφαλαιώδους σημασίας και αποτελούν 

σημείο αναφοράς για την γλωσσολογία (Corbett, 2006) και την ψυχολογία της ανάγνωσης 

(Meyer, 1985a; 1985b).  

 Ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο οι κειμενικές αναθεωρήσεις έτυχαν χειρισμού 

από την παρούσα έρευνα επιτρέπει και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο που η 

κάθε διαφορετική κειμενική αναθεώρηση επιδρά στην κατανόηση. Τόσο οι κειμενικές 

αναθεωρήσεις που έγιναν για τη διαφοροποίηση του βαθμού κειμενικής συνεκτικότητας, 

όσο και για τη διαφοροποίηση του βαθμού σηματοδότησης των κειμένων, ήταν 

συγκεκριμένες, αντικειμενικές και θα μπορούσαν να επαναληφθούν το ίδιο αντικειμενικά 

και σε άλλα κείμενα. Στις μέχρι τώρα έρευνες που ασχολήθηκαν με τις κειμενικές 

αναθεωρήσεις που εστίαζαν στην κειμενική συνεκτικότητα δεν παρατηρήθηκε 

ομοιομορφία ως προς τους τρόπους που αυτό τύγχανε χειρισμού. Ως φορείς 

συνεκτικότητας έτυχαν χειρισμού μεταξύ άλλων επεξηγηματικές πληροφορίες, 

περιλήψεις, αντικατάσταση αντωνυμιών με ονόματα, αλληλοεπικάλυψη επιχειρήματος, 

προσθήκη θεματικών προτάσεων στις παραγράφους, αναδιοργάνωση της αλληλουχίας των 

προτάσεων. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη τίτλοι και υπότιτλοι, τεχνική που ανήκει στο πεδίο 

της σηματοδότησης και όχι της κειμενικής συνεκτικότητας. Η διαφοροποίηση της 

κειμενικής συνεκτικότητας έγινε αρκετές φορές με την ταυτόχρονη χρήση δύο ή και 

περισσότερων μεθόδων (π.χ. Linderholm et al., 2000; ΜcNamara, 2001; McNamara et al., 

1996). Αντίθετα, στη παρούσα έρευνα η κειμενική συνεκτικότητα διαφοροποιήθηκε 

αποκλειστικά με την προσθήκη ή και την αφαίρεση συνδέσμων και διακριτών λέξεων και 

φράσεων, ως φορέων συνεκτικότητας. Οι διαφορές μεταξύ των φορέων συνεκτικότητας 

υπογραμμίζονται εάν αναλογιστεί κανείς τις ανεπαίσθητες διαφορές που οι γλωσσολόγοι 

εντοπίζουν ακόμα και μεταξύ συνδέσμων του ιδίου είδους, για παράδειγμα οι διαφορές 

μεταξύ των συνδέσμων «αλλά» και «ωστόσο» (Pander Maat & Sanders, 2006), πόσο 

μάλλον μεταξύ διαφορετικών φορέων συνεκτικότητας, για παράδειγμα μεταξύ συνδέσμων 

και της αλλαγής της αλληλουχίας των προτάσεων σε ένα κείμενο. 

 Κατά παρόμοιο τρόπο, ούτε στις μέχρι τώρα έρευνες που ασχολήθηκαν με τις 

κειμενικές αναθεωρήσεις που εστίαζαν στην σηματοδότηση των κειμένων, δεν 

παρατηρήθηκε ομοιομορφία ως προς τους τρόπους που αυτή τύχανε χειρισμού. Ως 

τεχνικές σηματοδότησης έτυχαν χειρισμού μεταξύ άλλων, προεπισκοπήσεις κειμένου, 
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καταληκτικές περιλήψεις, γραφικά στοιχεία όπως οι υπογραμμίσεις, τίτλοι και υπότιτλοι, 

ακόμα και διακριτές λέξεις και φράσεις, μια τεχνική που όμως ανήκει στο πεδίο της 

συνεκτικότητας. Σε κάποιες μάλιστα έρευνες, όπως αυτές των Loman και Mayer (1983), 

Lorch και συνεργατών (1993) και Rukavina και Daneman (1996) χρησιμοποιήθηκε 

πληθώρα τεχνικών σηματοδότησης. Αντίθετα, στη παρούσα έρευνα η σηματοδότηση 

διαφοροποιήθηκε αποκλειστικά με την προσθήκη ή και την αφαίρεση τίτλων και 

υποτίτλων ως τεχνικών σηματοδότησης.  

 Ο τρόπος με τον οποίο οι κειμενικές αναθεωρήσεις έτυχαν χειρισμού από την 

παρούσα έρευνα επιτρέπει να αποδοθούν σε διακριτές και συγκεκριμένες κειμενικές 

αναθεωρήσεις οι επιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις που παρατηρήθηκαν στις επιδόσεις 

των συμμετεχόντων στα έργα ανάκλησης και κατανόησης. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα 

έχει πετύχει να διαχωρίσει τις κειμενικές αναθεωρήσεις που αφορούν στη διαφοροποίηση 

του βαθμού συνεκτικότητας από αυτές που διαφοροποιούν το βαθμό σηματοδότησης, 

καθώς στη βιβλιογραφία παρατηρήθηκε μια αλληλοεπικάλυψη των πρώτων με τις 

δεύτερες. Η προσθήκη και η αφαίρεση συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων 

αποτελούν μία από τις κατεξοχήν κειμενικές αναθεωρήσεις που μπορούν να 

διαφοροποιήσουν την κειμενική συνεκτικότητα και αντίστοιχα, η προσθήκη και η 

αφαίρεση τίτλων και υποτίτλων, αποτελούν μία από τις κατεξοχήν κειμενικές 

αναθεωρήσεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν τη σηματοδότηση ενός κειμένου.  

 Στις πλείστες έρευνες που ασχολήθηκαν με την επίδραση των κειμενικών 

αναθεωρήσεων η αξιολόγηση της ανάγνωσης έγινε με τρόπο ώστε να μη προκύπτει 

σφαιρική εικόνα για την ποιότητα των νοητικών αναπαραστάσεων των αναγνωστών. Oι 

έρευνες που ασχολήθηκαν με τις τεχνικές σηματοδότησης έδωσαν έμφαση σε έργα 

ανάκλησης (π.χ. Hyönä & Lorch, 2004; Lorch & Lorch, 1996b; Lorch et al., 2001). Ο 

περιορισμός όμως της αξιολόγησης των νοητικών αναπαραστάσεων σε αυτό το 

επιφανειακό επίπεδο της απλής συγκράτησης των πληροφοριών του κειμένου, δίνει 

ασφαλώς μια περιορισμένη εικόνα για τη μάθηση που συντελείται (Duke, 2005; Kintsch & 

Kintsch, 2005). Από την άλλη, οι έρευνες που ασχολήθηκαν με την κειμενική 

συνεκτικότητα χρησιμοποίησαν κυρίως δοκίμια κατανόησης με ερωτήσεις για να 

αξιολογήσουν την ποιότητα των νοητικών αναπαραστάσεων των αναγνωστών. Έρευνες 

έχουν δείξει πως αυτού του είδους αξιολόγηση είναι δυνατό να διαφοροποιείται από το 

είδος των ερωτήσεων, εάν είναι δηλαδή κυριολεκτικές ή συμπερασματικές, καθώς και την 

αναλογία με την οποία βρίσκονται στα δοκίμια (π.χ. Bowyer-Crane & Snowling, 2005).  

 Η παρούσα έρευνα αντίθετα, χρησιμοποίησε μια σειρά έργων κατανόησης, που 

διέφεραν ως προς τη μορφή τους και έδιναν το καθένα έμφαση σε διαφορετικές πτυχές 
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των νοητικών αναπαραστάσεων των αναγνωστών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση 

της κατανόησης να είναι πιο σφαιρική και πιο διεισδυτική σε σχέση με τα διαφορετικά 

επίπεδα της νοητικής αναπαράστασης των κειμένων. Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση 

των νοητικών αναπαραστάσεων των αναγνωστών χρησιμοποιήθηκε τόσο δοκίμιο 

κατανόησης με ερωτήσεις, χαρακτηριστικό των ερευνών που ασχολήθηκαν με την 

κειμενική συνεκτικότητα, όσο και έργο ελεύθερης γραπτής ανάκλησης, χαρακτηριστικό 

των ερευνών που ασχολήθηκαν με τις τεχνικές σηματοδότησης. Τα δοκίμια κατανόησης 

που χρησιμοποιήθηκαν από αυτήν την έρευνα περιείχαν κυριολεκτικές και 

συμπερασματικές ερωτήσεις, ενώ τα πρωτόκολλα των ελεύθερων γραπτών ανακλήσεων 

αξιοποιήθηκαν τόσο για να αξιολογηθεί ο βαθμός πιστότητας με το κείμενο, όσο και ο 

βαθμός στον οποίο περιείχαν συμπεράσματα.  

 Τέλος, στις έρευνες που ασχολήθηκαν με τις κειμενικές αναθεωρήσεις, κατά 

κανόνα δε λήφθηκαν υπόψη ατομικές διαφορές μεταξύ των αναγνωστών, όπως η μνήμη 

εργασίας, και η λεξιλογική γνώση. Αυτό σαφώς περιορίζει το βαθμό στον οποίο τα 

αποτελέσματα των ερευνών αυτών μπορούν να τύχουν γενίκευσης, καθώς υπάρχουν 

αρκετές ενδείξεις που δείχνουν ότι άλλες ατομικές διαφορές μεταξύ των αναγνωστών, 

όπως για παράδειγμα οι προϋπάρχουσες γνώσεις (π.χ. McNamara, 2001; McNamara et al., 

1996) και η αναγνωστική ικανότητα (O’Reily & McNamara, 2007; Ozuru et al., 2008), 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων στην 

κατανόηση. Η παρούσα έρευνα έλαβε υπόψη της τόσο τη δυνατότητα της μνήμης 

εργασίας, όσο και τη λεξιλογική επίδοση των αναγνωστών κατά την μελέτη της επίδρασης 

των κειμενικών αναθεωρήσεων στα έργα ανάκλησης και κατανόησης. Κατά συνέπεια, 

όλες οι επιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας αποτελούν την «καθαρή» επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων στα έργα 

ανάκλησης και κατανόησης, ενώ, επιπρόσθετα, υπήρξε η δυνατότητα να εξαχθούν και 

χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την αλληλεπίδραση αυτών των ατομικών 

χαρακτηριστικών με τις κειμενικές αναθεωρήσεις και τον τύπο πληροφοριακού κειμένου.  

 Πολλές από τις έρευνες που μελέτησαν την επίδραση των κειμενικών 

αναθεωρήσεων είχαν συμμετέχοντες προπτυχιακούς φοιτητές, τόσο αυτές που 

ασχολήθηκαν με την κειμενική συνεκτικότητα (π.χ. Ainsworth & Burcham, 2007; Lehman 

& Schraw, 2002; McNamara et al., 1996; Millis et al., 1995; Spyridakis & Standal, 1987), 

όσο και αυτές που ασχολήθηκαν με τεχνικές σηματοδότησης (Lorch & Lorch, 1996a; 

1996b; Lorch et al., 1993; Meyer & Poon, 2001; Murray & McGlone, 1997; Wenger & 

Spyridakis, 1993). Η ηλικία των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα (μαθητές Στ’ τάξης 

δημοτικού) έδωσε την ευκαιρία να μελετηθεί ο τρόπος που σχετικά άπειροι και μη 
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στρατηγικοί αναγνώστες επηρεάζονται από τις κειμενικές αναθεωρήσεις στην προσπάθειά 

τους να κατανοήσουν πληροφοριακά κείμενα διαφορετικού τύπου. Αυτό επιτρέπει να 

εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα που βρίσκουν εφαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, 

όπου μεγάλο μέρος της μάθησης προκύπτει μέσα από την ανάγνωση πληροφοριακών 

κειμένων.  

 

Κατανόηση 

 

 Για την αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης των συμμετεχόντων 

χρησιμοποιήθηκαν δύο δοκίμια με ερωτήσεις κατανόησης, ένα δοκίμιο κατανόησης για τα 

κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης και ένα δοκίμιο κατανόησης για τα περιγραφικά 

κείμενα. Στα δοκίμια υπήρχαν κλειστού τύπου κυριολεκτικές ερωτήσεις, αλλά και 

κλειστού τύπου συμπερασματικές ερωτήσεις, τόσο γεφύρωσης όσο και επέκτασης. Η 

χρήση ερωτήσεων είναι ένας διαδεδομένος τρόπος αξιολόγησης της κατανόησης (Ozuru et 

al., 2007) και ειδικά οι ερωτήσεις κλειστού τύπου,  αφού δίνουν ισχυρές ενδείξεις για την 

ποιότητα της νοητικής αναπαράστασης που οικοδομείται για το κείμενο. Εστιάζει παρόλα 

αυτά και στην επιφανειακή κατανόηση, στο βαθμό δηλαδή συγκράτησης και σύνδεσης 

των νοητικών προτάσεων που έχουν προκύψει από το κείμενο (textbase) (Caccamise et al., 

2008).  

 Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στο να διερευνήσει πώς η κατανόηση 

πληροφοριακών κειμένων διαφορετικού τύπου (περιγραφικού και σύγκρισης 

αντιπαράθεσης) επηρεάζεται από το βαθμό σηματοδότησης και κειμενικής 

συνεκτικότητας, αλλά και πώς διαφοροποιείται από τους δύο τύπους. Επιπλέον, η 

παρούσα έρευνα διερεύνησε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου, της σηματοδότησης και της κειμενικής συνεκτικότητας, σε σχέση με την 

κατανόηση. Τέλος, για τη μελέτη των πιο πάνω προσμετρήθηκε και η επίδραση της 

δυνατότητας της μνήμης εργασίας και της λεξιλογικής επίδοσης. 

 Η σηματοδότηση πληροφοριακών κειμένων δε βρέθηκε να υποστηρίζει την 

κατανόηση.  Η πλειονότητα βέβαια των ερευνών στο πεδίο αυτό έχει μελετήσει κυρίως 

τους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζεται η ανάκληση και όχι η κατανόηση και δεν 

παραθέτουν στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν σχετικές ενδείξεις (Hyönä & Lorch, 

2004; Kardash & Noel, 2000; Loman & Mayer, 1983; Lorch & Lorch, 1996b; Lorch, 

Lorch, et al. 2001; Murrey & McGlone, 1997; Sanchez et al., 2001). Αρκετές από αυτές τις 

έρευνες χρησιμοποίησαν έργο ελεύθερης γραπτής ανάκλησης (Lorch & Lorch, 1996b; 

Lorch & Lorch, 2001; Lorch et al., 2001), κάτι που επιτρέπει και την αξιολόγηση της 
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κατανόησης μέσω του εντοπισμού συμπερασμάτων γεφύρωσης και επέκτασης στα 

πρωτόκολλα. Παρόλα αυτά, τα συμπεράσματα αυτά δε λήφθηκαν υπόψη για σκοπούς 

ανάλυσης. 

 Υπάρχει όμως ένας μικρός αριθμός ερευνών που έχει ασχοληθεί με τη μελέτη της 

επίδρασης των τεχνικών σηματοδότησης στην κατανόηση, κάτι που βέβαια δεν αποτελεί 

ισχυρή βάση για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Οι Loman και Mayer (1983) και οι 

Rukavina και Daneman (1996) εντόπισαν θετική επίδραση της σηματοδότησης στην 

κατανόηση, χρησιμοποιώντας ωστόσο πληθώρα διαφορετικών αναθεωρήσεων ως τεχνικές 

σηματοδότησης. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν τίτλοι και υπότιτλοι, 

προτάσεις προεπισκόπησης και σύνδεσμοι, ενώ στη δεύτερη περίπτωση προεπισκόπηση 

κειμένου, περίληψη κειμένου και διακριτές λέξεις και φράσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 

από τη μία να μην είναι δυνατό να προσδιοριστεί η ξεχωριστή συνεισφορά της κάθε 

τεχνικής στο πολύ υψηλό βαθμό σηματοδότησης που προκύπτει και από την άλλη, οι 

πληροφορίες του κειμένου να επαναλαμβάνονται σε σημαντικό βαθμό - μέσω των 

περιλήψεων και των προεπισκοπήσεων - σε σημείο που να συνιστούν δεύτερη ανάγνωση 

του κειμένου. Τέλος, η χρήση συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων ως τεχνικών 

σηματοδότησης, οι οποίες όμως θεωρούνται ουσιώδεις φορείς κειμενικής συνεκτικότητας 

(Halliday & Hasan, 1976), δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ της επίδρασης των τεχνικών 

σηματοδότησης, από την επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας στην κατανόηση. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις πιο πάνω έρευνες δεν μπορούν να αποτελέσουν 

βάση σύγκρισης, καθώς στην παρούσα έρευνα τα κείμενα σηματοδοτήθηκαν μόνο με μία 

τεχνική σηματοδότησης, με τη χρήση τίτλων και υποτίτλων, ώστε: (α) να είναι εφικτό να 

αποδοθεί στη συγκεκριμένη τεχνική τυχόν επίδραση στην κατανόηση, αλλά, και (β) να 

υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της επίδρασης που η σηματοδότηση και η κειμενική 

συνεκτικότητα τυχόν παρουσιάζουν στην κατανόηση.  

 Το γεγονός ότι η προσθήκη σηματοδότησης σε πληροφοριακά κείμενα δεν 

υποστήριξε την κατανόηση ατόμων της ηλικίας της Στ’ τάξης δημοτικού μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα στην ηλικία αυτή δεν είναι ακόμα στρατηγικοί 

αναγνώστες. Τα οφέλη που προκύπτουν από την παρουσία σηματοδότησης, κατά κύριο 

λόγο σχετίζονται με τη διαφοροποίηση της στρατηγικής που χρησιμοποιούν τα άτομα 

κατά την ανάγνωση. Η σηματοδότηση καθοδηγεί τους αναγνώστες να δώσουν έμφαση σε 

συγκεκριμένα μέρη του κειμένου, κάνει την ιεραρχική δομή των κειμένων πιο εμφανή και 

καθορίζει οπτικά τις θεματικές τους ενότητες. Για να γίνει όμως εφικτό η σηματοδότηση 

να διαφοροποιήσει τη στρατηγική των αναγνωστών, φαίνεται να είναι προϋπόθεση η 

ύπαρξη στρατηγικού αναγνώστη (Lemarie, Lorch, Eyrolle, & Virbel, 2008), ο οποίος να 
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μπορεί αφενός να προσλάβει τα σήματα που υπάρχουν στο κείμενο και να τα αντιληφθεί 

ως τέτοια και, αφετέρου, να διαθέτει την αναγκαία ευελιξία για να διαφοροποιήσει την 

στρατηγική του. Τα άτομα που συμμετείχαν σε τέτοιες έρευνες ήταν συνήθως 

προπτυχιακοί φοιτητές (Hyönä & Lorch, 2004; Kardash & Noel, 2000; Loman & Mayer, 

1983; Lorch & Lorch, 1996b; Lorch et al., 2001; Murrey & McGlone, 1997; Sanchez et al., 

2001), οι οποίοι θεωρούνται έμπειροι και στρατηγικοί αναγνώστες και ως εκ τούτου τα 

αποτελέσματά τους δεν είναι γενικεύσιμα και σε μικρότερες ηλικίες. Οι συμμετέχοντες 

στην παρούσα έρευνα είχαν ηλικία περίπου 11 ετών. Σύμφωνα με τον Siegler (1998) τα 

παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουν χαρακτηριστικά στρατηγικού αναγνώστη, καθώς 

ακόμα και μια απλή στρατηγική, όπως η επιλεκτική ανάγνωση βασικών μόνο σημείων 

ενός κειμένου (skimming) αποκτάται πολύ αργότερα, στη ηλικία των 14 ετών. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επεκτείνουν τις γνώσεις μας σε σχέση με την 

επίδραση των τεχνικών σηματοδότησης στην κατανόηση πληροφοριακών κειμένων στις 

ηλικίες του δημοτικού σχολείου, κάτι που μέχρι τώρα απουσίαζε. 

 Στην παρούσα έρευνα η κειμενική συνεκτικότητα δε βρέθηκε να βελτιώνει την 

κατανόηση πληροφοριακών κειμένων, κάτι που είναι σε συμφωνία και με άλλες έρευνες 

που χρησιμοποίησαν είτε συνδέσμους και διακριτές λέξεις και φράσεις ως μέσα για 

αύξηση της κειμενικής συνεκτικότητας (Boscolo & Mason, 2003; Sanders & Noordman, 

2000; Sinatra et al., 1993; Spyridakis & Standal, 1987), είτε αφαίρεσαν την κειμενική 

συνεκτικότητα με την αλλαγή της σειράς διαδοχής προτάσεων και παραγράφων (Lehman 

& Schraw, 2002). 

 Έρευνες που εντόπισαν θετική επίδραση της αυξημένης κειμενικής συνεκτικότητας 

στην κατανόηση, είτε δεν αφορούσαν κείμενα αλλά ζεύγη προτάσεων (Millis et al., 1995; 

Millis & Just, 1994), είτε χρησιμοποίησαν και πολλές άλλες τεχνικές για αύξησή της 

(Ainsworth & Burcham, 2007; Beck et al., 1991, Loxterman et al., 1994; McNamara, 

2001; McNamara & Kintsch, 1996; McNamara et al., 1996; O’Reily & McNamara, 2007). 

Είναι πιθανό η επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας στην κατανόηση σε 

προηγούμενες έρευνες, να οφείλεται στις επιπλέον προσθήκες στα κείμενα, πέραν της 

προσθήκης συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων. Στις έρευνες αυτές γινόταν 

ριζική αναθεώρηση των κειμένων, με αποτέλεσμα οι μορφές με χαμηλή κειμενική 

συνεκτικότητα να διαφέρουν δραματικά από τις μορφές με αυξημένη κειμενική 

συνεκτικότητα. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και τεχνικές σηματοδότησης ως 

τεχνικές αύξησης της κειμενικής συνεκτικότητας. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να 

εντοπιστεί σε ποιες ακριβώς από τις προσθήκες που θεωρούνταν ότι ενίσχυαν την 

κειμενική συνεκτικότητα αποδίδεται το όφελος που παρατηρήθηκε στην κατανόηση. 
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 Στις ίδιες έρευνες η επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας βρέθηκε να 

διαφοροποιείται αναλόγως των προϋπάρχουσων γνώσεων των αναγνωστών. Η McNamara 

και οι συνεργάτες της (McNamara, 2001; McNamara & Kintsch, 1996; McNamara et al., 

1996; O’Reily & McNamara, 2007) έδειξαν αφενός ότι η απουσία κειμενικής 

συνεκτικότητας υποστηρίζει την κατανόηση των ατόμων με υψηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων, ενώ η παρουσία κειμενικής συνεκτικότητας υποστηρίζει την 

κατανόηση των ατόμων με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων ή των ατόμων που 

παρόλο που έχουν υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων είναι, ωστόσο, ικανοί 

αναγνώστες. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα είχαν όλοι χαμηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων, αλλά εντούτοις δεν ωφελήθηκαν από την παρουσία κειμενικής 

συνεκτικότητας στα κείμενα. Αυτό είναι ενδεικτικό του ότι η κειμενική συνεκτικότητα που 

προσδίδεται στα πληροφοριακά κείμενα μέσω συνδέσμων και διακριτών λέξεων και 

φράσεων δεν αποτελεί από μόνη της ικανή κειμενική αναθεώρηση για να υποστηρίξει την 

κατανόηση. 

 Περαιτέρω, βρέθηκε θετική επίδραση δύο πολύ βασικών ατομικών 

χαρακτηριστικών των αναγνωστών, της λεξιλογικής επίδοσης και της δυνατότητας μνήμης 

εργασίας, στην κατανόηση πληροφοριακών κειμένων. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε 

συμφωνία με τη σχετική βιβλιογραφία, αφού τόσο η πρώτη (π.χ. Budd et al., 1995; Cain et 

al., 2004b; Just & Carpenter, 1980; Singer & Richot, 1996), όσο και η δεύτερη (για 

επισκόπηση σχετικών ερευνών δέστε Daneman, 1988 και Perfetti, 1994) βρέθηκαν να 

έχουν θετική συσχέτιση με τη μάθηση μέσα από κείμενο. Συγκεκριμένα, στην παρούσα 

έρευνα, οι αναγνώστες με μεγάλη δυνατότητα μνήμης εργασίας κατανόησαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τα πληροφοριακά κείμενα που μελέτησαν, από αυτούς που είχαν μικρή 

δυνατότητα μνήμης εργασίας και, αντίστοιχα, οι αναγνώστες με υψηλή λεξιλογική 

επίδοση κατανόησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα πληροφοριακά κείμενα που μελέτησαν, από 

αυτούς που είχαν χαμηλή λεξιλογική επίδοση.  

  Επειδή τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα δεν ήταν του ίδιου τύπου, 

κατά την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν διαφορές στον τρόπο που τα δύο αυτά 

ατομικά χαρακτηριστικά, η δυνατότητα μνήμης εργασίας και η λεξιλογική επίδοση, 

επιδρούν στην κατανόηση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. Παρόλο που η 

μεγάλη δυνατότητα μνήμης εργασίας υποστήριξε την κατανόηση κειμένου, εντούτοις αυτό 

εντοπίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό, όταν οι συμμετέχοντες μελέτησαν το περιγραφικό 

κείμενο, σε σχέση με το κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης. Τα κείμενα σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, λόγω της αυστηρής δομής που τα διέπει, είναι ενδεχόμενο να έχουν 

μικρότερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μνήμης εργασίας, αφού σε αυτά 
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παρουσιάζονται διαδοχικά πληροφορίες που αφορούν πτυχές των εννοιών που 

συγκρίνονται. Ως εκ τούτου, είναι δυνατό στη μνήμη εργασίας να δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για συμπλεγματοποίηση των πληροφοριών που προσλαμβάνονται 

(chunking), με αποτέλεσμα τη μείωση του γνωστικού φόρτου. H Bellezza (1994) 

υποστηρίζει πως όταν οι προσλαμβανόμενες πληροφορίες από το περιβάλλον (στην 

περίπτωση αυτή τα κείμενα) έχουν συχνά και συστηματικά μια συγκεκριμένη σχέση, τότε 

στη μνήμη εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν συμπλέγματα πληροφοριών. Στην 

περίπτωση όμως των περιγραφικών κειμένων, οι προσλαμβανόμενες πληροφορίες 

συνήθως παρουσιάζονται σε μορφή λίστας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εμφανής 

συστηματική σχέση μεταξύ τους ώστε οι αναγνώστες να προβαίνουν σε 

συμπλεγματοποίησή τους στη μνήμη εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει 

μεγαλύτερος γνωστικός φόρτος. Εξαιτίας λοιπόν της δομής που διέπει τους δύο τύπους 

κειμένου, είναι πιθανό να δημιουργούνται διαφορετικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη 

μνήμης εργασίας, με αποτέλεσμα τα οφέλη στην κατανόηση από την ύπαρξη μεγάλης 

δυνατότητας μνήμης εργασίας να είναι περισσότερα στην περίπτωση του περιγραφικού 

κειμένου, που οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες.  

 Η αλληλεπίδραση που βρέθηκε από την έρευνα της λεξιλογικής επίδοσης με τον 

τύπο κειμένου στην κατανόηση, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσμα που 

χρήζει περαιτέρω μελέτης. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι αναγνώστες με υψηλή λεξιλογική 

επίδοση κατανόησαν στον ίδιο βαθμό τους δύο τύπους κειμένου, ενώ, αντίθετα, οι 

αναγνώστες με χαμηλή λεξιλογική επίδοση δυσκολεύτηκαν περισσότερο να κατανοήσουν 

το κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης. Η υψηλή λεξιλογική επίδοση δηλαδή, αποτέλεσε σε 

μεγαλύτερο βαθμό προϋπόθεση για την κατανόηση του κειμένου σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, παρά για την κατανόηση του περιγραφικού κειμένου. Στη βιβλιογραφία 

δεν έχουν εντοπιστεί έρευνες που να έχουν διερευνήσει την επίδραση της λεξιλογικής 

επίδοσης στην κατανόηση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου, ώστε να 

υπάρχει βάση αναφοράς για την ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος. 

 Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν, το περιγραφικό και το σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, κρίθηκαν από έμπειρους εκπαιδευτικούς, στη φάση της ετοιμασίας τους, 

να έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας ως προς το λεξιλόγιό τους. Ενδεχομένως, η 

αλληλεπίδραση που προέκυψε, θα πρέπει να διερευνηθεί με έμφαση σε άλλες διαφορές 

που υπάρχουν μεταξύ των κειμένων αυτών. Τέτοιες διαφορές είναι για παράδειγμα  οι 

σύνδεσμοι ή και οι διακριτές λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση 

της συνεκτικότητας σε κάποιες από τις μορφές τους. Είναι πιθανό οι σύνδεσμοι ή και οι 

διακριτές λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο σύγκρισης 
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αντιπαράθεσης να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη λεξιλογική δυσκολία από ότι οι 

αντίστοιχες λεκτικές προσθήκες σε κάποιες από τις μορφές του περιγραφικού κειμένου. 

Στην περίπτωση που οι αναγνώστες, λόγω χαμηλής λεξιλογικής επίδοσης, αντιμετωπίζουν 

δυσκολία στο να αποδώσουν νόημα στους συνδέσμους και διακριτές λέξεις και φράσεις 

που συναντούν σε κείμενα, είναι πιο λογικό να πληγεί η κατανόηση κειμένων σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, καθώς η εσωτερική δομή που διέπει αυτά τα κείμενα βασίζεται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό σε αυτές τις λεκτικές προσθήκες, σε αντίθεση με τα περιγραφικά κείμενα. 

 

Ανάκληση 

 

 Για την αξιολόγηση του βαθμού ανάκλησης  των συμμετεχόντων στην παρούσα 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε έργο ελεύθερης γραπτής ανάκλησης. Η ελεύθερη γραπτή 

ανάκληση θεωρείται αποτελεσματικό έργο αξιολόγησης του βαθμού συγκράτησης και 

σύνδεσης, εκ μέρους των αναγνωστών, των νοητικών προτάσεων που έχουν προκύψει από 

το κείμενο (textbase). Το έργο αυτό επιτρέπει την ανάκληση της πληροφορίας από το 

άτομο ακριβώς όπως του έρχεται στο μυαλό (Kekenbosch, 1994), περιγράφεται ως το 

μέσο που δίνει το μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στον αναγνώστη να ανακαλέσει αυτά που 

διάβασε (Zwaan & Singer, 2003) και ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκε από τις πλείστες 

έρευνες που ασχολούνται με την επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων στην ανάκληση 

κειμένου (για παράδειγμα Lorch & Lorch, 1996a; 1996b; Lorch et al., 2001).   

 Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στο να διερευνήσει πώς η ανάκληση 

πληροφοριακών κειμένων διαφορετικού τύπου (περιγραφικού και σύγκρισης 

αντιπαράθεσης) επηρεάζεται από το βαθμό σηματοδότησης και κειμενικής 

συνεκτικότητας, αλλά και πώς διαφοροποιείται από τους δύο τύπους. Επιπλέον, η 

παρούσα έρευνα διερεύνησε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου, της σηματοδότησης και της κειμενικής συνεκτικότητας σε σχέση με την 

ανάκληση. Τέλος, για τη μελέτη των πιο πάνω προσμετρήθηκε και η επίδραση της 

δυνατότητας της μνήμης εργασίας και της λεξιλογικής επίδοσης. 

 Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε πως μαθητές της Στ΄ τάξης δημοτικού δεν 

υποστηρίζονται από τις τεχνικές σηματοδότησης στην ανάκληση πληροφοριακών 

κειμένων, κάτι που όμως συμβαίνει στην περίπτωση ενήλικων, έμπειρων και στρατηγικών 

αναγνωστών, όπως είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που συμμετείχαν σε άλλες σχετικές 

έρευνες (Hyönä & Lorch, 2004; Kardash & Noel, 2000; Loman & Mayer, 1983; Lorch & 

Lorch, 1996b; Lorch et al., 2001; Murrey & McGlone, 1997; Sanchez et al., 2001). Η 

υποστήριξη της ανάκλησης από τις τεχνικές σηματοδότησης οφείλεται στο ότι τονίζουν 
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την ιεραρχική δομή των κειμένων και κάνουν οπτικά πιο εμφανείς τις θεματικές τους 

ενότητες, καθοδηγώντας ταυτόχρονα τους αναγνώστες να δώσουν έμφαση σε 

συγκεκριμένα μέρη των κειμένων. Για να διαφοροποιήσει όμως η σηματοδότηση τη 

στρατηγική ανάγνωσης που εφαρμόζουν τα άτομα, φαίνεται να είναι προϋπόθεση τα 

άτομα να είναι εξ αρχής στρατηγικοί αναγνώστες (Lemarie et al., 2008), για να είναι σε 

θέση να αντιληφθούν τα σήματα που υπάρχουν στο κείμενο και να επιδείξουν την 

αναγκαία ευελιξία, ώστε να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική τους. Οι συμμετέχοντες στην 

παρούσα έρευνα είχαν ηλικία περίπου 11 ετών και πιθανό να μη συγκέντρωναν αυτά τα 

χαρακτηριστικά, καθώς ακόμα και μια απλή στρατηγική, όπως η επιλεκτική ανάγνωση 

βασικών μόνο σημείων ενός κειμένου (skimming) αποκτάται πολύ αργότερα, στη ηλικία 

των 14 ετών (Siegler, 1998). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επεκτείνουν τις 

γνώσεις μας σε σχέση με την επίδραση των τεχνικών σηματοδότησης στην ανάκληση 

πληροφοριακών κειμένων στις ηλικίες του δημοτικού σχολείου, κάτι που μέχρι τώρα 

απουσίαζε. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν επίσης ότι οι αναγνώστες 

ανακάλεσαν σε μεγαλύτερο βαθμό το κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης, από ότι το 

περιγραφικό κείμενο. Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εάν ληφθεί υπόψη ότι οι 

συμμετέχοντες είχαν μεν πολύ χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων και για τους δύο 

τύπους κειμένου, είχαν δε λιγότερες προϋπάρχουσες γνώσεις για το κείμενο σύγκρισης 

αντιπαράθεσης παρά για το περιγραφικό κείμενο. Η καλύτερη ανάκληση του κειμένου 

σύγκρισης αντιπαράθεσης από αυτήν του περιγραφικού κειμένου συνάδει με τη μέχρι 

τώρα ερευνητική δραστηριότητα, αφού και άλλες έρευνες κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα 

(Ghaith & Harkouss, 2003; Meyer & Freedle, 1984; Sanders & Noordman, 2000; Yochum, 

1991). Οι Sanders και Noordman (2000) υποστηρίζουν πως στις πιο αυστηρές δομές 

φαίνονται πιο ξεκάθαρα οι σημαντικές κειμενικές πληροφορίες, οι οποίες και αποκτούν το 

ρόλο πυρήνα, γύρω από τον οποίο θα οργανωθούν και οι υπόλοιπες. Αυτό δε φαίνεται να  

συμβαίνει στην περίπτωση των περιγραφικών κειμένων, στα οποία συνήθως οι 

πληροφορίες παρουσιάζονται να έχουν την ίδια σημαντικότητα.  

Η κειμενική συνεκτικότητα δεν βρέθηκε να έχει ανεξάρτητη επίδραση (main 

effect) στην ανάκληση. Ωστόσο, η απουσία συνεκτικότητας περιόρισε σε μεγαλύτερο 

βαθμό την ανάκληση του κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης, παρά την ανάκληση του 

περιγραφικού κειμένου, κάτι που φάνηκε από την αλληλεπίδραση της συνεκτικότητας με 

τον τύπο κειμένου. Τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης διέπονται από σύνθετη και 

αυστηρή εσωτερική δομή και έτσι είναι ενδεχόμενο να υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα 

για ύπαρξη συνεκτικότητας, ιδιαίτερα αυτής που προσδίδεται από την παρουσία 
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συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων (για παράδειγμα «ωστόσο», «σε αντίθεση 

με», «όμως», «αλλά», «με παρόμοιο τρόπο» κ.α.). Οι διακριτές λέξεις και φράσεις 

συντελούν σε μεγαλύτερο βαθμό στο να γίνεται εμφανής η δομή που διέπει κείμενα 

σύγκρισης αντιπαράθεσης  από ότι περιγραφικά κείμενα. Όταν από τα κείμενα σύγκρισης 

αντιπαράθεσης αφαιρείται η συνεκτικότητα, η αυστηρή δομή που τα διέπει φαίνεται να 

υποβαθμίζεται, με αποτέλεσμα να χάνεται το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα έναντι των 

περιγραφικών κειμένων. Οι Beck και συνεργάτες (1991) εντόπισαν θετική επίδραση της 

αυξημένης κειμενικής συνεκτικότητας σε ιστορικά κείμενα, που επίσης διέπονται από 

συνθετότερη και αυστηρότερη δομή (για παράδειγμα περιλαμβάνουν δευτερεύουσες δομές 

που παραθέτουν την αιτία και το αποτέλεσμα ενός ιστορικού γεγονότος ή και της 

σύγκρισης και αντιπαράθεσης δύο ιστορικών προσώπων ή πολιτισμών) σε σχέση με τα 

περιγραφικά κείμενα.  

Υπάρχουν και άλλες έρευνες που έχουν εντοπίσει ότι η κειμενική συνεκτικότητα 

που αυξάνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην παρούσα έρευνα δεν επηρεάζει την 

ανάκληση περιγραφικών κειμένων (Millis et al., 1993; Millis & Just, 1994; Sanders & 

Noordman, 2000). Θετική επίδραση της παρουσίας συνεκτικότητας στην ανάκληση 

περιγραφικών κειμένων βρέθηκε μόνο από έρευνες που χρησιμοποίησαν πέρα από την 

προσθήκη συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων, ως μέσων αύξησης της 

συνεκτικότητας και άλλες κειμενικές προσθήκες (Beck et al., 1991; Lehman & Schraw, 

2002; Loxterman et al., 1994). Τα αποτελέσματα ερευνών που χρησιμοποιούν πολλαπλές 

κειμενικές αναθεωρήσεις για τη διαφοροποίηση της κειμενικής συνεκτικότητας δε 

μπορούν να δώσουν αξιόπιστα στοιχεία που να αφορούν αποκλειστικά στην επίδραση των 

συνδέσμων και των διακριτών λέξεων και φράσεων στην ανάκληση.  

 Οι Millis και συνεργάτες (1993) έδωσαν μια εξήγηση για την αδυναμία της 

αυξημένης κειμενικής συνεκτικότητας να υποστηρίξει την ανάκληση σε ορισμένες 

περιπτώσεις, καθώς οι αναγνώστες μπορεί να αποτρέπονται από το να προχωρήσουν σε 

εντατική επεξεργασία του κειμένου (elaborative processing), αφού οι σύνδεσμοι και 

διακριτές λέξεις και φράσεις υποδεικνύουν κατά κάποιο τρόπο την επεξεργασία των 

πληροφοριών που απαιτείται. Στην περίπτωση όμως των κειμένων σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, η εσωτερική δομή που τα διέπει βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους 

συνδέσμους και στις διακριτές λέξεις και φράσεις που θεωρούνται ότι αυξάνουν τη 

συνεκτικότητα. Η σύγκριση και η αντιπαράθεση των εννοιών που πραγματεύεται ένα 

κείμενο αυτού του τύπου, ορίζεται μέσα από τη χρήση αυτών των συνδέσμων και 

διακριτών λέξεων και φράσεων. Στην περίπτωση όπου αφαιρείται η κειμενική 

συνεκτικότητα είναι πιθανό να αλλοιώνεται σημαντικά η εσωτερική δομή που διέπει τα 
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κείμενα αυτά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η ανάκληση. Πιθανώς, για το λόγο 

αυτό οι μορφές των κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης που είχαν παρουσία κειμενικής 

συνεκτικότητας να ανακλήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες. 

 Όπως και σε άλλες έρευνες, η λεξιλογική επίδοση φάνηκε να επηρεάζει την 

ανάκληση κειμένου. Η λεξιλογική επίδοση αποτελεί αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης της 

ανάκλησης κειμένου (Anderson & Pichert, 1978; Bower et al., 1979; Bransford & 

Johnson, 1972; Daneman, 1988; Johnson & Kieras, 1983; Long, Pratt, Johns, Morris, & 

Jonathan, 2008; Perfetti, 1994; Sulin & Dooling, 1974), καθώς οι αναγνώστες με 

μεγαλύτερη γνώση λεξιλογίου και ικανότητα να συμπεραίνουν το νόημα αγνώστων 

λέξεων βρέθηκαν να έχουν καλύτερη ανάκληση κειμένου. Στην παρούσα έρευνα, ωστόσο, 

οι αναγνώστες με υψηλή λεξιλογική επίδοση βρέθηκαν να ευνοούνται περισσότερο στην 

ανάκληση των περιγραφικών κειμένων, παρά των κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης, 

όπως έδειξε η αλληλεπίδραση του τύπου κειμένου με τη λεξιλογική επίδοση των 

συμμετεχόντων. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι κατά την ανάγνωση των 

περιγραφικών κειμένων, τα οποία στερούνται αυστηρής δομής, οι αναγνώστες να 

βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στη βοήθεια που παίρνουν από την λεξιλογική τους 

γνώση, για να τα ανακαλέσουν επιτυχώς. Αντισταθμίζεται κατά κάποιο τρόπο η έλλειψη 

αυστηρής δομής από το κείμενο από την υψηλή λεξιλογική επίδοση. Στην περίπτωση των 

κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης, η εξάρτηση που έχουν οι αναγνώστες από τη 

λεξιλογική επίδοση είναι μικρότερη, καθώς η ύπαρξη αυστηρής δομής είναι ικανή από 

μόνη της να βοηθήσει ώστε να υπάρξει επιτυχημένη ανάκληση. 

 Αξίζει εδώ να αναφερθεί ο διαφορετικός τρόπος που η λεξιλογική επίδοση 

επηρεάζει την κατανόηση σε διαφορετικά επίπεδα για τους δύο τύπους κειμένου. Για τα 

μεν κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης, η επίδραση της υψηλής λεξιλογικής επίδοσης στην 

ανάκληση (επιφανειακή κατανόηση), επισκιάζεται από τα οφέλη που παρέχει στον 

αναγνώστη η σύνθετη και αυστηρή δομή που τα διέπει. Για τα δε περιγραφικά κείμενα, 

στα οποία η εσωτερική δομή δεν είναι τόσο σύνθετη και αυστηρή, η θετική επίδραση της 

λεξιλογικής επίδοσης είναι πιο εμφανής. Η λεξιλογική επίδοση όμως, έχει αντίστροφη 

επίδραση σε σχέση με τους δύο τύπους κειμένου, σε ό,τι αφορά την επίδοση σε δοκίμια 

κατανόησης (βαθύτερη κατανόηση). Για τα μεν κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης, η 

επίδραση της υψηλής λεξιλογικής επίδοσης στη βαθύτερη κατανόηση είναι εμφανής, 

καθώς η εσωτερική δομή που τα διέπει φαίνεται να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 

συνδέσμους και διακριτές λέξεις και φράσεις που δύσκολα ερμηνεύονται. Οι αναγνώστες 

που αδυνατούν να ερμηνεύσουν το νόημα αυτών των συνδέσμων και διακριτών λέξεων 

και φράσεων, ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να αντιληφθούν τις συγκρίσεις και 
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αντιθέσεις που είναι στο επίκεντρο των κειμένων αυτού του τύπου, χάνοντας με αυτό τον 

τρόπο το «νόημα» του κειμένου. Για τα δε περιγραφικά κείμενα, στα οποία αφενός 

περιέχονται ευκολότεροι να ερμηνευθούν σύνδεσμοι και διακριτές λέξεις και φράσεις, και 

αφετέρου η εσωτερική δομή που τα διέπει δε βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς, η 

υψηλή λεξιλογική επίδοση δείχνει να μην είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό προϋπόθεση για τη 

βαθύτερη κατανόηση. 

 

Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

 

 Η κατανόηση στην παρούσα έρευνα δεν αξιολογήθηκε μόνο μέσω δοκιμίων 

κατανόησης. Για την περαιτέρω αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης των συμμετεχόντων, 

εξετάστηκαν και τα συμπεράσματα που οι συμμετέχοντες εξήγαγαν από τα κείμενα, ώστε 

να γίνει πληρέστερη αξιολόγηση της ποιότητας του νοητικού μοντέλου που περιγράφει 

την κατάσταση του κειμένου (situation model) που οικοδόμησαν. Για το σκοπό αυτό 

αξιοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα από το έργο ελεύθερης γραπτής ανάκλησης των δύο τύπων 

κειμένου.  

 Η αξιολόγηση της κατανόησης κειμένου σε ένα βαθύτερο επίπεδο γίνεται 

αποτελεσματικότερα με έργα ανοικτού τύπου που απαιτούν την εξαγωγή συμπερασμάτων 

επέκτασης και τη λύση προβλήματος (Caccamise et al., 2008), ενώ τα τυπικά δοκίμια 

κατανόησης που περιέχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου, συνήθως δεν πληρούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό αυτές τις προδιαγραφές (Kintsch, 1998; Kintsch & Kintsch, 2005). 

Εξάλλου, έρευνες έχουν δείξει ότι αναγνώστες με υψηλό βαθμό ανάκλησης κειμένου, κάτι 

που αποτελεί ένδειξη της επιφανειακής κατανόησης, συχνά αποτυγχάνουν σε έργα βαθιάς 

κατανόησης που απαιτούν εξαγωγή συμπερασμάτων (Kintsch, Rawson, & Mulligan, 2001; 

Mulligan, Rawson, Mangalath, & Kintsch, 2005). 

 Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν τα συμπεράσματα που οι αναγνώστες 

ενσωμάτωσαν στις ελεύθερες γραπτές ανακλήσεις για να αξιολογηθεί η ποιότητα της 

νοητικής αναπαράστασης που οικοδόμησαν για τα κείμενα που διάβασαν. Τα πρωτόκολλα 

ανάκλησης θεωρήθηκαν ως αντιπροσωπευτικά της νοητικής αναπαράστασης του κειμένου 

και όχι απλά ως πιστή αναπαραγωγή του κειμένου που διαβάστηκε. Σύμφωνα με τις 

Goldman και Wiley (2004) τα γραπτά κείμενα που δημιουργούν τα άτομα μετά από την 

ανάγνωση δρουν ως «παράθυρα» στη νοητική αναπαράσταση του κειμένου που έχει 

οικοδομηθεί, ενώ οι Caccamise και συνεργάτες (2008) υποστηρίζουν πως όταν οι 

αναγνώστες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα δικά τους λόγια για να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις των έργων κατανόησης, η αξιολόγηση της νοητικής αναπαράστασης του 
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κειμένου επεκτείνεται σε βαθύτερο επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί και την 

κατεύθυνση προς την οποία κινούνται ήδη τα έργα κατανόησης κειμένου που θα 

χρησιμοποιούνται στο μέλλον. Ήδη, υπάρχουν επί του παρόντος, προτάσεις σε σχέση με 

νέα μοντέλα αξιολόγησης της κατανόησης και μάθησης κειμένου (Bellisens, Jeuniax, 

Duran, McNamara, 2007).  

 Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στο να διερευνήσει πώς η εξαγωγή 

συμπερασμάτων από πληροφοριακά κείμενα διαφορετικού τύπου (περιγραφικού και 

σύγκρισης αντιπαράθεσης) επηρεάζεται από το βαθμό σηματοδότησης και κειμενικής 

συνεκτικότητας, αλλά και πώς διαφοροποιείται από τους δύο τύπους. Επιπλέον, η 

παρούσα έρευνα διερεύνησε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του τύπου πληροφοριακού 

κειμένου, της σηματοδότησης και της κειμενικής συνεκτικότητας σε σχέση με την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, για τη μελέτη των πιο πάνω προσμετρήθηκε και η 

επίδραση της δυνατότητας της μνήμης εργασίας και της λεξιλογικής επίδοσης. 

 Στην έρευνα αυτή παρατηρήθηκε πως οι αναγνώστες προχώρησαν σε εξαγωγή 

περισσοτέρων συμπερασμάτων όταν η κειμενική συνεκτικότητα ήταν μειωμένη. Τα 

αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποδοθούν στο ότι η αυξημένη κειμενική συνεκτικότητα 

αποτρέπει τους αναγνώστες από εντατική επεξεργασία του κειμένου (elaborative 

processing), αφού οι σύνδεσμοι και διακριτές λέξεις και φράσεις υποδεικνύουν κατά 

κάποιο τρόπο την επεξεργασία των πληροφοριών που απαιτείται (Millis et al., 1993), 

κάνουν δηλαδή εμφανή τα συμπεράσματα στα οποία ο αναγνώστης πρέπει να προβεί. Η 

απουσία της κειμενικής συνεκτικότητας πιθανό να αναγκάζει τους αναγνώστες να 

προβούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων γεφύρωσης πέραν από αυτών που οι σύνδεσμοι 

και οι διακριτές λέξεις και φράσεις κάνουν εμφανή, επειδή εντείνει την προσπάθεια για 

δημιουργία σχέσεων μεταξύ διαδοχικών πληροφοριών του κειμένου, καθώς και 

συμπερασμάτων επέκτασης σε σχέση με άλλες ενδεχομένως διαφορές μεταξύ των εννοιών 

που συγκρίνονται. Μια άλλη οπτική γωνία μέσα από την οποία μπορεί να ερμηνευτεί η 

υποστήριξη της εξαγωγής συμπερασμάτων από μη συνεκτικά κείμενα είναι η διατάραξη 

της ισορροπίας στην οποία βρίσκονται η από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) με την από 

πάνω προς τα κάτω (top-down) επεξεργασία που συντελείται κατά την κατανόηση 

κειμένου. Ενώ συνήθως οι αναγνώστες βασίζονται εξίσου σε αυτές τις δύο μορφές 

επεξεργασίας, στις πληροφορίες δηλαδή του κειμένου και στις προϋπάρχουσες γνώσεις 

τους, στην περίπτωση που το κείμενο παρέχει μη συνεκτικές πληροφορίες, οι αναγνώστες 

αναγκάζονται να καταφεύγουν στις προϋπάρχουσές τους γνώσεις, κάτι που εξηγεί και την 

αυξημένη εξαγωγή συμπερασμάτων (Kintsch, 2005). 
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 Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με της McNamara και των συνεργατών της 

(McNamara, 2001; McNamara & Kintsch, 1996; McNamara et al., 1996; O’Reilly & 

McNamara, 2007). Στις έρευνες αυτές η μειωμένη κειμενική συνεκτικότητα φάνηκε να 

υποστηρίζει την κατανόηση - όπως αξιολογείται με τη χρήση τυπικών δοκιμίων 

κατανόησης – αναγνωστών με υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων, κάτι που είναι 

γνωστό ως το φαινόμενο της «αντίστροφης επίδρασης της συνεκτικότητας» (reverse 

cohesion effect) (O’Reilly & McNamara, 2007). Στην παρούσα έρευνα το φαινόμενο αυτό 

παρουσιάστηκε να ισχύει σε ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης, την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, σε ένα έργο ανοικτού τύπου, όπως είναι η ελεύθερη γραπτή ανάκληση. 

Παρουσιάστηκε, ωστόσο, σε αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων, 

ενώ στις έρευνες της McNamara και των συνεργατών της (McNamara, 2001; McNamara 

& Kintsch, 1996; McNamara et al., 1996; O’Reilly & McNamara, 2007) οι συμμετέχοντες 

είχαν υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων. Η διαφορά αυτή πιθανό να έγκειται στον 

τρόπο αξιολόγησης των προϋπάρχουσων γνώσεων των αναγνωστών, αλλά και στις 

κειμενικές αναθεωρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των μορφών κειμένων 

με μειωμένη ή αυξημένη κειμενική συνεκτικότητα. 

 Στις έρευνες της McNamara και των συνεργατών της οι συμμετέχοντες με χαμηλό 

επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων ορίζονταν πάντα σε σχέση με τους συμμετέχοντες με 

υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων. Επιπλέον, οι προϋπάρχουσες γνώσεις δεν 

ορίζονταν με κριτήριο τις πληροφορίες του κειμένου, αλλά σε σχέση με το ευρύτερο πεδίο 

της θεματολογίας του (McNamara, 2001; McNamara & Kintsch, 1996; McNamara et al., 

1996; O’Reilly & McNamara, 2007). Το κριτήριο λοιπόν με το οποίο μετρήθηκε το 

επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων στις έρευνες αυτές ήταν σχετικά ελαστικό. Στην 

παρούσα έρευνα, ωστόσο, οι προϋπάρχουσες γνώσεις ορίστηκαν αποκλειστικά σε σχέση 

με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στα κείμενα και ως εκ τούτου ο τρόπος 

αξιολόγησής τους κρίνεται πιο αυστηρός και αντικειμενικός. Από το σχετικό δοκίμιο 

φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες είχαν ελάχιστες προϋπάρχουσες γνώσεις (floor effect) και 

έτσι η μεταβλητή αυτή εξαιρέθηκε από τις αναλύσεις που ακολούθησαν. Επιπλέον, για την 

αξιολόγηση του επίπέδου προϋπάρχουσων γνώσεων χρησιμοποιήθηκε και η κρίση 

έμπειρων δασκάλων στη διδασκαλία μαθητών αυτής της ηλικίας που χαρακτήρισαν τα 

κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως «άγνωστης θεματολογίας». Με τη χρήση της 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας διασφαλίστηκε ότι οι συμμετέχοντες όντως είχαν χαμηλό 

επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων, κάτι που στις άλλες έρευνες δεν έγινε. 

 Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ενδεχομένως η παρούσα έρευνα εντόπισε το 

φαινόμενο της «αντίστροφης επίδρασης της συνεκτικότητας» (reverse cohesion effect) να 
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ισχύει σε αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων, φαίνεται να είναι οι 

κειμενικές αναθεωρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των μορφών κειμένων 

με χαμηλή κειμενική συνεκτικότητα. Στην παρούσα έρευνα η κειμενική συνεκτικότητα 

διαφοροποιήθηκε μόνο με ήπιες κειμενικές αναθεωρήσεις, οι οποίες δεν αλλοίωναν 

ουσιαστικά τα κείμενα. Στις έρευνες της McNamara και των συνεργατών της η 

διαφοροποίηση της κειμενικής συνεκτικότητας έγινε με πολύ πιο εκτεταμένες, ριζικές  

κειμενικές αναθεωρήσεις (ΜcNamara, 2001; McNamara et al., 1996). Τα κείμενα που στις 

έρευνες της McNamara και των συνεργατών της είχαν υψηλή κειμενική συνεκτικότητα, 

ήταν περισσότερο συνεκτικά από τα αντίστοιχα κείμενα της παρούσας έρευνας, ενώ τα 

κείμενα που στις έρευνες της McNamara και των συνεργατών της είχαν χαμηλή κειμενική 

συνεκτικότητα, ήταν λιγότερο συνεκτικά από τα αντίστοιχα κείμενα αυτής της έρευνας. 

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι η μείωση της κειμενικής συνεκτικότητας σε μικρό βαθμό 

μπορεί να βοηθήσει ακόμα και αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων 

να προβούν στη εξαγωγή συμπερασμάτων γεφύρωσης και επέκτασης. Η λιγότερο 

δραστική αύξηση και μείωση της κειμενικής συνεκτικότητας στην παρούσα έρευνα 

ενισχύει την «οικολογική εγκυρότητα» των έργων, καθώς τα αναθεωρημένα κείμενα δεν 

απόκλιναν σε μεγάλο βαθμό από συνηθισμένα κείμενα και κατά συνέπεια τα όποια 

αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη πρακτική σημασία και συνεισφορά στην προσπάθεια 

ενίσχυσης της μάθησης μέσα από κείμενα. Το θέμα της «οικολογικής εγκυρότητας» είναι 

μέγιστης σημασίας, παρόλο που δε λαμβάνεται πάντοτε υπόψη από τους πειραματικούς 

σχεδιασμούς στο πεδίο των κειμενικών αναθεωρήσεων. Οι Graesser, Millis και Zwaan 

(1997), χαρακτηρίζουν τα «αφύσικα κείμενα» που προκύπτουν από ριζικές και 

εκτεταμένες κειμενικές αναθεωρήσεις ως «κειμενοειδή» και υποστηρίζουν ότι σε πάρα 

πολλές περιπτώσεις τα κείμενα αυτά είναι ανούσια, ανιαρά και ασαφή. Στις περιπτώσεις 

αυτές ναι μεν οι ερευνητές ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο ως προς τα επιφανειακά 

χαρακτηριστικά του κειμένου, αλλά αποτυγχάνουν παταγωδώς να ασκήσουν 

αποτελεσματικό έλεγχο ως προς τη σφαιρική συνεκτικότητα και την αξία των 

πληροφοριών του κειμένου. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από έρευνες όπου τα 

κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ανήκαν σε αυτή την κατηγορία διατρέχουν τον κίνδυνο 

ενδεχομένως να αποκαλύπτουν αφύσικες νοητικές αναπαραστάσεις και στρατηγικές 

επεξεργασίας (Graesser et al., 1997). Είναι λοιπόν ουσιώδες, οι υποθέσεις που ελέγχονται 

στις έρευνες να βασίζονται στη χρήση ρεαλιστικών, αυθεντικών κειμένων, ώστε τα 

αποτελέσματα να έχουν στέρεη βάση. 

   Στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας περιλαμβάνεται και μια ενδιαφέρουσα 

αλληλεπίδραση που παρατηρήθηκε μεταξύ της κειμενικής συνεκτικότητας και της 
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σηματοδότησης. Αυτή έγκειται στο ότι στα κείμενα με μειωμένη κειμενική συνεκτικότητα 

η παρουσία σηματοδότησης μείωσε τον αριθμό των συμπερασμάτων που εξήγαγαν οι 

αναγνώστες, ενώ, αντίθετα, σε αυτά με αυξημένη κειμενική συνεκτικότητα η παρουσία 

σηματοδότησης αύξησε τον αριθμό των συμπερασμάτων. Στην περίπτωση της μειωμένης 

συνεκτικότητας οι αναγνώστες φαίνεται να αναγκάζονται να προβαίνουν σε εντατική 

επεξεργασία των πληροφοριών του κειμένου (Millis et al., 1993), καθώς προσπαθούν να 

συμπληρώσουν τα χάσματα που δημιουργούνται. Όταν όμως στο κείμενο υπάρχει 

ταυτόχρονα σηματοδότηση, οι αναγνώστες πιθανό να καταφεύγουν στην επιπλέον 

συνεκτικότητα που προσδίδεται στο κείμενο για να συμπληρώσουν τα χάσματα που 

συναντούν, αντί να προβαίνουν σε εντατική επεξεργασία. Η σηματοδότηση περιορίζει 

δηλαδή την εντατική επεξεργασία των πληροφοριών του κειμένου που προκαλείται από τη 

μειωμένη κειμενική συνεκτικότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν υπάρχει υψηλή 

κειμενική συνεκτικότητα, οι αναγνώστες ίσως να οδηγούνται σε παθητική ανάγνωση, με 

αποτέλεσμα η παρουσία σηματοδότησης να ενισχύει την εξαγωγή συμπερασμάτων, αφού 

υποδεικνύονται περαιτέρω τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει επεξεργασία των 

πληροφοριών του κειμένου.  

 Από την έρευνα φάνηκε διαφορά στο βαθμό που τα άτομα προχωρούν σε εξαγωγή 

συμπερασμάτων από πληροφοριακά κείμενα διαφορετικού τύπου. Το κείμενο σύγκρισης 

αντιπαράθεσης ευνόησε σε μεγαλύτερο βαθμό την εξαγωγή συμπερασμάτων από ότι το 

περιγραφικό κείμενο. Παρόλο που στη βιβλιογραφία δεν έχουν εντοπιστεί διαφορές σε 

έργα κατανόησης για πληροφοριακά κείμενα διαφορετικού τύπου, έχουν ωστόσο 

εντοπιστεί διαφορές σε έργα ανάκλησης (Carrell, 1992; Gaith & Harkouss, 2003; Meyer & 

Freedle, 1984; Yochum, 1991). Οι διαφορές αυτές ήταν υπέρ των πληροφορικών κειμένων 

που διέπονται από αυστηρή εσωτερική δομή. Είναι λοιπόν δυνατό η διαφορά που 

εντοπίστηκε σε σχέση με την εξαγωγή συμπερασμάτων να αποδοθεί στις διαφορές που 

παρουσιάζονται στην εσωτερική δομή που διέπει τους δύο αυτούς τύπους κειμένου. Τα 

κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης διέπονται από αυστηρή εσωτερική δομή, η οποία θέτει 

υπό έμφαση τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των εννοιών που συγκρίνει και αντιπαραθέτει, 

ώστε να διαφανούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν. Για το λόγο αυτό, 

δημιουργείται η ανάγκη στον αναγνώστη να προβεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, κατά 

κύριο λόγο γεφύρωσης, ώστε να συνδεθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες που 

παρουσιάζονται σε διαφορετικά σημεία του κειμένου, που αφορούν στις έννοιες που 

συγκρίνονται και αντιπαρατίθενται. Επιπρόσθετα, η εξαγωγή συμπερασμάτων επέκτασης 

μπορεί επίσης να υποστηρίζεται σε σημαντικό βαθμό, καθώς είναι δυνατό οι αναγνώστες 

να προχωρούν σε σύγκριση και αντιπαράθεση χαρακτηριστικών των δύο εννοιών που 
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συγκρίνονται, αλλά δε θίγονται στο κείμενο. Τα περιγραφικά κείμενα από την άλλη, δεν 

δημιουργούν την ανάγκη στους αναγνώστες για εξαγωγή συμπερασμάτων γεφύρωσης, 

καθώς έχουν συνήθως εσωτερική δομή λίστας των χαρακτηριστικών της έννοιας που 

περιγράφεται και ως εκ τούτου οι πληροφορίες που παρουσιάζονται δεν είναι απαραίτητα 

συνδεδεμένες. 

 Περαιτέρω, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε επίδραση της λεξιλογικής 

επίδοσης στην εξαγωγή συμπερασμάτων, κάτι που έχει φανεί και σε πολλές άλλες έρευνες 

που μελέτησαν την κατανόηση κειμένου (Anderson & Freebody, 1983a; 1983b; Daneman, 

1988; Jun Zhang & Bin Annual, 2008; Mezynski, 1983; Perfetti, 1994). Αυτό 

υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της ύπαρξης πλούσιων γνωσιακών δομών για τη μάθηση 

μέσα από κείμενο. Ειδικότερα σε σχέση με την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη βαθύτερη 

κατανόηση δηλαδή, η ύπαρξη πλούσιων γενικών γνωσιακών δομών έχει φανεί πως είναι 

προαπαιτούμενο (Ackerman et al., 1990; Cain et al., 2001; Casteel, 1993). Οι δομές αυτές 

περιλαμβάνουν γνώσεις βασισμένες σε εμπειρίες και γενικές γνώσεις που έχει ο 

αναγνώστης (όπως σχήματα, σενάρια και στερεότυπα). Η λεξιλογική επίδοση δίνει 

ενδείξεις για το εύρος των δομών αυτών, οι οποίες επιτρέπουν στον αναγνώστη να 

προχωρά πέρα από τις κειμενικές πληροφορίες και να προβαίνει σε συμπεράσματα 

επέκτασης ή γνωσιολογικά συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά ενσωματώνονται στο 

νοητικό μοντέλο της κατάστασης που περιγράφει το κείμενο και το κάνουν πιο πλούσιο. 

Παρόλο λοιπόν που οι συμμετέχοντες είχαν όλοι χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων 

γνώσεων  για τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν –συγκεκριμένες γνωσιακές δομές- 

εντούτοις, όσοι από αυτούς είχαν υψηλή λεξιλογική επίδοση –πλουσιότερες γενικές 

γνωσιακές δομές- κατάφεραν να προβούν στην εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων. 

Είναι λοιπόν φανερή η σημασία των γενικών γνώσεων και εμπειριών των ατόμων, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση απουσίας συγκεκριμένων γνώσεων, σε ό,τι αφορά στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων από κείμενο, τη βαθύτερη δηλαδή κατανόηση. 

 Η υψηλή λεξιλογική επίδοση, ωστόσο, βρέθηκε να ευνοεί την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, σε μεγαλύτερο βαθμό από το περιγραφικό κείμενο, παρά από το κείμενο 

σύγκρισης αντιπαράθεσης, καθώς βρέθηκε αλληλεπίδρασή της με τον τύπο κειμένου. Στα 

κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης υπάρχει προφανώς, κατά κύριο λόγο, αναγκαιότητα για 

εξαγωγή συμπερασμάτων γεφύρωσης και κατά δεύτερο λόγο για εξαγωγή συμπερασμάτων 

επέκτασης, οπότε η λεξιλογική επίδοση ενδεχομένως να μην αποτελεί ουσιαστικό εφόδιο. 

Στα περιγραφικά κείμενα, όμως, δεν απαιτείται στον ίδιο βαθμό η εξαγωγή 

συμπερασμάτων γεφύρωσης, καθώς η εσωτερική δομή που τα διέπει φαίνεται να μην το 

επιβάλλει. Συνεπώς, στα περιγραφικά κείμενα, τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι 
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κυρίως επέκτασης, τα οποία βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στη γενική λεξιλογική 

γνώση των αναγνωστών. Είναι σημαντικό πως σε ό,τι αφορά το επίπεδο της επιφανειακής 

κατανόησης που αξιολογήθηκε με ένα τυπικό δοκίμιο κατανόησης, η λεξιλογική επίδοση 

φάνηκε στην παρούσα έρευνα να υποστηρίζει περισσότερο την κατανόηση του 

περιγραφικού κειμένου. Αυτό τονίζει τις διαφορετικές απαιτήσεις των δύο μορφών 

αξιολόγησης της κατανόησης. 

 

Λανθασμένες Βασικές Ιδέες και Συμπεράσματα 

 

 Οι λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα που περιλήφθηκαν στα 

πρωτόκολλα ελεύθερης γραπτής ανάκλησης έτυχαν επίσης ανάλυσης, ώστε να γίνει 

περαιτέρω αξιολόγηση του βαθμού ανάκλησης, αλλά και του βαθμού κατανόησης που 

είχαν οι συμμετέχοντες. Αυτή η πτυχή της κατανόησης κειμένου είναι πολύ σημαντική, 

καθώς αποτελεί ακόμα μια ένδειξη της ποιότητας των διαφορετικών επιπέδων της 

νοητικής αναπαράστασης που οικοδομούν οι αναγνώστες. Κείμενα για τα οποία οι 

αναγνώστες οικοδομούν νοητικές αναπαραστάσεις που περιέχουν λιγότερες λανθασμένες 

βασικές ιδέες και συμπεράσματα είναι πιο αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές 

τους να προωθήσουν τη μάθηση.  

 Η έρευνα αυτή αποσκοπούσε στο να διερευνήσει πώς ο βαθμός στον οποίο 

περιλαμβάνονται λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα στις ελεύθερες γραπτές 

ανακλήσεις πληροφοριακών κειμένων διαφορετικού τύπου (περιγραφικού και σύγκρισης 

αντιπαράθεσης) επηρεάζεται από το βαθμό σηματοδότησης και κειμενικής 

συνεκτικότητας, αλλά και πώς διαφοροποιείται στους δύο τύπους. Επιπλέον, η παρούσα 

έρευνα διερεύνησε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του τύπου πληροφοριακού κειμένου, της 

σηματοδότησης και της κειμενικής συνεκτικότητας σε σχέση με την περίληψη 

λανθασμένων βασικών ιδεών και συμπερασμάτων στις ελεύθερες γραπτές ανακλήσεις. 

Τέλος, για τη μελέτη των πιο πάνω προσμετρήθηκε και η επίδραση της δυνατότητας της 

μνήμης εργασίας και της λεξιλογικής επίδοσης. 

 Η μειωμένη κειμενική συνεκτικότητα σε πληροφοριακά κείμενα φάνηκε να 

αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό των έγκυρων συμπερασμάτων που εξήγαγαν οι αναγνώστες, 

αλλά και τον αριθμό των λανθασμένων βασικών ιδεών και συμπερασμάτων που 

περιέλαβαν στα πρωτόκολλα των ελεύθερων γραπτών ανακλήσεων. Αυτό ίσως να 

οφείλεται στo ότι οι αναγνώστες, κατά την εντατική επεξεργασία του κειμένου 

(elaborative processing) στην οποία εμπλέκονται λόγω της μειωμένης κειμενικής 

συνεκτικότητας (Millis et al., 1993), δεν είναι πάντοτε επιτυχημένοι. Αρκετές από τις 
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βασικές ιδέες των πρωτοκόλλων από το έργο της ελεύθερης γραπτής ανάκλησης είτε δεν 

ανταποκρινόταν στο περιεχόμενο του κειμένου, είτε αποτελούσαν συμπεράσματα που δεν 

είχαν λογική βάση και δεν υποστηρίζονταν από το κείμενο. Η εντατική επεξεργασία που 

προκαλείται από την απουσία συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων δεν έχει 

μονοδιάστατη επίδραση στην κατανόηση, καθώς υποστηρίζει από την μία την εξαγωγή 

έγκυρων συμπερασμάτων, αλλά προωθεί και τη συμπερίληψη λανθασμένων βασικών 

ιδεών και συμπερασμάτων στα πρωτόκολλα των γραπτών ανακλήσεων.  

 Αντίθετα, η σηματοδότηση δεν φάνηκε να έχει κάποια επίδραση στις λανθασμένες 

βασικές ιδέες και συμπεράσματα που περιέλαβαν οι αναγνώστες στα πρωτόκολλα των 

ελεύθερων γραπτών ανακλήσεων των πληροφορικών κειμένων. Αυτό είναι σε συμφωνία 

και με το γεγονός ότι η σηματοδότηση δε φάνηκε να έχει γενική επίδραση τόσο στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων, όσο και στην ανάκληση.  

 Οι αναγνώστες, ωστόσο, περιέλαβαν περισσότερες λανθασμένες βασικές ιδέες και 

συμπεράσματα στα πρωτόκολλα των ελεύθερων γραπτών ανακλήσεων του κειμένου 

σύγκρισης αντιπαράθεσης, παρά του περιγραφικού κειμένου. Αυτό ενδεχομένως να 

οφείλεται στο ότι οι αναγνώστες δεν κατορθώνουν πάντα να προχωρούν στην εξαγωγή 

έγκυρων συμπερασμάτων γεφύρωσης από τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης και κατά 

συνέπεια να μην συνδέουν με τον τρόπο που υποδεικνύει το κείμενο τις αντίστοιχες 

πληροφορίες που αφορούν στις έννοιες που συγκρίνονται και αντιπαρατίθενται. Κατά τον 

ίδιο τρόπο, οι αναγνώστες ενδεχομένως να περιλαμβάνουν λανθασμένες βασικές ιδέες στις 

ελεύθερες γραπτές ανακλήσεις τους, λόγω του ότι αποδίδουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά σε μια από τις έννοιες που συγκρίνονται και αντιπαρατίθενται, ενώ στο 

κείμενο το χαρακτηριστικά αυτά να αποδίδονται σε άλλη. Κατά την ανάγνωση των 

περιγραφικών κειμένων η ανάγκη για εξαγωγή συμπερασμάτων γεφύρωσης είναι πολύ 

μικρότερη, ενώ δεν τίθεται θέμα ποια έννοια αφορούν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται 

στο κείμενο, καθώς το κείμενο αποσκοπεί στην περιγραφή μίας και μόνο έννοιας. 

 

Σύνοψη Συμπερασμάτων 

 

 Σε ό,τι αφορά την κατανόηση, όπως αυτή μετρήθηκε από τα δοκίμια κατανόησης, 

φάνηκε ότι δεν υποστηρίζεται από τη σηματοδότηση ή τη συνεκτικότητα, αλλά 

υποστηρίζεται από τη λεξιλογική επίδοση και τη δυνατότητα μνήμης εργασίας. Φάνηκε 

επίσης ότι η δυνατότητα μνήμης εργασίας είναι πιο αναγκαία για την υποστήριξη της 

κατανόησης των περιγραφικών κειμένων παρά των κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης 
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και πως η λεξιλογική επίδοση είναι πιο σημαντική στην κατανόηση κειμένων σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, παρά περιγραφικών κειμένων. 

 Αναφορικά με την ανάκληση, όπως αυτή μετρήθηκε από τα πρωτόκολλα των 

ελεύθερων γραπτών ανακλήσεων, προκύπτει πως δε βελτιώνεται από τη σηματοδότηση, 

αλλά πως υποστηρίζεται από την κειμενική συνεκτικότητα μόνο όμως στην περίπτωση 

των κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης και όχι των περιγραφικών. Παρόλα αυτά, 

βρέθηκε πως στην ανάκληση των περιγραφικών κειμένων σημαντικό ρόλο παίζει η 

λεξιλογική επίδοση. Τέλος, βρέθηκε πως τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης 

ανακαλούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα περιγραφικά κείμενα. 

 Τα συμπεράσματα που περιλήφθηκαν στις ελεύθερες γραπτές ανακλήσεις, φάνηκε 

να ευνοούνται από τη μειωμένη κειμενική συνεκτικότητα. Φάνηκε επίσης πως η κειμενική 

συνεκτικότητα αλληλεπιδρά με τη σηματοδότηση και καθορίζει τον αριθμό 

συμπερασμάτων που θα εξαχθούν. Συγκεκριμένα, κατά τη μειωμένη παρουσία 

συνεκτικότητας η παρουσία σηματοδότησης μείωσε τον αριθμό των συμπερασμάτων που 

εξήγαγαν οι αναγνώστες, ενώ, αντίθετα, στην παρουσία αυξημένης κειμενικής 

συνεκτικότητας η παρουσία σηματοδότησης αύξησε τον αριθμό των συμπερασμάτων. 

Επιπλέον, φάνηκε πως το κείμενο σύγκρισης αντιπαράθεσης ευνοεί σε μεγαλύτερο βαθμό 

την εξαγωγή συμπερασμάτων από ότι το περιγραφικό κείμενο και πως η λεξιλογική 

επίδοση υποστηρίζει την εξαγωγή συμπερασμάτων, περισσότερο όμως από το 

περιγραφικό κείμενο. 

 Τέλος, για τις λανθασμένες βασικές ιδέες και συμπεράσματα που περιλήφθηκαν 

στις ελεύθερες γραπτές ανακλήσεις φάνηκε πως η κειμενική συνεκτικότητα τα επηρεάζει, 

αφού η απουσία της αυξάνει τον αριθμό τους. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε καμία 

επίδραση της σηματοδότησης στη δημιουργία τους. Τέλος, φάνηκε να παίζει σημαντικό 

ρόλο ο τύπος κειμένου, αφού υπήρχαν περισσότερες λανθασμένες βασικές ιδέες και 

συμπεράσματα στα πρωτόκολλα των ελεύθερων γραπτών ανακλήσεων του κειμένου 

σύγκρισης αντιπαράθεσης, παρά του περιγραφικού κειμένου. 

 

Συζήτηση Συμπερασμάτων 

 

 Από την έρευνα προκύπτει πως οι κειμενικές αναθεωρήσεις που στοχεύουν στην 

υποστήριξη της κατανόησης πληροφοριακών κειμένων και της μάθησης που προκύπτει 

μέσα από αυτά, μπορούν με τον κατάλληλο χειρισμό, να βοηθήσουν τους αναγνώστες 

στην οικοδόμηση μιας πιο ολοκληρωμένης νοητικής αναπαράστασης του κειμένου που 

διάβασαν. Η επίδραση, ωστόσο, των κειμενικών αναθεωρήσεων δεν είναι ανεξάρτητη 
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άλλων χαρακτηριστικών των πληροφοριακών κειμένων, καθώς επίσης και 

χαρακτηριστικών των αναγνωστών. Η επίδραση των κειμενικών αναθεωρήσεων εξαρτάται 

επίσης και από το είδος του έργου που καλούνται οι αναγνώστες να εκτελέσουν. Οι 

παράγοντες αυτοί καθορίζουν σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο που επιδρούν οι 

κειμενικές αναθεωρήσεις στην επίδοση των αναγνωστών σε έργα ανάκλησης και 

κατανόησης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αλληλεπιδρούν. Αυτό υπογραμμίζει την 

πολυπλοκότητα της ανάγνωσης ως γνωστικής διεργασίας, κάτι που άλλωστε εντοπίζεται 

διαχρονικά από την έρευνα στο πεδίο αυτό. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

εντοπίστηκαν επίσης διαφορές στο βαθμό ανάκλησης και κατανόησης πληροφοριακών 

κειμένων διαφορετικού τύπου.  

 Η σηματοδότηση πληροφοριακών κειμένων με την προσθήκη τίτλων και 

υποτίτλων δεν βρέθηκε να έχει ουσιαστική επίδραση στα έργα ανάκλησης και κατανόησης 

τόσο του περιγραφικού, όσο και του κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης. Αυτό πιθανό να 

οφείλεται στη μειωμένη  ικανότητα των συμμετεχόντων για στρατηγική ανάγνωση 

(Lemarie et al., 2008), οι οποίοι στην παρούσα έρευνα ήταν τελειόφοιτοι μαθητές 

δημοτικού σχολείου, σε αντίθεση με τις άλλες έρευνες που ήταν φοιτητές. Η 

σηματοδότηση πληροφοριακών κειμένων απαιτεί από τον αναγνώστη να μπορεί να 

επιδείξει ευελιξία στον τρόπο που στρατηγικά επεξεργάζεται τις πληροφορίες που 

προσλαμβάνει από το κείμενο. Οι αναγνώστες στην ηλικία αυτή όμως, φαίνεται πως είτε 

δεν έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν τόσο υψηλού επιπέδου στρατηγικές ανάγνωσης 

(Siegler, 1998), είτε δεν έχουν την ικανότητα να τροποποιήσουν τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν και ως εκ τούτου αδυνατούν να χειριστούν επιτυχώς τέτοιου είδους 

σηματοδότηση. Στις μικρότερες ηλικίες, η κατανομή του γνωστικού φόρτου που 

προκύπτει κατά την ανάγνωση είναι ετεροβαρής προς όφελος των χαμηλότερου επιπέδου 

διεργασιών, όπως η λεξιλογική πρόσβαση, με αποτέλεσμα μικρή μόνο δυνατότητα 

επεξεργασίας να παραμένει για την εφαρμογή στρατηγικών κατανόησης (van der Schoot, 

Vasbinder, Horsley, & van Lieshout, 2008). Παρόλα αυτά, η παρουσία σηματοδότησης 

οδήγησε στην εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων, όταν τα κείμενα χαρακτηρίζονταν 

από αυξημένη κειμενική συνεκτικότητα. Στην περίπτωση μειωμένης συνεκτικότητας οι 

αναγνώστες προβαίνουν σε εντατική επεξεργασία των πληροφοριών του κειμένου (Millis 

et al., 1993) για να συμπληρώσουν τα χάσματα. Η ταυτόχρονη όμως ύπαρξη 

σηματοδότησης, οδηγεί τους αναγνώστες να καταφύγουν στην επιπλέον συνεκτικότητα 

που προσδίδεται στο κείμενο από τη σηματοδότηση, αντί να προβαίνουν σε εντατική 

επεξεργασία. Η σηματοδότηση φαίνεται να περιορίζει την εντατική επεξεργασία των 

πληροφοριών του κειμένου που προκαλείται από τη μειωμένη κειμενική συνεκτικότητα. 
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Αντίθετα, όταν υπάρχει υψηλή κειμενική συνεκτικότητα, οι αναγνώστες ενδεχομένως να  

οδηγούνται σε παθητική ανάγνωση, με αποτέλεσμα η παρουσία σηματοδότησης να 

ενισχύει την εξαγωγή συμπερασμάτων, αφού υποδεικνύονται περαιτέρω τρόποι για 

επεξεργασία των κειμενικών πληροφοριών. Η αλληλεπίδραση αυτή αποτελεί ένα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας έρευνας που υπογραμμίζει την 

πολυπλοκότητα με την οποία χαρακτηρίζεται η επίδραση που έχουν συγκεκριμένες 

κειμενικές αναθεωρήσεις σε ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανάγνωσης, την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Οι κειμενικές αναθεωρήσεις δε δρουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη 

και δεν έχουν πάντοτε την ίδια επίδραση στην κατανόηση. Η επίδραση συγκεκριμένων 

κειμενικών αναθεωρήσεων φαίνεται να επηρεάζεται από την παρουσία στο ίδιο κείμενο 

και άλλων κειμενικών αναθεωρήσεων.  

 Η κειμενική συνεκτικότητα δε βρέθηκε να επηρεάζει την κατανόηση κανενός από 

τους δύο τύπους πληροφοριακού κειμένου, όπως φάνηκε από δοκίμια κατανόησης. 

Εντούτοις, βρέθηκε να επηρεάζει την ανάκληση των κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης, 

όπως φάνηκε από τα έργα ελεύθερης γραπτής ανάκλησης, αλλά και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και από τους δύο τύπους κειμένων, όπως φάνηκε στα πρωτόκολλα των 

ελεύθερων γραπτών ανακλήσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τη μία η αυξημένη 

κειμενική συνεκτικότητα υποστηρίζει τους αναγνώστες σε έργα ανάκλησης, ενώ από την 

άλλη η μειωμένη κειμενική συνεκτικότητα υποστηρίζει τους αναγνώστες σε έργα 

βαθύτερης κατανόησης, όπως την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η μειωμένη κειμενική 

συνεκτικότητα αποδείχθηκε ευεργετική ακόμα και για παιδιά που έχουν χαμηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων. Αυτό αποτελεί σημαντικό εύρημα, καθώς προσδίδει ακόμα μια 

διάσταση στα μέχρι τώρα αποτελέσματα που συναντούνται στη βιβλιογραφία σε σχέση με 

το φαινόμενο της «αντίστροφης επίδρασης της συνεκτικότητας» (O’Reilly & McNamara, 

2007). Η έρευνα αυτή έχει δείξει ότι ακόμα και οι νεαροί αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων μπορούν να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους να 

κατανοήσουν πληροφοριακά κείμενα όταν η μείωση της κειμενικής συνεκτικότητας γίνει 

σε μικρό βαθμό, αφαιρεθούν δηλαδή μόνο σύνδεσμοι και διακριτές λέξεις και φράσεις.   

 Ο τρόπος και ο βαθμός στον οποίο γίνεται χειρισμός της σηματοδότησης και της 

κειμενικής συνεκτικότητας για σκοπούς έρευνας αποτελεί μια σημαντική παράμετρο που 

διαφοροποιείται μεταξύ των ερευνών που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία. Συνεπώς, δεν 

είναι δυνατή η εφαρμογή των αναθεωρήσεων αυτών σε άλλα πληροφοριακά κείμενα με 

αντικειμενικό τρόπο. Αυτό δικαιολογεί γιατί κάποια από τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας δεν είναι απολύτως ανάλογα άλλων που ασχολήθηκαν με τα ίδια θέματα. 

Προφανώς, η απουσία κοινής γλώσσας μεταξύ των ερευνητών σε ό,τι αφορά τις διάφορες 
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μεθόδους κειμενικών αναθεωρήσεων δημιουργεί πρόβλημα στην επικοινωνία και 

ευθύνεται για μεγάλο μέρος των διαφορών που εντοπίζονται μεταξύ των σχετικών 

ερευνών. Χρειάζεται να είναι  ξεκάθαρο ποιες προσθήκες ενισχύουν τη σηματοδότηση και 

ποιες την κειμενική συνεκτικότητα. Μια διάκριση των κειμενικών αναθεωρήσεων σε 

αυτές που ενισχύουν την τοπική συνεκτικότητα και σε αυτές που ενισχύουν την σφαιρική 

συνεκτικότητα  των πληροφοριακών κειμένων (Kintsch, 1998) θα μπορούσε να 

υποβοηθήσει στη διασαφήνιση του ρόλου που έχουν οι διαφορετικές κειμενικές 

αναθεωρήσεις και να συμβάλει στη αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των 

ερευνητών. Επιπλέον θα πρέπει να θεσπιστούν όρια ως προς το μέγιστο βαθμό στον οποίο 

μπορεί ένα κείμενο να τύχει αναθεώρησης ώστε να προκύπτουν αναθεωρημένες μορφές 

του και όχι διαφορετικά κείμενα. Οι ριζικές αναθεωρήσεις πληροφορικών κειμένων 

συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα οι διαφορετικές μορφές που δημιουργούνται να διαφέρουν 

κατά πολύ, τόσο μεταξύ τους, όσο και από την πρότυπη μορφή, αφαιρώντας πολλές φορές 

ακόμη και την «οικολογική τους εγκυρότητα» (Graesser et al., 1997).  

 Από την έρευνα βρέθηκαν επίσης αρκετές διαφορές σε σχέση με την επίδοση των 

συμμετεχόντων στα έργα ανάκλησης και κατανόησης που αφορούσαν σε πληροφοριακά 

κείμενα διαφορετικού τύπου. Η διαφορές ουσιαστικά πηγάζουν από το είδος της 

εσωτερικής μορφής που διέπει τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης και τα περιγραφικά 

κείμενα. Τα πρώτα χαρακτηρίζονται από μια αυστηρή εσωτερική δομή, η οποία θέτει υπό 

έμφαση αντίστοιχα χαρακτηριστικά εννοιών που συγκρίνονται, ενώ η δεύτερη 

χαρακτηρίζεται από εσωτερική δομή λίστας, που περιέχει τα χαρακτηριστικά της έννοιας 

που περιγράφεται. Όπως βρέθηκε και από άλλες έρευνες, τα πιο αυστηρά δομημένα 

κείμενα ευνοούν περισσότερο την ανάκληση και κατανόηση (π.χ. Carrell, 1992; Gaith & 

Harkouss, 2003; Meyer & Freedle, 1984; Sanders & Noordman, 2000). Στην παρούσα 

έρευνα τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης ανακλήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα 

περιγραφικά κείμενα. Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι οι αναγνώστες 

προχώρησαν στην εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων από τα κείμενα σύγκρισης 

αντιπαράθεσης, παρά από τα περιγραφικά κείμενα. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο ότι τα 

πρώτα εστιάζουν την προσπάθεια του αναγνώστη στη σύνδεση αντίστοιχων 

χαρακτηριστικών των εννοιών που συγκρίνονται, αλλά και στην επέκταση σε άλλες 

πιθανές συγκρίσεις. Τα περιγραφικά κείμενα ίσως να μην απαιτούν ανάλογη επεξεργασία 

των πληροφοριών τους από τον αναγνώστη. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω 

και από το ότι η λεξιλογική επίδοση των αναγνωστών φάνηκε να ευνοεί περισσότερο την 

εξαγωγή συμπερασμάτων από το περιγραφικό κείμενο, παρά από το κείμενο σύγκρισης 

αντιπαράθεσης. Από τα πρώτα κυρίως εξάγονται συμπεράσματα επέκτασης, τα οποία 
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βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις γενικές γνώσεις που έχουν τα άτομα για τον κόσμο 

(world knowledge), ενώ, αντίθετα, από τα δεύτερα εξάγονται κυρίως συμπεράσματα 

γεφύρωσης, που χρησιμεύουν στη σύνδεση αντίστοιχων χαρακτηριστικών των εννοιών 

που συγκρίνονται. 

 Πέρα από το κείμενο και τα χαρακτηριστικά του, είναι φανερό πώς τα 

χαρακτηριστικά των αναγνωστών  αποτελούν ένα άλλο, εξίσου σημαντικό παράγοντα που 

εμπλέκεται στην ανάγνωση. Λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές που έχουν από καιρό 

εξακριβωθεί ότι προβλέπουν τις αναγνωστικές ικανότητες των ατόμων, όπως η λεξιλογική 

γνώση (Anderson & Pichert, 1978; Bower et al., 1979; Bransford & Johnson, 1972; 

Daneman, 1988; Johnson & Kieras, 1983; Long et al., 2008; Perfetti, 1994; Sulin & 

Dooling, 1974) και η δυνατότητα μνήμης εργασίας (Budd et al., 1995; Cain et al., 2004a; 

Daneman & Carpenter, 1980; Daneman & Merikle, 1996; Dixon et al., 1988; Just & 

Carpenter, 1992; Singer et al., 1992; Singer & Richot, 1996; Whitney et al., 1991), 

διαπιστώνεται ο βαθμός στον οποίο ενδεχομένως να διαφοροποιείται η επίδραση των 

κειμενικών αναθεωρήσεων από τα χαρακτηριστικά των αναγνωστών. Επιπρόσθετα, τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν είναι απολύτως ανάλογα άλλων που ασχολήθηκαν 

με τα ίδια θέματα, αφού φάνηκε ότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση της επίδρασης των 

κειμενικών αναθεωρήσεων από την ηλικία των αναγνωστών. Ως εκ τούτου η ηλικία των 

αναγνωστών θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε τέτοιου είδους έρευνες. 

 

Προεκτάσεις της Παρούσας Έρευνας στη Θεωρία και στην Εκπαίδευση 

 

Θεωρητικές Προεκτάσεις 

 

 Από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτουν σημαντικές 

θεωρητικές προεκτάσεις που σχετίζονται άμεσα με τα θεωρητικά μοντέλα κατανόησης 

κειμένου. Αρκετά από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μπορούν να τύχουν 

ερμηνείας μέσα από τα μοντέλα αυτά, ωστόσο, υπάρχουν και κάποια που δεν μπορούν να 

περιγραφούν επακριβώς. Επιπλέον, μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 

εξαχθούν συμπεράσματα ως προς το ρόλο που έχει η σφαιρική, έναντι της τοπικής 

συνεκτικότητας των κειμένων σε σχέση τη μάθηση και την κατανόηση. 

 Οι γνωστικές διεργασίες που συμβαίνουν κατά την ανάγνωση και ειδικότερα κατά 

την κατανόηση, περιγράφονται από διάφορα θεωρητικά μοντέλα κατανόησης κειμένου. 

Δύο από τα μοντέλα αυτά, τα οποία διαφέρουν σημαντικά ως προς τις περιγραφές τους για 

την κατανόηση κειμένου, είναι και το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 
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1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) και το Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et 

al., 1994; Graesser et al., 1996). Τα μοντέλα αυτά, αποσκοπούν στο να περιγράψουν τη 

διαδικασία δόμησης νοητικών μοντέλων των κειμένων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

παράγοντες που πηγάζουν από το κείμενο, όσο και παράγοντες που πηγάζουν από τον ίδιο 

τον αναγνώστη, όπως είναι οι γνωσιακές του δομές, οι δυνατότητες της μνήμης εργασίας 

και οι γνώσεις λεξιλογίου. Περαιτέρω όμως, τα δύο μοντέλα δίνουν έμφαση σε αυτό που 

θεωρούν ως πιο σημαντικό συστατικό της κατανόησης, επικεντρώνοντας τόσο τη 

θεωρητική όσο και την ερευνητική τους δραστηριότητα προς αυτό το σκοπό. 

Συγκεκριμένα, το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; 

vanDijk & Kintsch, 1983) περιγράφει διαδοχικούς κύκλους επεξεργασίας των 

πληροφοριών του κειμένου, μια διαδικασία στην οποία τίθενται περιορισμοί από τη 

δυνατότητα της μνήμης εργασίας και που καταλήγει στην οικοδόμηση μιας νοητικής 

αναπαράστασης του κειμένου. Από την άλλη το Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 

1994; Graesser et al. 1996) δε δίνει έμφαση στην ίδια τη διαδικασία δόμησης του 

μοντέλου, αλλά θέτει την τάση των αναγνωστών για αναζήτηση νοήματος στο κείμενο, ως 

κίνητρο για συνεχή εξαγωγή συμπερασμάτων.  

 Η επίδραση των τεχνικών σηματοδότησης στην κατανόηση κειμένου μέσω του 

Μοντέλου Oικοδόμησης Eνσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 

1983) δεν προβλέπει διαφοροποίηση της δημιουργίας  συμπερασμάτων επέκτασης από τη 

χρήση τεχνικών σηματοδότησης (Kintsch, 1998). Σύμφωνα με το μοντέλο, τα μόνα 

συμπεράσματα που δημιουργούνται κατά την ανάγνωση κειμένων είναι τα συμπεράσματα 

γεφύρωσης (απαραίτητα συμπεράσματα) και ως εκ τούτου, η ύπαρξη ή όχι τεχνικών 

σηματοδότησης δε επηρεάζει την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στην παρούσα έρευνα 

φάνηκε, ωστόσο, ότι οι τεχνικές σηματοδότησης επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο 

εξάγονται συμπεράσματα από τους αναγνώστες. Συγκεκριμένα, η παρουσία 

σηματοδότησης υποστήριξε την εξαγωγή συμπερασμάτων από συνεκτικά κείμενα, ενώ την 

εμπόδισε σε μη συνεκτικά κείμενα. Τα συμπεράσματα που εξήγαγαν οι αναγνώστες ήταν 

τόσο γεφύρωσης, όσο και επέκτασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν δηλαδή ότι οι αναγνώστες 

δεν περιορίζονται απλά στην εξαγωγή μόνο απαραίτητων συμπερασμάτων. Παρόλα αυτά, 

η θέση του Μοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης για το ρόλο της δυνατότητας της 

μνήμης εργασίας ως ενός καθοριστικού παράγοντα κατά την οικοδόμηση της νοητικής 

αναπαράστασης του κειμένου επιβεβαιώθηκε σε ένα βαθμό από τις επιδόσεις των 

αναγνωστών στα δοκίμια κατανόησης. Αυτό είναι πιθανό να υποδεικνύει ότι οι 

αναγνώστες προβαίνουν σε κάποιας μορφής διαχείριση της μνήμης εργασίας, ώστε να 

παραχωρούνται γνωστικοί πόροι ακόμα και για την εξαγωγή μη απαραίτητων 
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συμπερασμάτων. Ως εκ τούτου, το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης θα πρέπει με 

κάποιο τρόπο να φιλοξενήσει αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή οι αναγνώστες ενσωματώνουν 

και συμπεράσματα επέκτασης στη νοητική αναπαράσταση του κειμένου.  

 Tο Οικοδομηστικό Μοντέλο βασίζεται πάνω στην αρχή της «αναζήτησης 

νοήματος», ότι δηλαδή οι αναγνώστες προσπαθούν να δημιουργήσουν συμπεράσματα 

κατά την ανάγνωση, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι απαραίτητα (Graesser et al., 1994; 

Graesser et al., 1996). Κατά συνέπεια, οι τεχνικές σηματοδότησης, σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό, μπορούν να πυροδοτήσουν μια διαδικασία δημιουργίας συμπερασμάτων, τα 

οποία να συνδέουν τις πληροφορίες του κειμένου μεταξύ τους αλλά και με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη. Τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας αφορούν 

τόσο στη δημιουργία απαραίτητων συμπερασμάτων γεφύρωσης, όσο και στη δημιουργία 

συμπερασμάτων επέκτασης, με ευεργετικά αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις. Όταν 

σε ένα κείμενο υπάρχουν τεχνικές σηματοδότησης, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο 

αναγνώστης να προχωρήσει στη δημιουργία συμπερασμάτων που δεν θα δημιουργούνταν 

αν δεν υπήρχαν οι τεχνικές σηματοδότησης. Σε ό,τι αφορά την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συμβατά σε κάποιο βαθμό με το Οικοδομηστικό 

Μοντέλο, καθώς οι τεχνικές σηματοδότησης, υπό προϋποθέσεις, υποστήριξαν την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό που δεν μπορεί να ερμηνευθεί επαρκώς, είναι η αρνητική 

επίδραση των τεχνικών σηματοδότησης, όταν τα κείμενα ήταν σε μεγάλο βαθμό 

συνεκτικά. Αυτό ίσως να υποδεικνύει ότι η επίδραση της σηματοδότησης στην κατανόηση 

κειμένου είναι πολύ πιο πολύπλοκη από όσο θεωρείται από το Οικοδομηστικό Μοντέλο. Η 

παρουσία σηματοδότησης σε ένα κείμενο δεν μπορεί απλά να θεωρείται ότι οδηγεί σε 

εξαγωγή συμπερασμάτων, ανεξάρτητα από τα άλλα χαρακτηριστικά του κειμένου. Εάν 

αυτό συνέβαινε, όλες οι κειμενικές αναθεωρήσεις που πρόσθεταν σε ένα κείμενο 

συνεκτικότητα θα ήταν πάντοτε ευεργετικές, κάτι που ωστόσο δεν ισχύει.  

 Η ύπαρξη κειμενικής συνεκτικότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) είναι απαραίτητη 

για τη δημιουργία ενός δικτύου που περιλαμβάνει συνδεδεμένες τις νοητικές προτάσεις 

του κειμένου (textbase). Η ύπαρξη χασμάτων μεταξύ των ιδεών του κειμένου έχει 

καταστροφικά αποτελέσματα στην έκβαση της διαδικασίας αυτής. Ειδικότερα, η ύπαρξη 

αλληλοεπικάλυψης επιχειρήματος, όπως έχει φανεί και στην έρευνα των Britton και 

Gulgoz (1991), οδηγεί σε καλύτερη ανάκληση. Σύμφωνα με το μοντέλο του Kintsch, οι 

νοητικές προτάσεις που δε λαμβάνουν υψηλή ενεργοποίηση, λόγω της μη σύνδεσής τους 

με άλλες νοητικές προτάσεις του κειμένου, χάνονται σταδιακά από τη νοητική 

αναπαράσταση. Η κειμενική συνεκτικότητα που επιτυγχάνεται μέσω αλληλοεπικάλυψης 

Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

163

επιχειρήματος διασφαλίζει την συμπερίληψη όσο το δυνατό περισσοτέρων πληροφοριών 

του κειμένου στη νοητική αναπαράσταση, που διαφορετικά θα χάνονταν. Η κειμενική 

συνεκτικότητα ενισχύει και την κατανόηση, σύμφωνα με το Μοντέλο Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης. Τα κείμενα με υψηλή συνεκτικότητα είναι σύμφωνα με το μοντέλο αυτό 

ευκολότερα να διαβαστούν και ως εκ τούτου ανακαλούνται και κατανοούνται καλύτερα, 

δεδομένου ότι οι αναγνώστες δεν έχουν υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων που 

ενδεχομένως να τους οδηγήσει σε παθητική επεξεργασία του (π.χ. McNamara & Kintsch, 

1996; McNamara et al., 1996).  

 Οι προβλέψεις του Μοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης σε σχέση με την 

επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας είναι σε μεγάλο βαθμό σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Η μείωση του βαθμού συνεκτικότητας μέσω της 

αφαίρεσης συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων επέδρασε αρνητικά στην 

ανάκληση των κειμένων σύγκρισης αντιπαράθεσης. Ο βαθμός συνεκτικότητας των 

κειμένων αυτού του τύπου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς τους φορείς 

συνεκτικότητας (Halliday & Hasan, 1976; Meyer, 1975) και για αυτό πλήττεται σημαντικά 

από την αφαίρεσή τους. Κάτι ανάλογο ωστόσο δεν παρατηρήθηκε για τα περιγραφικά 

κείμενα, η συνεκτικότητα των οποίων δεν βασίζεται στον ίδιο βαθμό στους συνδέσμους 

και τις διακριτές λέξεις και φράσεις. Αυτό υποδεικνύει ότι η κειμενική συνεκτικότητα που 

προσδίδεται στα κείμενα από διαφορετικούς φορείς δεν είναι πάντοτε το ίδιο σημαντική.  

 Η προσθήκη ή αφαίρεση συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων δεν 

εντοπίστηκε να διαφοροποιεί ουσιαστικά την κειμενική συνεκτικότητα ώστε να 

επηρεαστεί η κατανόηση κειμένου σε βαθύτερο επίπεδο, όπως αυτό που αξιολογούν τα 

δοκίμια κατανόησης. Σε ό,τι αφορά όμως στην εξαγωγή συμπερασμάτων, τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έχουν εντοπίσει το φαινόμενο της «αντίστροφης 

επίδρασης της συνεκτικότητας» (O’Reilly & McNamara, 2007), την υποστήριξη δηλαδή 

της κατανόησης των αναγνωστών με υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων από 

λιγότερο συνεκτικά κείμενα. Οι συμμετέχοντες ωστόσο στην παρούσα έρευνα είχαν 

χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων. Αυτό δεν μπορεί να ερμηνευθεί από το 

μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης, καθώς οι αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων στην περίπτωση των λιγότερο συνεκτικών κειμένων 

αποτυγχάνουν να εξαγάγουν συμπεράσματα για την γεφύρωση των χασμάτων που 

δημιουργούνται, εις βάρος της κατανόησης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & 

Kintsch, 1983). Μια ερμηνεία για αυτό που παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι 

πως η μείωση του βαθμού κειμενικής συνεκτικότητας σε μικρό βαθμό, με την αφαίρεση 

συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων, οδηγεί τους αναγνώστες να προβούν στην 
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εξαγωγή συμπερασμάτων και κατά συνέπεια να εμπλουτίσουν τη νοητική αναπαράσταση 

του κειμένου. Τα χάσματα που δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή είναι τέτοια που 

μπορούν εύκολα να γεφυρωθούν, ακόμα και από αναγνώστες με χαμηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων. Αυτό, ωστόσο, γίνεται εις βάρος της επιφανειακής κατανόησης 

όπως φάνηκε από την επίδραση της συνεκτικότητας στην ανάκληση, αφού για την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών φαίνεται πως οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε μιας 

μορφής διαχείρισης της μνήμης εργασίας, η οποία φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο σε 

αυτή τη διαδικασία. Ο περιοριστικός ρόλος της μνήμης εργασίας αποτελεί εξάλλου μία 

από τις βασικότερες αρχές του μοντέλου Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 

1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983).  

 Tο Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996) βασίζεται 

πάνω στην αρχή της «αναζήτησης νοήματος», ότι δηλαδή οι αναγνώστες προσπαθούν να 

δημιουργήσουν συμπεράσματα κατά την ανάγνωση, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι 

αναγκαία. Κατά συνέπεια, οι αναθεωρήσεις κειμένου που αυξάνουν την κειμενική 

συνεκτικότητα μπορούν να πυροδοτήσουν μια διαδικασία δημιουργίας συμπερασμάτων, 

που να συνδέουν τις πληροφορίες του κειμένου μεταξύ τους αλλά και με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη. Η επίδραση της κειμενικής συνεκτικότητας στην 

κατανόηση, σύμφωνα με το Οικοδομηστικό Μοντέλο, είναι ευεργετική τόσο στην 

ανάκληση όσο και στην κατανόηση, ενώ έχει πάντοτε θετική επίδραση στην ανάγνωση 

τόσο σε αναγνώστες υψηλού, όσο και σε αναγνώστες χαμηλού επιπέδου προϋπάρχουσων 

γνώσεων (Gilabert et al., 2005).  

 Το Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996) δεν 

μπορεί να εξηγήσει γιατί η εξαγωγή συμπερασμάτων ευνοήθηκε από τη μειωμένη 

συνεκτικότητα που επιτεύχθηκε με την αφαίρεση συνδέσμων και διακριτών λέξεων και 

φράσεων, καθώς οι προβλέψεις του για αυτό το ενδεχόμενο είναι αντίθετες. Σύμφωνα με 

το μοντέλο αυτό τα κείμενα που υποστηρίζουν αποτελεσματικά την κατανόηση είναι αυτά 

που εμμέσως υποδεικνύουν τα συμπεράσματα που θα πρέπει να εξαγάγουν οι αναγνώστες. 

Το ρόλο αυτό έχουν οι σύνδεσμοι και οι διακριτές λέξεις και φράσεις. Στην απουσία τους 

ωστόσο, οι αναγνώστες στερούνται αυτής της καθοδήγησης, με αποτέλεσμα οι νοητικές 

αναπαραστάσεις που προκύπτουν να είναι πιο φτωχές σε συμπεράσματα. Από την άλλη 

όμως, το Μοντέλο αυτό έχει ως βασική θέση του την αρχή της αναζήτησης νοήματος, την 

σκόπιμη και επίμονη προσπάθεια των αναγνωστών να αναζητούν νόημα σε όσα 

διαβάζουν, η οποία μπορεί να ερμηνεύσει γιατί η ανάγνωση των κειμένων με χαμηλή 

κειμενική συνεκτικότητα δεν κατέρρευσε, καθώς τα χάσματα που δημιουργούνται σε αυτή 
Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

165

την περίπτωση προκαλούν εντατικότερη επεξεργασία των πληροφοριών από πλευράς των 

αναγνωστών. 

 Ο τύπος πληροφοριακού κειμένου αποτελεί ένα παράγοντα στη διαδικασία της 

ανάγνωσης που αντιμετωπίζεται θεωρητικά με διαφορετικό τρόπο από το Μοντέλο 

Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) και το 

Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996). Tο πρώτο δεν 

ξεκαθαρίζει πώς προκύπτει διαφορετικό επίπεδο ανάκλησης και κατανόησης από την 

ανάγνωση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. Το μοντέλο αυτό θεωρεί 

απαραίτητο ο αναγνώστης να αναγνωρίσει τον τύπο κειμένου που μελετά, όσο το δυνατό 

πιο νωρίς (Kintsch, 1998), για να υπάρξει ικανοποιητική ανάκληση και κατανόηση. Όταν 

συμβεί αυτό ο αναγνώστης δημιουργεί νοητικό μοντέλο για το κείμενο που έχει δομή 

σύμφωνη με τον τύπο του κειμένου που μελετά. Είναι λοιπόν πιθανό, το επίπεδο 

κατανόησης να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό επίγνωσης του κάθε τύπου 

πληροφοριακού κειμένου. Επειδή οι τύποι πληροφοριακού κειμένου με πιο σύνθετη και 

αυστηρή δομή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό επίγνωσης, είναι λογικό σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό να κατανοούνται και να ανακαλούνται καλύτερα από άλλα που διέπονται 

από όχι τόσο σύνθετη και αυστηρή δομή.  

 Το Οικοδομηστικό Μοντέλο (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996) μπορεί να 

δώσει τη δική του εξήγηση για τις διαφοροποιήσεις στην ανάκληση και κατανόηση 

διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, στο νοητικό 

μοντέλο του κειμένου περιλαμβάνονται και συμπεράσματα επέκτασης που απορρέουν από 

το σκοπό του συγγραφέα. Οι διάφοροι τύποι πληροφοριακού κειμένου απορρέουν από 

τους διαφορετικούς σκοπούς που επιδιώκουν οι συγγραφείς. Ένας συγγραφέας, για 

παράδειγμα, μέσω ενός κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης επιδιώκει να παραθέσει τις 

ομοιότητες και τις διαφορές δύο αντικειμένων ή καταστάσεων ή προσώπων. Σύμφωνα με 

το Οικοδομηστικό Μοντέλο, οι αναγνώστες συμπεραίνουν το σκοπό αυτό και τον 

ενσωματώνουν στο νοητικό μοντέλο του κειμένου. Το επίπεδο ανάκλησης και κατανόησης 

διαφοροποιείται από το κατά πόσο οι αναγνώστες θα δημιουργήσουν το σωστό 

συμπέρασμα του σκοπού του συγγραφέα. Για κάποιους τύπους πληροφοριακού κειμένου 

το συμπέρασμα σκοπού πιθανό να δημιουργείται με μεγαλύτερη επιτυχία από ότι για 

άλλους, με αποτέλεσμα αυξημένη ανάκληση και κατανόηση. Επειδή οι τύποι 

πληροφοριακού κειμένου με πιο σύνθετη και αυστηρή δομή ενδέχεται να κάνουν πιο 

ξεκάθαρο το σκοπό του συγγραφέα ενός κειμένου, είναι επίσης λογικό, σύμφωνα και με το 

μοντέλο αυτό να κατανοούνται και να ανακαλούνται καλύτερα από άλλα που διέπονται 

από όχι τόσο σύνθετη και αυστηρή δομή.  
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 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα συνηγορούν στις 

προβλέψεις και των δύο αυτών μοντέλων. Λόγω του ότι τα κείμενα σύγκρισης 

αντιπαράθεσης έχουν αυστηρότερη, συνθετότερη και περισσότερο εμφανή δομή (Meyer, 

1975) υπερείχαν των περιγραφικών κειμένων σε όλα τα επίπεδα κατανόησης, τόσο της 

επιφανειακής, όπως για παράδειγμα στην ανάκληση, όσο και της βαθύτερης, όπως για 

παράδειγμα στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Από την οπτική γωνία του Μοντέλου 

Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης, τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης αναγνωρίζονται 

ευκολότερα λόγω της δομής τους από τους αναγνώστες σχεδόν εξ αρχής, με αποτέλεσμα 

να οικοδομούνται νοητικά μοντέλα που έχουν αντίστοιχη δομή. Τα περιγραφικά κείμενα 

όμως δεν έχουν σύνθετη και αυστηρή δομή, με αποτέλεσμα οι αναγνώστες να μην 

μπορούν ξεκάθαρα να την αναγνωρίσουν, ώστε να προβούν στις αναγκαίες ρυθμίσεις για 

την οικοδόμηση ενός επιτυχημένου νοητικού μοντέλου για το κείμενο. Από τη σκοπιά του 

Οικοδομηστικού Μοντέλου Κατανόησης Κειμένου, η υπεροχή των κειμένων σύγκρισης 

αντιπαράθεσης οφείλεται στο ότι σε αυτά ο σκοπός του συγγραφέα είναι πιο εμφανής, κάτι 

που επίσης οφείλεται στη δομή τους. Ως αποτέλεσμα, εξάγονται περισσότερα 

συμπεράσματα που σχετίζονται με το σκοπό του συγγραφέα και εμπλουτίζεται η νοητική 

αναπαράσταση του κειμένου.  

 Τα περισσότερα από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προβλέπονταν από 

το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης και το Οικοδομηστικό Μοντέλο. Το κάθε 

μοντέλο, από τη δική του οπτική γωνιά, μπορεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα. Έχει 

φανεί, εντούτοις, ότι ορισμένες πτυχές από τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν 

τροποποιήσεις των μοντέλων ώστε αυτά τα αποτελέσματα να τύχουν ερμηνείας. Το 

Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης με την παρούσα μορφή του, απορρίπτει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων επέκτασης κυρίως λόγω των περιορισμών που τίθενται από τη 

μνήμη εργασίας. Αυτό είναι εν μέρει ορθό, η μνήμη εργασίας όντως επηρεάζει την 

κατανόηση σε σημαντικό βαθμό, αλλά έχει διαφανεί από την έρευνα ότι είναι δυνατή μιας 

μορφής διαχείριση της μνήμης εργασίας, ώστε να μπορούν γνωστικοί πόροι να διατεθούν 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων επέκτασης, όταν αυτό κριθεί από τον αναγνώστη 

αναγκαίο, όπως για παράδειγμα όταν ο βαθμός κειμενικής συνεκτικότητας είναι χαμηλός. 

Το Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης θα μπορούσε συνεπώς να αποκτήσει 

μεγαλύτερη ελαστικότητα ως προς αυτό το θέμα, ώστε να αποδέχεται ακόμα και 

συμπεράσματα επέκτασης, ως αναγκαία για την οικοδόμηση της νοητικής αναπαράστασης 

του κειμένου.  

 Το Οικοδομηστικό Μοντέλο θεωρώντας πως οι προσθήκες σε κείμενα που 

προσθέτουν στη συνεκτικότητά του, σε τοπικό και σφαιρικό επίπεδο, αποτελούν 
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μηχανισμούς που προκαλούν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τους αναγνώστες καθώς 

υποδεικνύουν τρόπους περαιτέρω επεξεργασίας των πληροφοριών του κειμένου, 

αποτυγχάνει να εξηγήσει γιατί η προσθήκη σηματοδότησης εμποδίζει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από μη συνεκτικά κείμενα, ενώ την ενισχύει από συνεκτικά κείμενα. 

Σύμφωνα με τη θέση του μοντέλου αυτού η κειμενική συνεκτικότητα και η σηματοδότηση 

θα πρέπει να έχουν πάντοτε προσθετική επίδραση στην εξαγωγή συμπερασμάτων, κάτι 

που δεν παρατηρήθηκε. Ως εκ τούτου, το μοντέλο αυτό χρειάζεται να υιοθετήσει μια πιο 

πολυδιάστατη αντιμετώπιση αυτής της πτυχής της κατανόησης, αναγνωρίζοντας ότι οι 

αναγνώστες ασκούν κάποιας μορφής επιλογή σε σχέση με την κατεύθυνση στην οποία θα 

κινηθούν σε ό,τι αφορά την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η αρχή της αναζήτησης νοήματος 

καθοδηγεί τον αναγνώστη μάλλον σε επιλεκτικής μορφής συμπερασματική δραστηριότητα 

και όχι στην εξαγωγή όλων ανεξαίρετα των συμπερασμάτων που εισηγούνται η 

σηματοδότηση και η κειμενική συνεκτικότητα.  

 Η θεωρητική συνεισφορά της παρούσας έρευνας δεν εστιάζεται μόνο στις 

θεωρητικές της προεκτάσεις σε σχέση με τα θεωρητικά μοντέλα κατανόησης κειμένου, 

αλλά κινείται και προς μια άλλη σημαντική κατεύθυνση, αυτήν της σφαιρικής και τοπικής 

συνεκτικότητας των κειμένων (Goldman & Murray, 1992; Perfetti & Goldman, 1976) και 

τον τρόπο που η διαφοροποίηση των δύο επηρεάζει την κατανόηση. Και οι δύο μορφές 

συνεκτικότητας χαρακτηρίζονται από τη βιβλιογραφία ως μέγιστης σημασίας στη 

διαδικασία μάθησης μέσα από κείμενο, αφού όταν οι αναγνώστες αντιληφθούν την 

απουσία τους, επαναλαμβάνουν την ανάγνωση του μη συνεκτικού κομματιού (Zabrucky & 

Commander, 1993). Η σφαιρική συνεκτικότητα προϋποθέτει την οργάνωση των μερών 

του κειμένου σύμφωνα με μία ιεραρχική δομή, επιτρέποντας τη σύνδεση των προτάσεων ή 

μερών του με άλλες προτάσεις ή μέρη που προηγήθηκαν πολύ νωρίτερα στο κείμενο 

(Graesser, Bertus, & Magliano, 1995). Όταν ένα κείμενο χαρακτηρίζεται από τοπική 

συνεκτικότητα, τότε η κάθε φράση ή πρόταση ή μέρος του συνδέεται με το περιεχόμενο 

της πρότασης ή του μέρους του κειμένου που προηγείται (Μurray, 1995). Οι τεχνικές 

σηματοδότησης θεωρούνται ότι ενισχύουν τη σφαιρική συνεκτικότητα (Lorch, 1989), 

αφού προσδίδουν στο κείμενο ιεραρχική δομή, ενώ η κειμενική συνεκτικότητα θεωρείται 

ότι ενισχύει την τοπική συνεκτικότητα, αφού υποβοηθά τη σύνδεση των πληροφοριών σε 

τοπικό επίπεδο (Graesser et al., 1995; Μurray, 1995). Στην παρούσα έρευνα 

παρατηρήθηκε ότι η διαφοροποίηση της συνεκτικότητας σε τοπικό επίπεδο προκαλεί πιο 

δραστικές επιδράσεις στην κατανόηση. Η προσθήκη σηματοδότησης σε κείμενα δε 

φάνηκε να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επηρεασμού της κατανόησης, κάτι που ωστόσο 

θα πρέπει να συνυπολογιστεί και με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που ήταν 
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νεαροί και μη στρατηγικοί αναγνώστες. Σε αυτή την έρευνα, η διαφοροποίηση του βαθμού 

συνεκτικότητας σε τοπικό επίπεδο φάνηκε να επιδρά δραστικότερα στην κατανόηση, τόσο 

στο επίπεδο του δικτύου που συνδέει τις νοητικές προτάσεις του κειμένου (textbase, 

επιφανειακή κατανόηση), όσο και στο επίπεδο του μοντέλου που περιγράφει την 

κατάσταση του κειμένου (situation model, βαθύτερη κατανόηση). 

  

Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις 

  

 Η χρήση πληροφοριακών κειμένων ως μέσων μάθησης αποτελεί σημαντικό μέρος 

της σχολικής διδακτικής πρακτικής. Τα πληροφοριακά κείμενα, στους διάφορούς τους 

τύπους, αποτελούν τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να υποστηρίζουν τη 

μάθηση, κυρίως άγνωστων εννοιών. Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα είχαν επίσης άγνωστη θεματολογία, ενώ κρίθηκαν συμβατά με το επίπεδο 

γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών. Ακολούθως, τα κείμενα αυτά έτυχαν αναθεωρήσεων 

που στόχευαν στην αύξηση ή μείωση της κειμενικής συνεκτικότητας και την προσθήκη ή 

αφαίρεση σηματοδότησης. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν μπορούν να εξαχθούν 

συμπεράσματα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών κειμένων που 

υποστηρίζουν την κατανόηση και τη μάθηση σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. 

 Μέσα από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η σηματοδότηση των κειμένων της 

παρούσας έρευνας με τίτλους και υποτίτλους δεν υποστήριξε την κατανόηση. Η σφαιρική 

συνεκτικότητα των πληροφοριακών κειμένων, ωστόσο, προσδίδεται σε μεγάλο βαθμό από 

την παρουσία τίτλων και υποτίτλων. Οι νεαροί αναγνώστες πιθανό να μη χαρακτηρίζονται 

από τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών ανάγνωσης (Siegler, 1998), κάτι που ίσως 

να εξηγεί γιατί δεν επωφελήθηκαν από την παρουσία σηματοδότησης. Είναι δυνατό 

λοιπόν, τέτοιου είδους σηματοδότηση, ενώ αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς να είναι 

ευεργετική, εντούτοις αυτό να μη συμβαίνει, λόγω των χαρακτηριστικών των μαθητών. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν την αναγκαιότητα οι μαθητές δημοτικού σχολείου να 

αποκτήσουν δεξιότητες στρατηγικών ανάγνωσης μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων. Αυτό θα είχε άμεσο αντίκτυπο και στο θέμα της χρήσης της 

σηματοδότησης, αφού θα καταστούν ικανότεροι να χρησιμοποιούν τους τίτλους και 

υποτίτλους για μεγιστοποίηση της μάθησής τους μέσα από κείμενο.   

 Περαιτέρω, φάνηκε πως η μείωση της κειμενικής συνεκτικότητας, με αφαίρεση 

συνδέσμων και διακριτών λέξεων και φράσεων, υποστηρίζει την εξαγωγή συμπερασμάτων 

και από τους δύο τύπους κειμένου. Η αφαίρεση συνδέσμων και διακριτών λέξεων και 

φράσεων που εφαρμόστηκε, αποτελεί ήπιας μορφής κειμενική αναθεώρηση, κάτι που 
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προσδίδει στα αποτελέσματα της έρευνας αυξημένη πρακτική αξία, καθώς τα κείμενα που 

προέκυψαν δεν απέκλιναν από ό,τι θεωρείται ως τυπικό σχολικό πληροφοριακό κείμενο. 

Ως εκ τούτου, πληροφοριακά κείμενα από τα οποία αφαιρείται σε μικρό βαθμό η 

κειμενική συνεκτικότητα μπορούν να αποτελέσουν μέρος σχολικών βιβλίων, αφού δεν 

στερούνται «οικολογικής εγκυρότητας». Ταυτόχρονα όμως, η μειωμένη κειμενική 

συνεκτικότητα βρέθηκε να αυξάνει τον αριθμό των λανθασμένων βασικών ιδεών και 

συμπερασμάτων και να μειώνει το βαθμό ανάκλησης των κειμένων. Για το λόγο αυτό, το 

θέμα της αφαίρεσης της συνεκτικότητας από σχολικά εγχειρίδια πρέπει να αντιμετωπίζεται 

με προσοχή, ενώ, θα ήταν συνετό, η συνεκτικότητα να μην αφαιρείται στις περιπτώσες 

διδασκαλίας παντελώς καινούριων εννοιών, γιατί σε αυτή την περίπτωση, το ενδεχόμενο 

συμπερίληψης λανθασμένων πληροφοριών στην νοητική αναπράσταση που δημιουργείται 

είναι πιθανό και ασφαλώς ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Τα κείμενα λοιπόν από τα οποία 

απουσιάζει ως ένα βαθμό η κειμενική συνεκτικότητα μπορούν να υποστηρίξουν 

περισσότερο την εξαγωγή συμπερασμάτων επέκτασης και, συνεπώς, τη μάθηση, σε σχέση 

με άλλα που είναι πιο συνεκτικά. Προϋπόθεση όμως για να συμβεί αυτό είναι να μην 

οδηγούν σε παρανοήσεις.  

 Τα κείμενα που διέπονται από συνθετότερη και αυστηρότερη δομή φάνηκαν να 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την κατανόηση και τη μάθηση, καθώς οι επιδόσεις 

των συμμετεχόντων στα έργα ανάκλησης και κατανόησης ήταν καλύτερες για τα κείμενα 

σύγκρισης αντιπαράθεσης παρά για τα περιγραφικά κείμενα. Η υπεροχή των κειμένων που 

διέπονται από συνθετότερη και αυστηρότερη δομή αποτελεί εύρημα και άλλων ερευνών 

(Carrell, 1992; Gaith & Harkouss, 2003; Meyer & Freedle, 1984; Yochum, 1991). Τα 

πληροφοριακά κείμενα που ωστόσο χρησιμοποιούνται ως μέσα διδασκαλίας είναι 

συνήθως περιγραφικά, γεγονός που όπως φάνηκε από την παρούσα έρευνα, δεν 

υποστηρίζει στο μέγιστο βαθμό την κατανόηση και τη μάθηση. Θα ήταν προτιμότερο να 

επιλέγονται ως σχολικά, κείμενα όπως τα σύγκρισης αντιπαράθεσης, λύσης προβλήματος 

ή ανατρεπτικά, ώστε οι μαθητές να επωφελούνται από τις συνθετότερες δομές που τα 

διέπουν. Εξάλλου, όταν οι πληροφορίες που προσλαμβάνουν τα άτομα από τα κείμενα 

αλληλοσυνδέονται, αυτό συντελεί σε βαθύτερη επεξεργασία (Craik & Lockhart, 1972; 

Craik & Tulving, 1975), η οποία συμβάλει σε μεγαλύτερο βαθμό μάθησης, σύμφωνα και 

με τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών (Hamilton & Ghatala, 1994).  

 Η καταλληλότητα των κειμένων με συνθετότερη δομή ως σχολικά, τονίζεται και 

από το γεγονός ότι θέτουν μικρότερες απαιτήσεις στη μνήμη εργασίας. Στην παρούσα 

έρευνα οι αναγνώστες με περιορισμένες δυνατότητες ως προς τη μνήμη εργασίας 

κατανόησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης από ότι τα 
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περιγραφικά κείμενα. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη για την επιλογή κατάλληλων κειμένων για μαθητές που έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Η δυνατότητα για συμπλεγματοποίηση των πληροφοριών που 

περιέχονται στα κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης στη μνήμη εργασίας (Bellezza, 1994; 

Hamilton & Ghatala, 1994), φαίνεται να μειώνει το γνωστικό φόρτο και αντισταθμίζει τις 

σχετικές αδυναμίες. Το γεγονός ότι τα κείμενα με συνθετότερη δομή πρέπει να 

θεωρούνται καταλληλότερα για να χρησιμοποιούνται ως σχολικά, τονίζεται και από το ότι 

οι αναγνώστες που βρέθηκαν να υστερούν στη λεξιλογική τους επίδοση ανακάλεσαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό και προχώρησαν στην εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων από τα 

κείμενα σύγκρισης αντιπαράθεσης. Από τη μία λοιπόν, τα κείμενα με συνθετότερη δομή 

επιτρέπουν στους αναγνώστες με χαμηλή λεξιλογική επίδοση να οικοδομήσουν ένα δίκτυο 

που συνδέει τις νοητικές προτάσεις του κειμένου (textbase) που ανταποκρίνεται στη δομή 

του, κάτι που δεν είναι στον ίδιο βαθμό εφικτό για τα κείμενα με απλούστερη δομή, όπως 

τα περιγραφικά. Από την άλλη, τα κείμενα με συνθετότερη δομή οδηγούν τους 

αναγνώστες με χαμηλή λεξιλογική επίδοση στην εξαγωγή συμπερασμάτων, κάτι που δεν 

γίνεται στην περίπτωση των περιγραφικών κειμένων. Τα άτομα που έχουν χαμηλή 

λεξιλογική επίδοση αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξαγωγή συμπερασμάτων επέκτασης, 

καθώς οι γενικές γνώσεις αποτελούν το βασικό συστατικό τέτοιων συμπερασμάτων. Αυτό 

ισχύει ανεξαρτήτως τύπου κειμένου. Αντίθετα, τα συμπεράσματα γεφύρωσης βασίζονται 

κατά κύριο λόγο στις πληροφορίες του κειμένου και τους τρόπους με τους οποίους είναι 

δυνατό να συνδέονται. Τα κείμενα με συνθετότερη δομή έδειξαν να διευκολύνουν τον 

αναγνώστη να προβαίνει σε εξαγωγή συμπερασμάτων γεφύρωσης. Παρόλο που τα 

συμπεράσματα επέκτασης αντιστοιχούν σε ανώτερο επίπεδο κατανόησης, το όφελος για 

τον αναγνώστη από την εξαγωγή συμπερασμάτων γεφύρωσης είναι επίσης σημαντικό, 

λόγω της βαθύτερης επεξεργασίας που προκαλείται (Craik & Lockhart, 1972; Craik & 

Tulving, 1975), η οποία συμβάλει σημαντικά στη μεγιστοποίηση της μάθησης (Hamilton 

& Ghatala, 1994). Ως εκ τούτου, κείμενα που έχουν συνθετότερες δομές, όπως τα 

σύγκρισης αντιπαράθεσης, θα πρέπει ίσως να θεωρούνται καταλληλότερα για μαθητές που 

υστερούν σε λεξιλογική επίδοση. 

 Τέλος, μια άλλη εκπαιδευτική προέκταση των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας εστιάζεται στον τρόπο αξιολόγησης της κατανόησης κειμένου. Η αξιολόγηση του 

βαθμού κατανόησης κειμένου έχει βασικό ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήματα και εν 

πολλοίς τα αποτελέσματά της είναι κριτήριο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

των συστημάτων αυτών. Δεν υπάρχει ωστόσο ένα και μοναδικό κριτήριο που μπορεί να 

ληφθεί υπόψη για την αξιολόγησή της, καθώς πρόκειται για μια πολυεπίπεδη γνωστική 
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διεργασία (Caccamise et al., 2008; Kintsch, et al. 2001; Mulligan et al., 2005). 

Απαιτούνται διαφορετικά έργα ώστε να αξιολογηθεί σε ολόκληρο το εύρος και βάθος της 

η κατανόηση κειμένου. Ειδικότερα τα έργα ανοικτού τύπου, που απαιτούν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ή την λύση προβλήματος, θα πρέπει να αποτελούν μέρος της όποιας 

αποτελεσματικής αξιολόγησης της κατανόησης κειμένου. 

 

Εισηγήσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν δώσει κάποιες κατευθύνσεις αναφορικά 

με περαιτέρω έρευνα που μπορεί να αναληφθεί σε σχέση με την επίδραση των κειμενικών 

αναθεωρήσεων στην ανάκληση και κατανόηση πληροφοριακών κειμένων. Περαιτέρω 

έρευνα θα μπορούσε να μελετήσει κατά πόσο η περιορισμένη επίδραση της κειμενικής 

συνεκτικότητας στην κατανόηση κειμένου από μαθητές δημοτικού θα μπορούσε να 

ανατραπεί από τη χρήση πιο πολύπλοκων και μεγαλύτερων σε έκταση κειμένων, τα οποία 

θα κρίνονταν ως δυσκολότερα για μαθητές αυτής της ηλικίας. 

 Μια άλλη κατεύθυνση στην οποία θα μπορούσε προσανατολιστεί περαιτέρω 

έρευνα είναι στη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους η σηματοδότηση γενικά δεν 

παρουσιάστηκε να υποστηρίζει την κατανόηση κειμένου. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον 

να διερευνηθεί κατά πόσο η διδασκαλία μαθητών δημοτικού σε θέματα στρατηγικών 

ανάγνωσης μπορεί να επιτρέψει στη σηματοδότηση να έχει θετική επίδραση στην 

ανάκληση και κατανόηση πληροφοριακών κειμένων. Κατά πόσο δηλαδή η απόκτηση 

στρατηγικών θα ήταν ευεργετική στο θέμα της ορθής χρήσης των τίτλων και υποτίτλων 

για βελτίωση της ποιότητας της νοητικής αναπαράστασης που οικοδομείται για ένα 

κείμενο. 

 Ο βαθμός στον οποίο είναι αναπτυγμένη η γνωστική ικανότητα του 

προγραμματισμού (Das, Kar, & Parilla, 1996) στους συμμετέχοντες της έρευνας, ενδέχεται 

επίσης να αποτελεί ένα παράγοντα που ευθύνεται για την περιορίσμενη επίδραση της 

σηματοδότησης στην κατανόηση κειμένου. Οι Das και συνεργάτες (1996) υποστηρίζουν 

πως η ικανότητα να προγραμματίζει κανείς την αλληλουχία των γνωστικών του ενεργειών 

κατά την εκτέλεση ενός έργου, αποτελεί μια αυτόνομη, δομημένη διαδικασία, που 

βρίσκεται σε στενή σχέση με τη γλώσσα και άλλες παραμέτρους της γνωστικής ανάπτυξης 

όπως η επιλεκτική προσοχή, η εργαζόμενη μνήμη και η ταυτόχρονη και διαδοχική 

επεξεργασία πληροφοριών. Η αξιοποίηση της σηματοδότησης που προστίθεται στα 

κείμενα ενδέχεται να σχετίζεται και με αυτή τη γνωστική δεξιότητα και για αυτό θα ήταν 
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χρήσιμο να μελετηθεί η επίδραση της σηματοδότησης στην κατανόηση κειμένου από 

άτομα που έχουν αναπτυγμένη τη δεξιότητα αυτή σε διαφορετικό βαθμό. 

 Κάποιες έρευνες έχουν δείξει θετική επίδραση της μειωμένης κειμενικής 

συνεκτικότητας στην κατανόηση κειμένου σε αναγνώστες με υψηλό επίπεδο 

προϋπάρχουσων γνώσεων, ενώ σε αυτή την ερευνά η μειωμένη κειμενική συνεκτικότητα 

υποστήριξε την κατανόηση και των αναγνωστών με χαμηλό επίπεδο προϋπάρχουσων 

γνώσεων. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο εάν παρόμοια έρευνα γινόταν με συμμετέχοντες, της 

ίδιας ηλικίας, που θα είχαν υψηλό επίπεδο προϋπάρχουσων γνώσεων. Αυτό θα επέτρεπε 

να διαφανεί κατά πόσο η ήπιας μορφής αφαίρεση της κειμενικής συνεκτικότητας 

υποστηρίζει την κατανόηση κειμένου ανεξαρτήτως του επιπέδου προϋπάρχουσων 

γνώσεων, επιτρέποντας τη γενίκευση των συμπερασμάτων της έρευνας. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έχουν δείξει τις διαφορές που υπάρχουν 

στην κατανόηση πληροφοριακών κειμένων διαφορετικού τύπου, καθώς και την 

αλληλεπίδρασή τους με τις κειμενικές αναθεωρήσεις. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί 

διαφορές μεταξύ περιγραφικού κειμένου και κειμένου σύγκρισης αντιπαράθεσης, καθώς 

και του τρόπου που η σηματοδότηση και η κειμενική συνεκτικότητα επηρέασαν την 

κατανόηση. Θα ήταν χρήσιμο εάν η έρευνα αυτή επεκταθεί αφενός σε κείμενα του ιδίου 

τύπου αλλά με διαφορετική θεματολογία και αφετέρου σε άλλους τύπους πληροφοριακού 

κειμένου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα 

αποτελέσματα να οφείλονται στη θεματολογία των κειμένων και όχι στον τύπο τους και θα 

δινόταν η δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων και σε άλλους τύπους 

πληροφοριακού κειμένου. 

 Τα διαφορετικά επίπεδα κατανόησης πληροφοριακού κειμένου έχουν βρεθεί να 

επηρεάζονται στην παρούσα έρευνα από αρκετούς παράγοντες, κυρίως από τον τύπο 

πληροφοριακού κειμένου, σε σημαντικό βαθμό από την κειμενική συνεκτικότητα, από τη 

δυνατότητα μνήμης εργασίας και από τη λεξιλογική επίδοση, αλλά και σε μικρότερο 

βαθμό από τη σηματοδότηση. Για την αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας των 

παραγόντων αυτών, αλλά και του βαθμού στον οποίο ο κάθε παράγοντας ξεχωριστά 

επηρεάζει τα διαφορετικά επίπεδα κατανόησης, θα ήταν καλό, σε μελλοντική έρευνα, να 

υιοθετηθεί στατιστική ανάλυση με χρήση εναλλακτικών μοντέλων παλινδρόμησης. 

 Τέλος, περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε επίσης να εστιάσει την προσοχή της στην 

ανάλυση των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στις ανακλήσεις κειμένων 

διαφορετικού τύπου. Αυτό θα επιτρέψει να διαφανεί το είδος των συμπερασμάτων που 

προκαλούνται από τον κάθε τύπο κειμένου (γεφύρωσης και επέκτασης), ώστε να εξαχθούν 

συμπεράσματα ως προς το βαθμό που διαφοροποιούνται οι αντίστοιχες νοητικές 
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αναπαραστάσεις. Τα συμπεράσματα που ενδέχεται να προκύψουν θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για περαιτέρω έλεγχο των δύο θεωρητικών μοντέλων κατανόησης 

κειμένου που λήφθηκαν υπόψη από την παρούσα έρευνα, του Μοντέλου Οικοδόμησης 

Ενσωμάτωσης (Kintsch, 1988; 1992; 1998; vanDijk & Kintsch, 1983) και του 

Οικοδομηστικού Μοντέλου (Graesser et al., 1994; Graesser et al., 1996). 
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Παράρτημα Ι 

 

Έντυπο Αξιολόγησης Καταλληλότητας Πληροφοριακού Κειμένου που δόθηκε στους 

Εκπαιδευτικούς 
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Ερωτήσεις για το κείμενο ……………………………………………… 
 
Παρακαλώ απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία σας με 
παιδιά Στ’ τάξης δημοτικού. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά 
σας. 
 
 Πόσο γνωστό πιστεύετε ότι είναι το θέμα του κειμένου σε παιδιά Στ’ τάξης δημοτικού; 

1. γνωστό 
2. μερικώς γνωστό  
3. μερικώς άγνωστο 
4. άγνωστο 
 

 Πόσο κατανοητό πιστεύετε ότι είναι το θέμα του κειμένου για παιδιά Στ’ τάξης 
δημοτικού; 
1. πολύ κατανοητό 
2. κάπως κατανοητό  
3. λίγο κατανοητό 
4. καθόλου κατανοητό  
 

 Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βαθμός δυσκολίας της γλώσσας του κειμένου για παιδιά 
Στ’ τάξης δημοτικού; 
1. εύκολη 
2. κατάλληλη  
3. κάπως δύσκολη 
4. δύσκολη 
 

 Πόσες άγνωστες λέξεις πιστεύετε ότι περιέχει το κείμενο για παιδιά Στ’ τάξης 
δημοτικού; 
1. καμιά 
2. λίγες  
3. αρκετές 
4. πολλές 
 

 Βάλτε σε κύκλο τις λέξεις του κειμένου που νομίζετε ότι θα είναι άγνωστες σε παιδιά 
Στ’ τάξης δημοτικού. 
  

 Προτείνετε 2 ερωτήσεις, που θα μπορούσαν να απευθύνονται σε παιδιά Στ’ τάξης 
δημοτικού, για να αξιολογηθεί το επίπεδο κατανόησης του κειμένου. 

                                                 
 
 
                                                                                       
                            
Ερωτήσεις για σκοπούς ερευνητικής μεθοδολογίας 
 

1. Ποια τάξη διδάσκετε φέτος; ___ 
 
2. Πόσα χρόνια συνολικά έχετε διδάξει στην Στ’ τάξη δημοτικού; ___ 
 
3. Πόσα χρόνια διδακτικής πείρας έχετε συνολικά; ___ 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

 

Τα Κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στην Έρευνα 
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Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

Μορφή Α (χωρίς Συνεκτικότητα, χωρίς Σηματοδότηση) 

 

Οι Ίνκας και οι Μάγια 

Τον 16ον αιώνα ανακαλύφθηκαν δύο μεγάλοι πολιτισμοί, αυτός των Ίνκας και αυτός των 

Μάγια. Οι Ίνκας και οι Μάγια είχαν μιαν ξεχωριστή προσέγγιση της ζωής και έκαναν 

πράγματα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Οι Ίνκας ήταν κοντοί, με ίσια μαλλιά και 

σκούρο δέρμα. Οι Μάγια ήταν κοντοί, γεροδεμένοι με λοξά σκούρα μάτια, πολύ πλατύ 

μέτωπο και μαύρα μαλλιά. 

 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας περιλάμβανε μεγάλη έκταση. Είχαν τη δυνατότητα να την 

ελέγχουν ολόκληρη, λόγω του καλού διοικητικού συστήματος που εφάρμοζαν. Η 

αυτοκρατορία τους χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές και στην κάθε μια ήταν επικεφαλής 

ένας διοικητής. Οι Ίνκας ζούσαν σκορπισμένοι σε αυτές τις τέσσερις περιοχές. Όλοι τους 

πίστευαν στις ίδιες θεότητες, είχαν τον ίδιο πολιτισμό και ανήκαν στο ίδιο κράτος. Η 

αυτοκρατορία των Μάγια ήταν χωρισμένη σε περιοχές και η κάθε περιοχή αποτελούσε 

ξεχωριστό κράτος, είχε τη δική της πρωτεύουσα και το δικό της κυβερνήτη. Ανάμεσα στις 

περιοχές υπήρχαν αντιζηλίες, λόγω οικονομικών διαφορών και αυτό τις οδήγησε σε 

πολεμικές συγκρούσεις. Όλοι οι Μάγια είχαν την ίδια θρησκεία και τον ίδιο πολιτισμό. 

Δεν ανήκαν όλοι στο ίδιο κράτος.   

 

Στην κοινωνία των Ίνκας, ανώτερος πολιτικός και θρησκευτικός άρχοντας, στον οποίο 

έπρεπε να δίνουν λόγο όλοι οι διοικητές, ήταν ο Ίνκας. Οι ιερείς δεν έπαιζαν σημαντικό 

ρόλο και δεν υπήρχε η κοινωνική τάξη των δούλων. Στην κοινωνία των Μάγια οι 

ανώτεροι άρχοντες ήταν οι κυβερνήτες των περιοχών. Μετά τον κυβερνήτη, οι Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

199

σημαντικότεροι στην κοινωνία ήταν οι ιερείς και την τελευταία θέση είχαν οι δούλοι, που 

ήταν κυρίως αιχμάλωτοι πολέμου και υπηρετούσαν τον κυβερνήτη και τους ιερείς.         

 

Οι Ίνκας δεν ανέπτυξαν δικό τους σύστημα γραφής. Ανέπτυξαν την προφορική λογοτεχνία 

που διαδιδόταν από πλανόδιους τραγουδιστές, τους αρανέε. Για τον πολιτισμό των Ίνκας 

δεν έχουμε πολλά στοιχεία, γιατί ελάχιστα έχουν διασωθεί από τα έργα της προφορικής 

τους λογοτεχνίας. Οι Μάγια επινόησαν τη δική τους γραφή, την οποίαν βελτίωναν 

συνεχώς. Ανέπτυξαν τη γραπτή λογοτεχνία και είχαν βιβλιοθήκες με εκατοντάδες βιβλία, 

που αποτελούνταν από μια μεγάλη λωρίδα χαρτιού διπλωμένο στο σχήμα φυσαρμόνικας. 

Για τον πολιτισμό των Μάγια οι πληροφορίες είναι περιορισμένες, γιατί οι σύγχρονοι 

επιστήμονες δεν κατάφεραν να διαβάσουν εντελώς την ιερογλυφική τους γραφή και έτσι 

πολλά από τα κείμενά τους δε μεταφράστηκαν.  

 

Οι Ίνκας διέπρεψαν στις κατασκευές, στις οποίες οφείλουν και τη φήμη τους. Τα 

σημαντικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής τους τέχνης βρίσκονται στις πόλεις τους. Οι 

περισσότερες είναι πολύ καλά διατηρημένες και μερικές κατοικούνται ακόμη. Κάποιες 

άλλες, που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και αιώνες, παραμένουν σε άριστη κατάσταση. Οι 

Ίνκας ασχολούνταν με την όμορφη και λεπτομερή διακόσμηση. Η αρχιτεκτονική των 

πόλεών τους δεν είχε πολλά διακοσμητικά στοιχεία. Αυτό που τους ένοιαζε ήταν τα σπίτια 

να είναι άνετα. Οι Ίνκας είναι γνωστοί και για την κατασκευή δρόμων και των πρώτων 

κρεμαστών γεφυριών. Οι γνώσεις τους λοιπόν για τις κατασκευές είναι πολύτιμες και τις 

άφησαν και στους πολιτισμούς που ακολούθησαν. Οι Μάγια ασχολήθηκαν με τις 

κατασκευές. Τη φήμη τους την οφείλουν κυρίως στο ότι διέπρεψαν στις επιστήμες: ήταν 

λαμπροί αστρονόμοι - διέθεταν πολλά αστεροσκοπεία και μελετούσαν τις κινήσεις του 

ήλιου, των αστέρων και των πλανητών - μαθηματικοί και γεωπόνοι. Στο σύγχρονο Πα
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πολιτισμό άφησαν τις σημαντικές γνώσεις τους για τις κατασκευές και την ανάπτυξη των 

επιστημών.    

 

Οι Ίνκας ανέπτυξαν και άλλες τέχνες, όπως τη γλυπτική, την κεραμική και την 

υφαντουργία. Οι επιδόσεις τους στη ζωγραφική δεν ήταν ψηλές. Βρέθηκαν λίγες 

ζωγραφιές και οι περισσότερες είναι κατεστραμμένες. Οι Μάγια διέπρεψαν στη γλυπτική, 

στην κεραμική και στην υφαντουργία. Η ζωγραφική τους δεν έφτασε ποτέ σε ψηλά 

επίπεδα.  

 

Οι θεότητες των Ίνκας προέρχονταν κυρίως από στοιχεία της φύσης. Η σπουδαιότερη 

θεότητά τους ήταν ο Ίντι, ο Θεός Ήλιος. Άλλοι σημαντικοί Θεοί ήταν ο Ίνκας, ο 

αντιπρόσωπος του Ίντι στη γη, η Μητέρα Σελήνη, η Μητέρα Γη, η Μητέρα Θάλασσα και 

η Μητέρα Καλαμπόκι. Οι θεότητες των Μάγια σχετίζονταν κυρίως με τις επιδόσεις τους 

στις επιστήμες. Οι σημαντικότεροι Θεοί τους ήταν οι Πενήντα Δύο Θεοί του 

Ημερολογίου, οι Δεκατέσσερις Θεοί των Αριθμών και ο Θεός του Πολικού Αστέρα. 
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Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

Μορφή Β (χωρίς Συνεκτικότητα, με Σηματοδότηση) 

 

Οι Ίνκας και οι Μάγια 

Τον 16ον αιώνα ανακαλύφθηκαν δύο μεγάλοι πολιτισμοί, αυτός των Ίνκας και αυτός των 

Μάγια. Οι Ίνκας και οι Μάγια είχαν μιαν ξεχωριστή προσέγγιση της ζωής και έκαναν 

πράγματα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Οι Ίνκας ήταν κοντοί, με ίσια μαλλιά και 

σκούρο δέρμα. Οι Μάγια ήταν κοντοί, γεροδεμένοι με λοξά σκούρα μάτια, πολύ πλατύ 

μέτωπο και μαύρα μαλλιά. 

 

Το σύστημα διακυβέρνησης των αυτοκρατοριών τους 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας περιλάμβανε μεγάλη έκταση. Είχαν τη δυνατότητα να την 

ελέγχουν ολόκληρη, λόγω του καλού διοικητικού συστήματος που εφάρμοζαν. Η 

αυτοκρατορία τους χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές και στην κάθε μια ήταν επικεφαλής 

ένας διοικητής. Οι Ίνκας ζούσαν σκορπισμένοι σε αυτές τις τέσσερις περιοχές.  Όλοι τους 

πίστευαν στις ίδιες θεότητες, είχαν τον ίδιο πολιτισμό και ανήκαν στο ίδιο κράτος.  

 

Η αυτοκρατορία των Μάγια 

Η αυτοκρατορία των Μάγια ήταν χωρισμένη σε περιοχές και η κάθε περιοχή αποτελούσε 

ξεχωριστό κράτος, είχε τη δική της πρωτεύουσα και το δικό της κυβερνήτη. Ανάμεσα στις 

περιοχές υπήρχαν αντιζηλίες, λόγω οικονομικών διαφορών και αυτό τις οδήγησε σε 

πολεμικές συγκρούσεις. Όλοι οι Μάγια είχαν την ίδια θρησκεία και τον ίδιο πολιτισμό. 

Δεν ανήκαν όλοι στο ίδιο κράτος. 
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Οι κοινωνικές τους τάξεις 

Στην κοινωνία των Ίνκας, ανώτερος πολιτικός και θρησκευτικός άρχοντας, στον οποίο 

έπρεπε να δίνουν λόγο όλοι οι διοικητές, ήταν ο Ίνκας. Οι ιερείς δεν έπαιζαν σημαντικό 

ρόλο και δεν υπήρχε η κοινωνική τάξη των δούλων. Στην κοινωνία των Μάγια οι 

ανώτεροι άρχοντες ήταν οι κυβερνήτες των περιοχών. Μετά τον κυβερνήτη, οι 

σημαντικότεροι στην κοινωνία ήταν οι ιερείς και την τελευταία θέση είχαν οι δούλοι, που 

ήταν κυρίως αιχμάλωτοι πολέμου και υπηρετούσαν τον κυβερνήτη και τους ιερείς.        

 

Η ανάπτυξη της γραφής και της λογοτεχνίας 

Οι Ίνκας δεν ανέπτυξαν δικό τους σύστημα γραφής. Ανέπτυξαν την προφορική λογοτεχνία 

που διαδιδόταν από πλανόδιους τραγουδιστές, τους αρανέε. Για τον πολιτισμό των Ίνκας 

δεν έχουμε πολλά στοιχεία, γιατί ελάχιστα έχουν διασωθεί από τα έργα της προφορικής 

τους λογοτεχνίας. Οι Μάγια επινόησαν τη δική τους γραφή, την οποίαν βελτίωναν 

συνεχώς. Ανέπτυξαν τη γραπτή λογοτεχνία και είχαν βιβλιοθήκες με εκατοντάδες βιβλία, 

που αποτελούνταν από μια μεγάλη λωρίδα χαρτιού διπλωμένο στο σχήμα φυσαρμόνικας. 

Για τον πολιτισμό των Μάγια οι πληροφορίες είναι περιορισμένες, γιατί οι σύγχρονοι 

επιστήμονες δεν κατάφεραν να διαβάσουν εντελώς την ιερογλυφική τους γραφή και έτσι 

πολλά από τα κείμενά τους δε μεταφράστηκαν.  

 

Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής 

Τι πέτυχαν οι Ίνκας 

Οι Ίνκας διέπρεψαν στις κατασκευές, στις οποίες οφείλουν και τη φήμη τους. Τα 

σημαντικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής τους τέχνης βρίσκονται στις πόλεις τους. Οι 

περισσότερες είναι πολύ καλά διατηρημένες και μερικές κατοικούνται ακόμη. Κάποιες 

άλλες, που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και αιώνες, παραμένουν σε άριστη κατάσταση. Οι 

Ίνκας ασχολούνταν με την όμορφη και λεπτομερή διακόσμηση. Η αρχιτεκτονική των 
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πόλεών τους δεν είχε πολλά διακοσμητικά στοιχεία. Αυτό που τους ένοιαζε ήταν τα σπίτια 

να είναι άνετα. Οι Ίνκας είναι γνωστοί και για την κατασκευή δρόμων και των πρώτων 

κρεμαστών γεφυριών. Οι γνώσεις τους λοιπόν για τις κατασκευές είναι πολύτιμες και τις 

άφησαν και στους πολιτισμούς που ακολούθησαν.  

 

Η ανάπτυξη των επιστημών 

Τι πέτυχαν οι Μάγια 

Οι Μάγια ασχολήθηκαν με τις κατασκευές. Τη φήμη τους την οφείλουν κυρίως στο ότι 

διέπρεψαν στις επιστήμες: ήταν λαμπροί αστρονόμοι - διέθεταν πολλά αστεροσκοπεία και 

μελετούσαν τις κινήσεις του ήλιου, των αστέρων και των πλανητών - μαθηματικοί και 

γεωπόνοι. Στο σύγχρονο πολιτισμό άφησαν τις σημαντικές γνώσεις τους για τις 

κατασκευές και την ανάπτυξη των επιστημών. 

    

Η ανάπτυξη των τεχνών  

Οι Ίνκας ανέπτυξαν και άλλες τέχνες, όπως τη γλυπτική, την κεραμική και την 

υφαντουργία. Οι επιδόσεις τους στη ζωγραφική δεν ήταν ψηλές. Βρέθηκαν λίγες 

ζωγραφιές και οι περισσότερες είναι κατεστραμμένες. Οι Μάγια διέπρεψαν στη γλυπτική, 

στην κεραμική και στην υφαντουργία. Η ζωγραφική τους δεν έφτασε ποτέ σε ψηλά 

επίπεδα.   

 

H θρησκεία τους 

Οι θεότητες των Ίνκας προέρχονταν κυρίως από στοιχεία της φύσης. Η σπουδαιότερη 

θεότητά τους ήταν ο Ίντι, ο Θεός Ήλιος. Άλλοι σημαντικοί Θεοί ήταν ο Ίνκας, ο 

αντιπρόσωπος του Ίντι στη γη, η Μητέρα Σελήνη, η Μητέρα Γη, η Μητέρα Θάλασσα και 

η Μητέρα Καλαμπόκι. Οι θεότητες των Μάγια σχετίζονταν κυρίως με τις επιδόσεις τους Πα
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στις επιστήμες. Οι σημαντικότεροι Θεοί τους ήταν οι Πενήντα Δύο Θεοί του 

Ημερολογίου, οι Δεκατέσσερις Θεοί των Αριθμών και ο Θεός του Πολικού Αστέρα. 
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Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

Μορφή Γ (με Συνεκτικότητα, χωρίς Σηματοδότηση) 

 

Οι Ίνκας και οι Μάγια 

Τον 16ον αιώνα ανακαλύφθηκαν δύο μεγάλοι πολιτισμοί, αυτός των Ίνκας και αυτός των 

Μάγια. Τόσο οι Ίνκας όσο και οι Μάγια είχαν μιαν ξεχωριστή προσέγγιση της ζωής και 

έκαναν πράγματα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και οι Ίνκας και οι Μάγια ήταν 

κοντοί. Οι Ίνκας με ίσια μαλλιά και σκούρο δέρμα και οι Μάγια γεροδεμένοι με λοξά 

σκούρα μάτια, πολύ πλατύ μέτωπο και μαύρα μαλλιά. 

 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας περιλάμβανε μεγάλη έκταση. Είχαν τη δυνατότητα να την 

ελέγχουν ολόκληρη, λόγω του καλού διοικητικού συστήματος που εφάρμοζαν. Η 

αυτοκρατορία τους χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές και στην κάθε μια ήταν επικεφαλής 

ένας διοικητής. Παρόλο λοιπόν που οι Ίνκας ζούσαν σκορπισμένοι σε αυτές τις τέσσερις 

περιοχές, εντούτοις όλοι τους πίστευαν στις ίδιες θεότητες, είχαν τον ίδιο πολιτισμό και 

ανήκαν στο ίδιο κράτος. Με παρόμοιο τρόπο ήταν χωρισμένη σε περιοχές και η 

αυτοκρατορία των Μάγια. Στους Μάγια, όμως, η κάθε περιοχή αποτελούσε ξεχωριστό 

κράτος, είχε τη δική της πρωτεύουσα και το δικό της κυβερνήτη. Ανάμεσα στις πόλεις 

υπήρχαν αντιζηλίες, λόγω οικονομικών διαφορών και αυτό τις οδήγησε σε πολεμικές 

συγκρούσεις. Αν και όλοι οι Μάγια είχαν την ίδια θρησκεία και τον ίδιο πολιτισμό, 

παρόλα αυτά δεν ανήκαν όλοι στο ίδιο κράτος.  

 

Στην κοινωνία των Ίνκας, ανώτερος πολιτικός και θρησκευτικός άρχοντας, στον οποίο 

έπρεπε να δίνουν λόγο όλοι οι διοικητές, ήταν ο Ίνκας, ενώ στην κοινωνία των Μάγια οι 

ανώτεροι άρχοντες ήταν οι κυβερνήτες των περιοχών. Στους Ίνκας, οι ιερείς δεν έπαιζαν 

σημαντικό ρόλο, ενώ αντίθετα, στους Μάγια, μετά τον κυβερνήτη, οι σημαντικότεροι στην 
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κοινωνία ήταν οι ιερείς. Στη μεν κοινωνία των Ίνκας, δεν υπήρχε η κοινωνική τάξη των 

δούλων, στη δε κοινωνία των Μάγια, την τελευταία θέση είχαν οι δούλοι, που ήταν κυρίως 

αιχμάλωτοι πολέμου και υπηρετούσαν τον κυβερνήτη και τους ιερείς.          

 

Οι Ίνκας δεν ανέπτυξαν δικό τους σύστημα γραφής, ενώ οι Μάγια επινόησαν τη δική τους 

γραφή, την οποίαν βελτίωναν συνεχώς. Οι Ίνκας ανέπτυξαν την προφορική λογοτεχνία 

που διαδιδόταν από πλανόδιους τραγουδιστές, τους αρανέε, σε αντίθεση με τους Μάγια, 

που  ανέπτυξαν τη γραπτή λογοτεχνία. Οι Μάγια είχαν βιβλιοθήκες με εκατοντάδες 

βιβλία, που αποτελούνταν από μια μεγάλη λωρίδα χαρτιού διπλωμένο στο σχήμα 

φυσαρμόνικας. Ούτε για τον πολιτισμό των Ίνκας, ούτε για τον πολιτισμό των Μάγια δεν 

έχουμε πολλά στοιχεία και οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. Και αυτό, γιατί στους μεν 

Ίνκας, από τα έργα της προφορικής τους λογοτεχνίας ελάχιστα έχουν διασωθεί, στους δε 

Μάγια, οι σύγχρονοι επιστήμονες δεν κατάφεραν να διαβάσουν εντελώς την ιερογλυφική 

τους γραφή και έτσι πολλά από τα κείμενά τους δε μεταφράστηκαν.  

 

Οι Ίνκας διέπρεψαν στις κατασκευές, στις οποίες οφείλουν και τη φήμη τους. Τα 

σημαντικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής τους τέχνης βρίσκονται στις πόλεις τους. Οι 

περισσότερες είναι πολύ καλά διατηρημένες και μερικές κατοικούνται ακόμη. Κάποιες 

άλλες, παρόλο που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και αιώνες, παραμένουν σε άριστη 

κατάσταση. Παρά το ότι οι Ίνκας ασχολούνταν με την όμορφη και λεπτομερή 

διακόσμηση, εντούτοις, η αρχιτεκτονική των πόλεών τους δεν είχε πολλά διακοσμητικά 

στοιχεία. Εξάλλου, αυτό που τους ένοιαζε ήταν τα σπίτια να είναι άνετα. Οι Ίνκας είναι 

γνωστοί και για την  κατασκευή δρόμων και των πρώτων κρεμαστών γεφυριών. Όπως οι 

Ίνκας, έτσι και οι Μάγια ασχολήθηκαν με τις κατασκευές, αλλά οι Μάγια οφείλουν τη 

φήμη τους κυρίως στο ότι διέπρεψαν στις επιστήμες: ήταν λαμπροί αστρονόμοι - διέθεταν Πα
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πολλά αστεροσκοπεία και μελετούσαν τις κινήσεις του ήλιου, των αστέρων και των 

πλανητών - μαθηματικοί και γεωπόνοι.  

 

Στους πολιτισμούς που ακολούθησαν λοιπόν, οι Ίνκας άφησαν τις πολύτιμες γνώσεις τους 

για τις κατασκευές. Οι Μάγια, από την άλλη, στο σύγχρονο πολιτισμό, άφησαν τις 

σημαντικές γνώσεις τους, όχι μόνο για τις κατασκευές, άλλα και για την ανάπτυξη των 

επιστημών. 

 

Τόσο οι Ίνκας, όσο και οι Μάγια ανέπτυξαν και άλλες τέχνες, όπως τη γλυπτική, την 

κεραμική και την υφαντουργία. Οι επιδόσεις των Ίνκας στη ζωγραφική δεν ήταν ψηλές. 

Βρέθηκαν λίγες ζωγραφιές και οι περισσότερες είναι κατεστραμμένες. Κατά παρόμοιο 

τρόπο, ούτε η ζωγραφική των Μάγια έφτασε ποτέ σε ψηλά επίπεδα.  

 

Από τη μια, οι θεότητες των Ίνκας προέρχονταν κυρίως από στοιχεία της φύσης, από την 

άλλη, οι θεότητες των Μάγια σχετίζονταν κυρίως με τις επιδόσεις τους στις επιστήμες. Η 

σπουδαιότερη θεότητα των Ίνκας ήταν ο Ίντι, ο Θεός Ήλιος. Άλλοι σημαντικοί Θεοί ήταν 

ο Ίνκας, ο αντιπρόσωπος του Ίντι στη γη, η Μητέρα Σελήνη, η Μητέρα Γη, η Μητέρα 

Θάλασσα και η Μητέρα Καλαμπόκι. Αντίθετα, οι σημαντικότεροι Θεοί των Μάγια, ήταν 

οι Πενήντα Δύο Θεοί του Ημερολογίου, οι Δεκατέσσερις Θεοί των Αριθμών και ο Θεός 

του Πολικού Αστέρα. 
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Κείμενο Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 

Μορφή Δ (με Συνεκτικότητα, με Σηματοδότηση) 

 

Οι Ίνκας και οι Μάγια 

Τον 16ον αιώνα ανακαλύφθηκαν δύο μεγάλοι πολιτισμοί, αυτός των Ίνκας και αυτός των 

Μάγια. Τόσο οι Ίνκας όσο και οι Μάγια είχαν μιαν ξεχωριστή προσέγγιση της ζωής και 

έκαναν πράγματα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και οι Ίνκας και οι Μάγια ήταν 

κοντοί. Οι Ίνκας με ίσια μαλλιά και σκούρο δέρμα και οι Μάγια γεροδεμένοι με λοξά 

σκούρα μάτια, πολύ πλατύ μέτωπο και μαύρα μαλλιά. 

 

Το σύστημα διακυβέρνησης των αυτοκρατοριών τους 

H αυτοκρατορία των Ίνκας 

Η αυτοκρατορία των Ίνκας περιλάμβανε μεγάλη έκταση. Είχαν τη δυνατότητα να την 

ελέγχουν ολόκληρη, λόγω του καλού διοικητικού συστήματος που εφάρμοζαν. Η 

αυτοκρατορία τους χωρίστηκε σε τέσσερις περιοχές και στην κάθε μια ήταν επικεφαλής 

ένας διοικητής. Παρόλο λοιπόν που οι Ίνκας ζούσαν σκορπισμένοι σε αυτές τις τέσσερις 

περιοχές, εντούτοις όλοι τους πίστευαν στις ίδιες θεότητες, είχαν τον ίδιο πολιτισμό και 

ανήκαν στο ίδιο κράτος.  

 

Η αυτοκρατορία των Μάγια 

Με παρόμοιο τρόπο ήταν χωρισμένη σε περιοχές και η αυτοκρατορία των Μάγια. Στους 

Μάγια, όμως, η κάθε περιοχή αποτελούσε ξεχωριστό κράτος, είχε τη δική της πρωτεύουσα 

και το δικό της κυβερνήτη. Ανάμεσα στις πόλεις υπήρχαν αντιζηλίες, λόγω οικονομικών 

διαφορών και αυτό τις οδήγησε σε πολεμικές συγκρούσεις. Αν και όλοι οι Μάγια είχαν 

την ίδια θρησκεία και τον ίδιο πολιτισμό, παρόλα αυτά δεν ανήκαν όλοι στο ίδιο κράτος.  
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Οι κοινωνικές τους τάξεις 

Στην κοινωνία των Ίνκας, ανώτερος πολιτικός και θρησκευτικός άρχοντας, στον οποίο 

έπρεπε να δίνουν λόγο όλοι οι διοικητές, ήταν ο Ίνκας, ενώ στην κοινωνία των Μάγια οι 

ανώτεροι άρχοντες ήταν οι κυβερνήτες των περιοχών. Στους Ίνκας, οι ιερείς δεν έπαιζαν 

σημαντικό ρόλο, ενώ αντίθετα, στους Μάγια, μετά τον κυβερνήτη, οι σημαντικότεροι στην 

κοινωνία ήταν οι ιερείς. Στη μεν κοινωνία των Ίνκας, δεν υπήρχε η κοινωνική τάξη των 

δούλων, στη δε κοινωνία των Μάγια, την τελευταία θέση είχαν οι δούλοι, που ήταν κυρίως 

αιχμάλωτοι πολέμου και υπηρετούσαν τον κυβερνήτη και τους ιερείς.          

 

Η ανάπτυξη της γραφής και της λογοτεχνίας 

Οι Ίνκας δεν ανέπτυξαν δικό τους σύστημα γραφής, ενώ οι Μάγια επινόησαν τη δική τους 

γραφή, την οποίαν βελτίωναν συνεχώς. Οι Ίνκας ανέπτυξαν την προφορική λογοτεχνία 

που διαδιδόταν από πλανόδιους τραγουδιστές, τους αρανέε, σε αντίθεση με τους Μάγια, 

που  ανέπτυξαν τη γραπτή λογοτεχνία. Οι Μάγια είχαν βιβλιοθήκες με εκατοντάδες 

βιβλία, που αποτελούνταν από μια μεγάλη λωρίδα χαρτιού διπλωμένο στο σχήμα 

φυσαρμόνικας. Ούτε για τον πολιτισμό των Ίνκας, ούτε για τον πολιτισμό των Μάγια δεν 

έχουμε πολλά στοιχεία και οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. Και αυτό, γιατί στους μεν 

Ίνκας, από τα έργα της προφορικής τους λογοτεχνίας ελάχιστα έχουν διασωθεί, στους δε 

Μάγια, οι σύγχρονοι επιστήμονες δεν κατάφεραν να διαβάσουν εντελώς την ιερογλυφική 

τους γραφή και έτσι πολλά από τα κείμενά τους δε μεταφράστηκαν.  

 

Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής 

Τι πέτυχαν οι Ίνκας 

Οι Ίνκας διέπρεψαν στις κατασκευές, στις οποίες οφείλουν και τη φήμη τους. Τα 

σημαντικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής τους τέχνης βρίσκονται στις πόλεις τους. Οι 

περισσότερες είναι πολύ καλά διατηρημένες και μερικές κατοικούνται ακόμη. Κάποιες 
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άλλες, παρόλο που έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και αιώνες, παραμένουν σε άριστη 

κατάσταση. Παρά το ότι οι Ίνκας ασχολούνταν με την όμορφη και λεπτομερή 

διακόσμηση, εντούτοις, η αρχιτεκτονική των πόλεών τους δεν είχε πολλά διακοσμητικά 

στοιχεία. Εξάλλου, αυτό που τους ένοιαζε ήταν τα σπίτια να είναι άνετα. Οι Ίνκας είναι 

γνωστοί και για την κατασκευή δρόμων και των πρώτων κρεμαστών γεφυριών. 

 

Η ανάπτυξη των επιστημών 

Τι πέτυχαν οι Μάγια 

Όπως οι Ίνκας, έτσι και οι Μάγια ασχολήθηκαν με τις κατασκευές, αλλά οι Μάγια 

οφείλουν τη φήμη τους κυρίως στο ότι διέπρεψαν στις επιστήμες: ήταν λαμπροί 

αστρονόμοι - διέθεταν πολλά αστεροσκοπεία και μελετούσαν τις κινήσεις του ήλιου, των 

αστέρων και των πλανητών - μαθηματικοί και γεωπόνοι.  

 

Στους πολιτισμούς που ακολούθησαν λοιπόν, οι Ίνκας άφησαν τις πολύτιμες γνώσεις τους 

για τις κατασκευές.  Οι Μάγια, από την άλλη, στο σύγχρονο πολιτισμό, άφησαν τις 

σημαντικές γνώσεις τους, όχι μόνο για τις κατασκευές, άλλα και για την ανάπτυξη των 

επιστημών.  

 

Η ανάπτυξη των τεχνών  

Τόσο οι Ίνκας, όσο και οι Μάγια ανέπτυξαν και άλλες τέχνες, όπως τη γλυπτική, την 

κεραμική και την υφαντουργία. Οι επιδόσεις των Ίνκας στη ζωγραφική δεν ήταν ψηλές. 

Βρέθηκαν λίγες ζωγραφιές και οι περισσότερες είναι κατεστραμμένες. Κατά παρόμοιο 

τρόπο, ούτε η ζωγραφική των Μάγια έφτασε ποτέ σε ψηλά επίπεδα.  
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Η θρησκεία τους 

Από τη μια, οι θεότητες των Ίνκας προέρχονταν κυρίως από στοιχεία της φύσης, από την 

άλλη, οι θεότητες των Μάγια σχετίζονταν κυρίως με τις επιδόσεις τους στις επιστήμες. Η 

σπουδαιότερη θεότητα των Ίνκας ήταν ο Ίντι, ο Θεός Ήλιος. Άλλοι σημαντικοί Θεοί ήταν 

ο Ίνκας, ο αντιπρόσωπος του Ίντι στη γη, η Μητέρα Σελήνη, η Μητέρα Γη, η Μητέρα 

Θάλασσα και η Μητέρα Καλαμπόκι. Αντίθετα, οι σημαντικότεροι Θεοί των Μάγια, ήταν 

οι Πενήντα Δύο Θεοί του Ημερολογίου, οι Δεκατέσσερις Θεοί των Αριθμών και ο Θεός 

του Πολικού Αστέρα. 
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Περιγραφικό Κείμενο 

Μορφή Α (χωρίς Συνεκτικότητα, χωρίς Σηματοδότηση) 

 

Η αλλεργία 

Ακούμε συχνά από άτομα να παραπονιούνται για μια αλλεργία που τους ταλαιπωρεί και 

τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Κάποιος μπορεί να υποφέρει από αλλεργία κατά τη διάρκεια 

μιας συγκεκριμένης εποχής του χρόνου. Με το τέλος της εποχής, η αλλεργία φεύγει και 

επιστρέφει τον άλλο χρόνο την ίδια εποχή. Κάποιος πιθανό να ταλαιπωρείται από 

αλλεργία όλο το χρόνο.  

 

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένες ουσίες, τα αλλεργιογόνα. 

Στον οργανισμό μας μπαίνουν συνεχώς διάφορες ουσίες από τον αέρα που αναπνέουμε, 

από το φαγητό που τρώμε, μέσω μιας ένεσης κ.τ.λ. Το ανοσοποιητικό σύστημα, που 

προστατεύει τον οργανισμό μας, εντοπίζει ποιες από τις ουσίες αυτές είναι βλαβερές και 

μπορεί να μας αρρωστήσουν. Αντιδρά με σκοπό να τις καταπολεμήσει. Το ανοσοποιητικό 

σύστημα των αλλεργικών ατόμων, όμως, αντιδρά περισσότερο από το κανονικό, 

καταπολεμώντας και κάποιες ουσίες, τις αλλεργιογόνες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει. 

Απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες κάποιων χημικών ουσιών, όπως την ισταμίνη, τη 

σεροτονίνη, τις προσταγλανδίνες, που προκαλούν τα ενοχλητικά συμπτώματα της 

αλλεργίας. 

 

Από τα αλλεργιογόνα που σχετίζονται με τη φύση, αυτά που προέρχονται από τα 

κατοικίδια ζώα είναι εξαιρετικά επίμονα, αφού παραμένουν στον αέρα για πάρα πολύ 

καιρό, ακόμα και μετά που το ζώο έχει απομακρυνθεί από το σπίτι. Αλλεργικές 

αντιδράσεις προκαλούν τα τσιμπήματα από μέλισσες και σφήκες. Υπάρχουν άτομα, των 

οποίων ο οργανισμός αντιδρά πολύ έντονα σε τέτοια τσιμπήματα και κινδυνεύει ακόμη και 
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η ζωή τους, αν δεν πάνε αμέσως σε γιατρό. Το γρασίδι και γενικότερα τα χόρτα και οι 

γύρεις διαφόρων λουλουδιών είναι αλλεργιογόνα που μεταφέρονται πολύ εύκολα από τον 

αέρα. Παιδεύουν έτσι πολλούς που μπορεί να μην βρίσκονται καν κοντά σε ένα τέτοιο 

δέντρο ή λουλούδι. Η αλλεργία στη γύρη είναι αρκετά εξαπλωμένη στη Βόρεια Ευρώπη 

και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία και στις Σκανδιναβικές χώρες, με αποτέλεσμα 

ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να υποφέρει, ειδικά κατά την άνοιξη. Η σκόνη που 

μαζεύεται στο σπίτι μας και βρίσκεται παντού, όπως στα έπιπλά μας, είναι αλλεργιογόνα 

ουσία. Κάποιοι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στη σκόνη, τα ακάρεα – τα οποία μάλιστα 

τρέφονται από την ανθρώπινη πιτυρίδα - είναι υπεύθυνοι για την αλλεργία αυτού του 

τύπου. Οι τροφικές αλλεργίες προκαλούνται από τρόφιμα όπως τα θαλασσινά, τα 

οστρακοειδή και τα ψάρια, οι ξηροί καρποί, το γάλα, το αυγό, η ντομάτα και διάφορα 

συντηρητικά και χρωστικές ουσίες που περιέχονται σε κάποια τρόφιμα. Πολλά φάρμακα 

είναι αλλεργιογόνες ουσίες, όπως κάποια αντιβιοτικά και εμβόλια. Η αλλεργία σε κάποιο 

φάρμακο πρέπει να αναφέρεται στον οποιοδήποτε γιατρό μας εξετάζει.  

 

Η αλλεργία μπορεί να κλείσει τη μύτη του ασθενή, μπορεί να του προκαλέσει συνεχόμενο 

φτάρνισμα, βήχα, δύσπνοια, εξανθήματα, φαγούρα στο δέρμα, κοκκινίλα στα μάτια. Την 

αλλεργία πολλές φορές δυσκολευόμαστε να την διακρίνουμε από ένα συνηθισμένο 

κρυολόγημα. Τα κρυολογήματα συνήθως δε διαρκούν περισσότερο από δύο βδομάδες. 

Κάποιος που είναι αλλεργικός, π.χ. στη γύρη ενός λουλουδιού, θα ταλαιπωρείται από την 

αλλεργία, όσον καιρό βρίσκεται στην ατμόσφαιρα η γύρη, όσο δηλαδή είναι ανθισμένο το 

συγκεκριμένο λουλούδι. Η βλέννα, το υγρό που βγαίνει από τη μύτη μας στις αλλεργίες, 

είναι πολύ υγρό. Στο κρυολόγημα είναι παχύρρευστο και κιτρινωπό. Κάποιος 

κρυολογημένος πρέπει να πίνει ζεστά, που θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει γρηγορότερα 

την αρρώστια. Το αλλεργικό άτομο δε θα νιώσει καλύτερα με τα ζεστά. Το κρυολογημένο 

άτομο κουβαλάει μικρόβια, τα οποία μπορεί να μεταδώσει σε άλλα άτομα και να τα κάνει 
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και αυτά να αρρωστήσουν. Την αλλεργία δεν την αποκτούμε με την επαφή μας με 

αλλεργικά άτομα, αφού δεν είναι μεταδοτική.     

 

Ένα άτομο που ταλαιπωρείται από αλλεργία πρέπει να εξεταστεί από ένα ειδικό γιατρό, 

τον αλλεργιολόγο, για να βρει ποια είναι η αλλεργιογόνα ουσία που τον ενοχλεί. Στο 

πρώτο ραντεβού, ο αλλεργιολόγος ρωτά τον ασθενή να του περιγράψει με λεπτομέρεια το 

πρόβλημά του. Ενημερώνεται για το πότε η αλλεργία χειροτερεύει. Τοποθετεί διάφορα 

αλλεργιογόνα στο δέρμα και ελέγχει σε ποια από αυτά αντιδρά ο οργανισμός. Ο 

αλλεργιολόγος θα δώσει στον ασθενή φαρμακευτική αγωγή με χάπια ή ένεση. Ο γιατρός 

δε θα δώσει φάρμακα στον ασθενή που μπορεί από μόνος του να μένει μακριά από το 

αλλεργιογόνο που τον πειράζει (π.χ. να μην τρώει κάποιο τρόφιμο). Θα το συμβουλεύσει 

να αποφεύγει τη συγκεκριμένη ουσία.            

 

Τα αλλεργικά άτομα μπορούν να κάνουν ότι και οι άλλοι, φτάνει να γνωρίζουν πώς να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Λίγη καλή θέληση να έχει το αλλεργικό άτομο και η 

ζωή του θα είναι απόλυτα φυσιολογική.       
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Περιγραφικό Κείμενο 

Μορφή Β (χωρίς Συνεκτικότητα, με Σηματοδότηση) 

 

Η αλλεργία 

Ακούμε συχνά από άτομα να παραπονιούνται για μια αλλεργία που τους ταλαιπωρεί και 

τους κάνει τη ζωή δύσκολη.  

 

Για πόσον καιρό υποφέρει κάποιος από αλλεργία 

Κάποιος μπορεί να υποφέρει από αλλεργία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης εποχής 

του χρόνου. Με το τέλος της εποχής, η αλλεργία φεύγει και επιστρέφει τον άλλο χρόνο την 

ίδια εποχή. Κάποιος πιθανό να ταλαιπωρείται από αλλεργία όλο το χρόνο.  

 

Τι προκαλεί την αλλεργία 

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένες ουσίες, τα αλλεργιογόνα. 

Στον οργανισμό μας μπαίνουν συνεχώς διάφορες ουσίες από τον αέρα που αναπνέουμε, 

από το φαγητό που τρώμε, μέσω μιας ένεσης κ.τ.λ. Το ανοσοποιητικό σύστημα, που 

προστατεύει τον οργανισμό μας, εντοπίζει ποιες από τις ουσίες αυτές είναι βλαβερές και 

μπορεί να μας αρρωστήσουν. Αντιδρά με σκοπό να τις καταπολεμήσει. Το ανοσοποιητικό 

σύστημα των αλλεργικών ατόμων, όμως, αντιδρά περισσότερο από το κανονικό, 

καταπολεμώντας και κάποιες ουσίες, τις αλλεργιογόνες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει. 

Απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες κάποιων χημικών ουσιών, όπως την ισταμίνη, τη 

σεροτονίνη, τις προσταγλανδίνες, που προκαλούν τα ενοχλητικά συμπτώματα της 

αλλεργίας. 
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Είδη αλλεργιογόνων ουσιών 

Αλλεργιογόνα που σχετίζονται με τη φύση 

Από τα αλλεργιογόνα που σχετίζονται με τη φύση, αυτά που προέρχονται από τα 

κατοικίδια ζώα είναι εξαιρετικά επίμονα, αφού παραμένουν στον αέρα για πάρα πολύ 

καιρό, ακόμα και μετά που το ζώο έχει απομακρυνθεί από το σπίτι. Αλλεργικές 

αντιδράσεις προκαλούν τα τσιμπήματα από μέλισσες και σφήκες. Υπάρχουν άτομα, των 

οποίων ο οργανισμός αντιδρά πολύ έντονα σε τέτοια τσιμπήματα και κινδυνεύει ακόμη και 

η ζωή τους, αν δεν πάνε αμέσως σε γιατρό. Το γρασίδι και γενικότερα τα χόρτα και οι 

γύρεις διαφόρων λουλουδιών είναι αλλεργιογόνα που μεταφέρονται πολύ εύκολα από τον 

αέρα. Παιδεύουν έτσι πολλούς που μπορεί να μην βρίσκονται καν κοντά σε ένα τέτοιο 

δέντρο ή λουλούδι. Η αλλεργία στη γύρη είναι αρκετά εξαπλωμένη στη Βόρεια Ευρώπη 

και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία και στις Σκανδιναβικές χώρες, με αποτέλεσμα 

ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να υποφέρει, ειδικά κατά την άνοιξη. Η σκόνη που 

μαζεύεται στο σπίτι μας και βρίσκεται παντού, όπως στα έπιπλά μας, είναι αλλεργιογόνα 

ουσία. Κάποιοι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στη σκόνη, τα ακάρεα – τα οποία μάλιστα 

τρέφονται από την ανθρώπινη πιτυρίδα - είναι υπεύθυνοι για την αλλεργία αυτού του 

τύπου.  

 

Άλλα αλλεργιογόνα  

Οι τροφικές αλλεργίες προκαλούνται από τρόφιμα όπως τα θαλασσινά, τα οστρακοειδή 

και τα ψάρια, οι ξηροί καρποί, το γάλα, το αυγό, η ντομάτα και διάφορα συντηρητικά και 

χρωστικές ουσίες που περιέχονται σε κάποια τρόφιμα. Πολλά φάρμακα είναι 

αλλεργιογόνες ουσίες, όπως κάποια αντιβιοτικά και εμβόλια. Η αλλεργία σε κάποιο 

φάρμακο πρέπει να αναφέρεται στον οποιοδήποτε γιατρό μας εξετάζει.  
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Τα συμπτώματα της αλλεργίας 

Η αλλεργία μπορεί να κλείσει τη μύτη του ασθενή, μπορεί να του προκαλέσει συνεχόμενο 

φτάρνισμα, βήχα, δύσπνοια, εξανθήματα, φαγούρα στο δέρμα, κοκκινίλα στα μάτια.  

 

Πώς ξεχωρίζουμε την αλλεργία από το κρυολόγημα 

Την αλλεργία πολλές φορές δυσκολευόμαστε να την διακρίνουμε από ένα συνηθισμένο 

κρυολόγημα. Τα κρυολογήματα συνήθως δε διαρκούν περισσότερο από δύο βδομάδες. 

Κάποιος που είναι αλλεργικός, π.χ. στη γύρη ενός λουλουδιού, θα ταλαιπωρείται από την 

αλλεργία, όσον καιρό βρίσκεται στην ατμόσφαιρα η γύρη, όσο δηλαδή είναι ανθισμένο το 

συγκεκριμένο λουλούδι. Η βλέννα, το υγρό που βγαίνει από τη μύτη μας στις αλλεργίες, 

είναι πολύ υγρό. Στο κρυολόγημα είναι παχύρρευστο και κιτρινωπό. Κάποιος 

κρυολογημένος πρέπει να πίνει ζεστά, που θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει γρηγορότερα 

την αρρώστια. Το αλλεργικό άτομο δε θα νιώσει καλύτερα με τα ζεστά. Το κρυολογημένο 

άτομο κουβαλάει μικρόβια, τα οποία μπορεί να μεταδώσει σε άλλα άτομα και να τα κάνει 

και αυτά να αρρωστήσουν. Την αλλεργία δεν την αποκτούμε με την επαφή μας με 

αλλεργικά άτομα, αφού δεν είναι μεταδοτική.     

 

Η θεραπεία της αλλεργίας 

Η διάγνωση της αλλεργίας 

Ένα άτομο που ταλαιπωρείται από αλλεργία πρέπει να εξεταστεί από ένα ειδικό γιατρό, 

τον αλλεργιολόγο, για να βρει ποια είναι η αλλεργιογόνα ουσία που τον ενοχλεί. Στο 

πρώτο ραντεβού, ο αλλεργιολόγος ρωτά τον ασθενή να του περιγράψει με λεπτομέρεια το 

πρόβλημά του. Ενημερώνεται για το πότε η αλλεργία χειροτερεύει. Τοποθετεί διάφορα 

αλλεργιογόνα στο δέρμα και ελέγχει σε ποια από αυτά αντιδρά ο οργανισμός.  
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Τα φάρμακα που θεραπεύουν την αλλεργία  

Ο αλλεργιολόγος θα δώσει στον ασθενή φαρμακευτική αγωγή με χάπια ή ένεση. Ο γιατρός 

δε θα δώσει φάρμακα στον ασθενή που μπορεί από μόνος του να μένει μακριά από το 

αλλεργιογόνο που τον πειράζει (π.χ. να μην τρώει κάποιο τρόφιμο). Θα το συμβουλεύσει 

να αποφεύγει τη συγκεκριμένη ουσία. 

 

Πόσο φυσιολογικό είναι το αλλεργικό άτομο 

Τα αλλεργικά άτομα μπορούν να κάνουν ότι και οι άλλοι, φτάνει να γνωρίζουν πώς να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Λίγη καλή θέληση να έχει το αλλεργικό άτομο και η 

ζωή του θα είναι απόλυτα φυσιολογική. 
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Περιγραφικό Κείμενο 

Μορφή Γ (με Συνεκτικότητα, χωρίς Σηματοδότηση) 

 

Η αλλεργία 

Ακούμε συχνά από άτομα να παραπονιούνται για μια αλλεργία που τους ταλαιπωρεί και 

τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Κάποιος μπορεί να υποφέρει από αλλεργία κατά τη διάρκεια 

μιας συγκεκριμένης εποχής του χρόνoυ. Με το τέλος της εποχής η αλλεργία φεύγει και 

επιστρέφει τον άλλο χρόνο, την ίδια εποχή. Επίσης, κάποιος πιθανό να ταλαιπωρείται από 

αλλεργία όλο το χρόνο.  

 

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένες ουσίες, τα αλλεργιογόνα. 

Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής: στον οργανισμό μας μπαίνουν συνεχώς διάφορες 

ουσίες, π.χ. από τον αέρα που αναπνέουμε, από το φαγητό που τρώμε, μέσω μιας ένεσης 

κ.τ.λ. Στη συνέχεια, το ανοσοποιητικό σύστημα, που προστατεύει τον οργανισμό μας, 

εντοπίζει ποιες από τις ουσίες αυτές είναι βλαβερές και μπορεί να μας αρρωστήσουν και 

τέλος αντιδρά με σκοπό να  τις καταπολεμήσει. Στην περίπτωση όμως των αλλεργικών 

ατόμων, το ανοσοποιητικό τους σύστημα αντιδρά περισσότερο από το κανονικό, 

καταπολεμώντας και κάποιες ουσίες, τις αλλεργιογόνες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει. Το 

αποτέλεσμα είναι να απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες κάποιων χημικών ουσιών, 

όπως την ισταμίνη, τη σεροτονίνη, τις προσταγλανδίνες, που προκαλούν τα ενοχλητικά 

συμπτώματα της αλλεργίας. 

 

Παραδείγματα αλλεργιογόνων που σχετίζονται με τη φύση είναι:  

(α) αυτά που προέρχονται από τα κατοικίδια ζώα και που είναι εξαιρετικά επίμονα, αφού 

παραμένουν στον αέρα για πάρα πολύ καιρό, ακόμα και μετά που το ζώο έχει 

απομακρυνθεί από το σπίτι, 
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(β) τα τσιμπήματα από μέλισσες και σφήκες προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. 

Υπάρχουν άτομα των οποίων ο οργανισμός αντιδρά πολύ έντονα σε τέτοια τσιμπήματα και 

κινδυνεύει ακόμη και η ζωή τους, αν δεν πάνε αμέσως σε γιατρό, 

 (γ) το γρασίδι και γενικότερα τα χόρτα και οι γύρεις διαφόρων λουλουδιών είναι 

αλλεργιογόνα που μεταφέρονται πολύ εύκολα από τον αέρα. Παιδεύουν έτσι πολλούς που 

μπορεί να μην βρίσκονται καν κοντά σε ένα τέτοιο δέντρο ή λουλούδι. Η αλλεργία στη 

γύρη είναι αρκετά εξαπλωμένη στη Βόρεια Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Μεγάλη 

Βρετανία και στις Σκανδιναβικές χώρες, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού να υποφέρει, ειδικά κατά την άνοιξη,  

(δ) η σκόνη που μαζεύεται στο σπίτι μας και βρίσκεται παντού, όπως στα έπιπλά μας, είναι 

αλλεργιογόνα ουσία. Κάποιοι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στη σκόνη, τα ακάρεα – τα 

οποία μάλιστα τρέφονται από την ανθρώπινη πιτυρίδα - είναι υπεύθυνοι για την αλλεργία 

αυτού του τύπου.  

 

Παραδείγματα άλλων αλλεργιογόνων είναι:  

(α) κάποια τρόφιμα όπως τα θαλασσινά, τα οστρακοειδή και τα ψάρια, οι ξηροί καρποί, το 

γάλα, το αυγό, η ντομάτα και διάφορα συντηρητικά και χρωστικές ουσίες που περιέχονται 

σε κάποια τρόφιμα, μπορεί να προκαλέσουν τροφικές αλλεργίες,  

(β) πολλά φάρμακα, όπως κάποια αντιβιοτικά και εμβόλια είναι αλλεργιογόνες ουσίες. 

Στην περίπτωση που είμαστε αλλεργικοί, η αλλεργία σε κάποιο φάρμακο πρέπει να 

αναφέρεται στον οποιοδήποτε γιατρό μας εξετάζει.  

 

Η αλλεργία μπορεί να προκαλέσει στον ασθενή τα εξής: (α) κλείσιμο της μύτης, (β) 

συνεχόμενο φτάρνισμα, (γ) βήχα, (δ) δύσπνοια, (ε) εξανθήματα, (στ) φαγούρα στο δέρμα 

και (ζ) κοκκινίλα στα μάτια.  
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Την αλλεργία πολλές φορές δυσκολευόμαστε να τη διακρίνουμε από ένα συνηθισμένο 

κρυολόγημα. Οι διαφορές τους είναι:  

(α) τα κρυολογήματα συνήθως δε διαρκούν περισσότερο από δύο βδομάδες. Στην 

περίπτωση που κάποιος είναι αλλεργικός, π.χ. στη γύρη ενός λουλουδιού, θα 

ταλαιπωρείται από την αλλεργία, όσον καιρό βρίσκεται στην ατμόσφαιρα η γύρη, όσο 

δηλαδή είναι ανθισμένο το συγκεκριμένο λουλούδι,  

(β) η βλέννα, το υγρό που βγαίνει από τη μύτη μας στις αλλεργίες, είναι πολύ υγρό. Όταν 

έχουμε κρυολόγημα είναι παχύρρευστο και κιτρινωπό,  

(γ) κάποιος κρυολογημένος πρέπει να πίνει ζεστά, που θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει 

γρηγορότερα την αρρώστια. Όταν πρόκειται για αλλεργία, το άτομο δε θα νιώσει 

καλύτερα με τα ζεστά, 

(δ) το κρυολογημένο άτομο κουβαλάει μικρόβια, τα οποία μπορεί να μεταδώσει σε άλλα 

άτομα και να τα κάνει και αυτά να αρρωστήσουν. Είναι γνωστό ότι την αλλεργία δεν την 

αποκτούμε με την επαφή μας με αλλεργικά άτομα, αφού δεν είναι μεταδοτική.   

 

Ένα άτομο που ταλαιπωρείται από αλλεργία πρέπει να εξεταστεί από ένα ειδικό γιατρό, 

τον αλλεργιολόγο, για να βρει την αλλεργιογόνα ουσία που τον ενοχλεί. Στο πρώτο 

ραντεβού, η θεραπεία ακολουθεί τα εξής βήματα: πρώτα o αλλεργιολόγος ρωτά τον 

ασθενή να του περιγράψει με λεπτομέρεια το πρόβλημά του. Στη συνέχεια, ενημερώνεται 

για το πότε η αλλεργία χειροτερεύει. Μετά, τοποθετεί διάφορα αλλεργιογόνα στο δέρμα 

και ελέγχει σε ποια από αυτά αντιδρά ο οργανισμός. Ο αλλεργιολόγος, τέλος, θα δώσει 

στον ασθενή φαρμακευτική αγωγή με χάπια ή ένεση. Στην περίπτωση που ο ασθενής 

μπορεί από μόνος του να μένει μακριά από το αλλεργιογόνο που τον πειράζει (π.χ. να μην 

τρώει κάποιο τρόφιμο), τότε ο γιατρός δε θα του δώσει φάρμακα. Θα το συμβουλεύσει 

απλά να αποφεύγει τη συγκεκριμένη ουσία.         
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Τα αλλεργικά άτομα μπορούν να κάνουν ότι και οι άλλοι, φτάνει να γνωρίζουν πώς να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Λίγη καλή θέληση να έχει το αλλεργικό άτομο και 

τότε η ζωή του θα είναι απόλυτα φυσιολογική.       
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Περιγραφικό Κείμενο 

Μορφή Δ (με Συνεκτικότητα, με Σηματοδότηση) 

 

Η αλλεργία 

Ακούμε συχνά από άτομα να παραπονιούνται για μια αλλεργία που τους ταλαιπωρεί και 

τους κάνει τη ζωή δύσκολη. 

 

Για πόσον καιρό υποφέρει κάποιος από αλλεργία 

Κάποιος μπορεί να υποφέρει από αλλεργία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης εποχής 

του χρόνoυ. Με το τέλος της εποχής η αλλεργία φεύγει και επιστρέφει τον άλλο χρόνο, την 

ίδια εποχή. Επίσης, κάποιος πιθανό να ταλαιπωρείται από αλλεργία όλο το χρόνο. 

  

Τι προκαλεί την αλλεργία 

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε συγκεκριμένες ουσίες, τα αλλεργιογόνα. 

Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής: στον οργανισμό μας μπαίνουν συνεχώς διάφορες 

ουσίες, π.χ από τον αέρα που αναπνέουμε, από το φαγητό που τρώμε, μέσω μιας ένεσης 

κ.τ.λ. Στη συνέχεια, το ανοσοποιητικό σύστημα, που προστατεύει τον οργανισμό μας, 

εντοπίζει ποιες από τις ουσίες αυτές είναι βλαβερές και μπορεί να μας αρρωστήσουν και 

τέλος αντιδρά με σκοπό να  τις καταπολεμήσει. Στην περίπτωση όμως των αλλεργικών 

ατόμων, το ανοσοποιητικό τους σύστημα αντιδρά περισσότερο από το κανονικό, 

καταπολεμώντας και κάποιες ουσίες, τις αλλεργιογόνες, από τις οποίες δεν κινδυνεύει. Το 

αποτέλεσμα είναι να απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες κάποιων χημικών ουσιών, 

όπως την ισταμίνη, τη σεροτονίνη, τις προσταγλανδίνες, που προκαλούν τα ενοχλητικά 

συμπτώματα της αλλεργίας. 
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Είδη αλλεργιογόνων ουσιών 

Αλλεργιογόνα που σχετίζονται με τη φύση 

Παραδείγματα αλλεργιογόνων που σχετίζονται με τη φύση είναι: 

(α) αυτά που προέρχονται από τα κατοικίδια ζώα και που είναι εξαιρετικά επίμονα, αφού 

παραμένουν στον αέρα για πάρα πολύ καιρό, ακόμα και μετά που το ζώο έχει 

απομακρυνθεί από το σπίτι,  

(β) τα τσιμπήματα από μέλισσες και σφήκες προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. 

Υπάρχουν άτομα των οποίων ο οργανισμός αντιδρά πολύ έντονα σε τέτοια τσιμπήματα και 

κινδυνεύει ακόμη και η ζωή τους, αν δεν πάνε αμέσως σε γιατρό,  

(γ) το γρασίδι και γενικότερα τα χόρτα και οι γύρεις διαφόρων λουλουδιών είναι 

αλλεργιογόνα που μεταφέρονται πολύ εύκολα από τον αέρα. Παιδεύουν έτσι πολλούς που 

μπορεί να μην βρίσκονται καν κοντά σε ένα τέτοιο δέντρο ή λουλούδι. Η αλλεργία στη 

γύρη είναι αρκετά εξαπλωμένη στη Βόρεια Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Μεγάλη 

Βρετανία και στις Σκανδιναβικές χώρες, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού να υποφέρει, ειδικά κατά την άνοιξη, 

(δ) η σκόνη που μαζεύεται στο σπίτι μας και βρίσκεται παντού, όπως στα έπιπλά μας, είναι 

αλλεργιογόνα ουσία. Κάποιοι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στη σκόνη, τα ακάρεα – τα 

οποία μάλιστα τρέφονται από την ανθρώπινη πιτυρίδα - είναι υπεύθυνοι για την αλλεργία 

αυτού του τύπου.  

 

Άλλα αλλεργιογόνα 

Παραδείγματα άλλων αλλεργιογόνων είναι:  

(α) κάποια τρόφιμα όπως τα θαλασσινά, τα οστρακοειδή και τα ψάρια, οι ξηροί καρποί, το 

γάλα, το αυγό, η ντομάτα και διάφορα συντηρητικά και χρωστικές ουσίες που περιέχονται 

σε κάποια τρόφιμα, μπορεί να προκαλέσουν τροφικές αλλεργίες, Πα
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(β) πολλά φάρμακα, όπως κάποια αντιβιοτικά και εμβόλια είναι αλλεργιογόνες ουσίες. 

Στην περίπτωση που είμαστε αλλεργικοί, η αλλεργία σε κάποιο φάρμακο πρέπει να 

αναφέρεται στον οποιοδήποτε γιατρό μας εξετάζει.  

 

Τα συμπτώματα της αλλεργίας 

Η αλλεργία μπορεί να προκαλέσει στον ασθενή τα εξής: (α) κλείσιμο της μύτης, (β) 

συνεχόμενο φτάρνισμα, (γ) βήχα, (δ) δύσπνοια, (ε) εξανθήματα, (στ) φαγούρα στο δέρμα 

και (ζ) κοκκινίλα στα μάτια.  

 

Πώς ξεχωρίζουμε την αλλεργία από το κρυολόγημα 

Την αλλεργία πολλές φορές δυσκολευόμαστε να τη διακρίνουμε από ένα συνηθισμένο 

κρυολόγημα. Οι διαφορές τους είναι:  

(α) τα κρυολογήματα συνήθως δε διαρκούν περισσότερο από δύο βδομάδες. Στην 

περίπτωση που κάποιος είναι αλλεργικός, π.χ. στη γύρη ενός λουλουδιού, θα 

ταλαιπωρείται από την αλλεργία, όσον καιρό βρίσκεται στην ατμόσφαιρα η γύρη, όσο 

δηλαδή είναι ανθισμένο το συγκεκριμένο λουλούδι,  

(β) η βλέννα, το υγρό που βγαίνει από τη μύτη μας στις αλλεργίες, είναι πολύ υγρό. Όταν 

έχουμε κρυολόγημα είναι παχύρρευστο και κιτρινωπό,  

(γ) κάποιος κρυολογημένος πρέπει να πίνει ζεστά, που θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει 

γρηγορότερα την αρρώστια. Όταν πρόκειται για αλλεργία, το άτομο δε θα νιώσει 

καλύτερα με τα ζεστά, 

(δ) το κρυολογημένο άτομο κουβαλάει μικρόβια, τα οποία μπορεί να μεταδώσει σε άλλα 

άτομα και να τα κάνει και αυτά να αρρωστήσουν. Είναι γνωστό ότι την αλλεργία δεν την 

αποκτούμε με την επαφή μας με αλλεργικά άτομα, αφού δεν είναι μεταδοτική.   

 

 
Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

226

Η θεραπεία της αλλεργίας 

Η διάγνωση της αλλεργίας 

Ένα άτομο που ταλαιπωρείται από αλλεργία πρέπει να εξεταστεί από ένα ειδικό γιατρό, 

τον αλλεργιολόγο, για να βρει την αλλεργιογόνα ουσία που τον ενοχλεί. Στο πρώτο 

ραντεβού, η θεραπεία ακολουθεί τα εξής βήματα: πρώτα o αλλεργιολόγος ρωτά τον 

ασθενή να του περιγράψει με λεπτομέρεια το πρόβλημά του. Στη συνέχεια, ενημερώνεται 

για το πότε η αλλεργία χειροτερεύει. Μετά, τοποθετεί διάφορα αλλεργιογόνα στο δέρμα 

και ελέγχει σε ποια από αυτά αντιδρά ο οργανισμός.  

 

Τα φάρμακα που θεραπεύουν την αλλεργία 

Ο αλλεργιολόγος, τέλος, θα δώσει στον ασθενή φαρμακευτική αγωγή με χάπια ή ένεση. 

Στην περίπτωση που ο ασθενής μπορεί από μόνος του να μένει μακριά από το 

αλλεργιογόνο που τον πειράζει (π.χ. να μην τρώει κάποιο τρόφιμο), τότε ο γιατρός δε θα 

του δώσει φάρμακα. Θα το συμβουλεύσει απλά να αποφεύγει τη συγκεκριμένη ουσία.            

 

Πόσο φυσιολογικό είναι το αλλεργικό άτομο 

Τα αλλεργικά άτομα μπορούν να κάνουν ότι και οι άλλοι, φτάνει να γνωρίζουν πώς να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Λίγη καλή θέληση να έχει το αλλεργικό άτομο και 

τότε η ζωή του θα είναι απόλυτα φυσιολογική. 
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Παράρτημα III 

 

Έντυπο Έργου Ελεύθερης Γραπτής Ανάκλησης 
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Γράψε ό,τι θυμάσαι από το κείμενο που διάβασες πριν από λίγο 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Παράρτημα ΙV 

 

 

Οι Δύο Μορφές του Δοκιμίου Κατανόησης του Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης και του 

Δοκιμίου Κατανόησης του Περιγραφικού Κειμένου 
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Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 
Μορφή Α 

 

 
 

Βάλε σε κύκλο την ορθή απάντηση 

 

1. Οι Ίνκας επικοινωνούσαν μεταξύ τους με περισσότερους τρόπους από ότι οι Μάγια.  

Σωστό  / Λάθος 

 

2. Οι Μάγια είχαν τα βιβλία τους σε βιβλιοθήκες.  Σωστό / Λάθος  

  

3. Τα γραπτά κείμενα των Ίνκας βοήθησαν τους πολιτισμούς που ακολούθησαν να μάθουν 

πώς φτιάχνονται οι διάφορες κατασκευές.  Σωστό / Λάθος 

 

4. Κάποιοι από τους δούλους των Μάγια ήταν και αυτοί Μάγια.  Σωστό / Λάθος 

 

5. Οι ιερείς των Ίνκας ήταν αυτοί που αποφάσιζαν ποιο στοιχείο της φύσης θα λατρευόταν 

ως θεότητα.  Σωστό / Λάθος 

 

6. Οι Μάγια και οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους, για να φτιάχνουν όμορφα 

πράγματα.  Σωστό / Λάθος 

 

7. Στα σπίτια των Ίνκας δε χωρούσαν πολλά έπιπλα.  Σωστό / Λάθος 

 

8 Οι Ίνκας είναι πρωτοπόροι, γιατί έφτιαξαν πρώτοι κρεμαστές γέφυρες.  Σωστό / Λάθος  

 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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9 Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μάθουμε στο μέλλον πληροφορίες για τον 

πολιτισμό των Ίνκας, παρά για τον πολιτισμό των Μάγια.  Σωστό / Λάθος  

 

10. Ίνκας κατάφεραν να ανοίξουν νέους δρόμους, φέρνοντας κοντά βουνά, που ήταν 

απομακρυσμένα μεταξύ τους.  Σωστό / Λάθος 

 

11. Η προφορική λογοτεχνία των Μάγια και τα γραπτά κείμενα των Ίνκας θα μπορούσαν 

να μας δώσουν στοιχεία για τον πολιτισμό τους.  Σωστό / Λάθος  

 

12. Όλοι οι Ίνκας λάτρευαν τους ίδιους θεούς.  Σωστό / Λάθος 

 

13. Οι Μάγια μπορούσαν να σημειώνουν στο χαρτί τις παρατηρήσεις που έκαναν, όταν 

μελετούσαν τα άστρα.  Σωστό / Λάθος 

 

14. Καταφέραμε και μαζέψαμε πολλά στοιχεία για τον πολιτισμό των Ίνκας.  Σωστό / 

Λάθος 

 

15. Τα υλικά ζωγραφικής που χρησιμοποιούσαν οι Ίνκας δεν άντεξαν στο χρόνο.  

Σωστό / Λάθος  

 

16. Οι Μάγια συνέδεσαν τη θρησκεία τους με την ενασχόλησή τους με τις επιστήμες.  

Σωστό / Λάθος 

 

17. Σε περίπτωση πολέμου με ένα άλλο λαό, οι Μάγια από τις διάφορες περιοχές ήταν πιο 

πιθανό να είναι σύμμαχοι, παρά οι Ίνκας.   Σωστό / Λάθος  
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18. Οι Μάγια και οι Ίνκας φημίζονται για τον ίδιο λόγο.  Σωστό / Λάθος 

 

19. Από τους Ίνκας και τους Μάγια πήραμε σημαντικές γνώσεις για τις κατασκευές.  

Σωστό / Λάθος 

 

20. Οι Μάγια παρατηρούσαν τους πλανήτες.  Σωστό / Λάθος 

 

21. Οι αρανέε ήταν τραγουδιστές.  Σωστό / Λάθος 

 

22. Σε όλες τις περιοχές των Ίνκας ήταν επικεφαλής ο ίδιος διοικητής.  Σωστό / Λάθος 

 

23. Οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν πολύ ανθεκτικά υλικά στις κατασκευές τους. 

Σωστό / Λάθος.  

 

24. Η Μητέρα Καλαμπόκι ήταν θεότητα των Μάγια.  Σωστό / Λάθος 

 

25. Οι Μάγια σέβονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερο από τους Ίνκας.  

Σωστό / Λάθος 
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Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου Σύγκρισης Αντιπαράθεσης 
Μορφή Β 

 

 
 

Βάλε σε κύκλο την ορθή απάντηση 

1. Οι Μάγια και οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους, για να φτιάχνουν όμορφα 

πράγματα.  Σωστό / Λάθος 

 

2. Καταφέραμε και μαζέψαμε πολλά στοιχεία για τον πολιτισμό των Ίνκας. Σωστό / Λάθος 

 

3. Οι Μάγια και οι Ίνκας φημίζονται για τον ίδιο λόγο.  Σωστό / Λάθος 

 

4. Οι Μάγια μπορούσαν να σημειώνουν στο χαρτί τις παρατηρήσεις που έκαναν, όταν 

μελετούσαν τα άστρα.  Σωστό / Λάθος 

 

5. Οι αρανέε ήταν τραγουδιστές.  Σωστό / Λάθος 

 

6. Στα σπίτια των Ίνκας δε χωρούσαν πολλά έπιπλα.  Σωστό / Λάθος 

 

7. Οι Μάγια συνέδεσαν τη θρησκεία τους με την ενασχόλησή τους με τις επιστήμες.   

Σωστό / Λάθος 

 

8. Τα γραπτά κείμενα των Ίνκας βοήθησαν τους πολιτισμούς που ακολούθησαν να μάθουν 

πώς φτιάχνονται οι διάφορες κατασκευές.  Σωστό / Λάθος 

 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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9. Σε περίπτωση πολέμου με ένα άλλο λαό, οι Μάγια από τις διάφορες περιοχές ήταν πιο 

πιθανό να είναι σύμμαχοι, παρά οι Ίνκας.  Σωστό / Λάθος   

 

10. Τα υλικά ζωγραφικής που χρησιμοποιούσαν οι Ίνκας δεν άντεξαν στο χρόνο.   

Σωστό / Λάθος  

 

11. Οι Ίνκας επικοινωνούσαν μεταξύ τους με περισσότερους τρόπους από ότι οι Μάγια.  

Σωστό / Λάθος 

 

12. Οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν πολύ ανθεκτικά υλικά στις κατασκευές τους. 

Σωστό / Λάθος.  

 

13. Οι Ίνκας κατάφεραν να ανοίξουν νέους δρόμους, φέρνοντας κοντά βουνά, που ήταν 

απομακρυσμένα μεταξύ τους.  Σωστό / Λάθος 

 

14. Όλοι οι Ίνκας λάτρευαν τους ίδιους θεούς.  Σωστό / Λάθος 

 

15. Η Μητέρα Καλαμπόκι ήταν θεότητα των Μάγια.  Σωστό / Λάθος 

 

16. Οι Μάγια είχαν τα βιβλία τους σε βιβλιοθήκες.  Σωστό / Λάθος  

 

17. Κάποιοι από τους δούλους των Μάγια ήταν και αυτοί Μάγια.  Σωστό / Λάθος 

 

18. Από τους Ίνκας και τους Μάγια πήραμε σημαντικές γνώσεις για τις κατασκευές.  

Σωστό / Λάθος 
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19. Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μάθουμε στο μέλλον πληροφορίες για τον 

πολιτισμό των Ίνκας, παρά για τον πολιτισμό των Μάγια.  Σωστό / Λάθος  

 

20. Οι Μάγια παρατηρούσαν τους πλανήτες.  Σωστό / Λάθος 

 

21. Η προφορική λογοτεχνία των Μάγια και τα γραπτά κείμενα των Ίνκας θα μπορούσαν 

να μας δώσουν στοιχεία για τον πολιτισμό τους.  Σωστό  /  Λάθος  

 

22. Σε όλες τις περιοχές των Ίνκας ήταν επικεφαλής ο ίδιος διοικητής.  Σωστό / Λάθος 

 

23. Οι ιερείς των Ίνκας ήταν αυτοί που αποφάσιζαν ποιο στοιχείο της φύσης θα 

λατρευόταν ως θεότητα.  Σωστό / Λάθος 

 

24. Οι Μάγια σέβονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα περισσότερο από τους Ίνκας.   

Σωστό / Λάθος 

 

25. Οι Ίνκας είναι πρωτοπόροι, γιατί έφτιαξαν πρώτοι κρεμαστές γέφυρες.  Σωστό / Λάθος    
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Δοκίμιο Κατανόησης Περιγραφικού Κειμένου  
Μορφή Α 

 

 
 

Βάλε σε κύκλο την ορθή απάντηση 

1. Ο ασθενής που πάσχει από αλλεργία μπορεί να πάρει φαρμακευτική αγωγή μόνο με 

χάπια. Σωστό / Λάθος  

 

2. Αν κάποιος βρεθεί κοντά σε ένα αλλεργικό άτομο την ώρα που φταρνίζεται, κινδυνεύει 

να κολλήσει και αυτός αλλεργία.  Σωστό / Λάθος   

 

3. Οι αλλεργιολόγοι στις Σκανδιναβικές Χώρες έχουν πολλούς ασθενείς την άνοιξη.   

Σωστό / Λάθος 

 

4. Η σεροτονίνη είναι χημική ουσία που προκαλεί αλλεργία.  Σωστό / Λάθος 

 

5. Τα αλλεργιογόνα που προέρχονται από τα κατοικίδια ζώα φεύγουν γρήγορα από τον 

αέρα. Σωστό / Λάθος  

 

6. Είναι πιθανό κάποιο αλλεργικό άτομο, μετά από συνάντηση με τον αλλεργιολόγο του, 

να σταματήσει να τρώει ντομάτες.  Σωστό / Λάθος  

 

7. Κάποια αλλεργιογόνα σχετίζονται με τη φύση.  Σωστό / Λάθος 

 

8. Όσο και αν προσπαθήσει το αλλεργικό άτομο, δε θα μπορέσει να ζήσει φυσιολογικά.  

Σωστό / Λάθος 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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9. Ο αλλεργικός στη γύρη των λουλουδιών ταλαιπωρείται από αλλεργία όσο καιρό είναι 

ανθισμένα τα λουλούδια.  Σωστό / Λάθος 

 

10. Στα αλλεργικά άτομα, που υποφέρουν από αλλεργία όλο το χρόνο, τα συμπτώματα της 

αλλεργίας δεν είναι πάντοτε το ίδιο ενοχλητικά.  Σωστό / Λάθος      

 

11. Το ανοσοποιητικό σύστημα κάποιων ανθρώπων ευθύνεται για την κοκκινίλα στα μάτια 

τους.  Σωστό / Λάθος 

 

12. Κάποιος που είναι αλλεργικός στη σκόνη είναι καλό να πλένει συχνά το μαξιλάρι του.  

Σωστό / Λάθος 

 

13. Οι κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας πίνουν πολλά ζεστά ροφήματα, για να 

γιατρεύονται από τις αλλεργίες.  Σωστό / Λάθος   

 

14. Αν κάνεις χειραψία με ένα αλλεργικό άτομο, μετά πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου, για 

να μην πάθεις και εσύ αλλεργία.  Σωστό / Λάθος 

 

15. Το ανοσοποιητικό σύστημα μας προστατεύει από τις βλαβερές ουσίες που μπαίνουν 

στον οργανισμό μας.  Σωστό / Λάθος  

 

16. Κάποια άτομα έχουν αλλεργία στο τυρί.  Σωστό / Λάθος                                    

 

17. Ο αλλεργιολόγος συμβουλεύει τα αλλεργικά άτομα να ζουν κοντά σε πάρκο.  

Σωστό / Λάθος  
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18. Κάποιος μπορεί να υποφέρει από αλλεργία μόνο μιαν εποχή του χρόνου.  Σωστό / 

Λάθος 

 

19. Το κρυολόγημα προκαλεί πιο πυκνόρρευστο υγρό στη μύτη, από ότι η σκόνη.   

Σωστό / Λάθος    

 

20. Ο Γιώργος που είναι αλλεργικός στους ξηρούς καρπούς πρέπει να πίνει φάρμακα.   

Σωστό / Λάθος 

 

21. Η πρώτη επίσκεψη ενός αλλεργικού ατόμου στον αλλεργιολόγο του, συνήθως 

τελειώνει γρήγορα.  Σωστό / Λάθος  

 

22. Είναι καλό τα αλλεργικά παιδιά να έχουν στο σπίτι τους σκύλο.  Σωστό / Λάθος 

 

23. Ένα άτομο που υποφέρει από πόνους στην πλάτη και ένα αλλεργικό άτομο πηγαίνουν 

στον ίδιο γιατρό.  Σωστό / Λάθος      

 

24. Όταν ο Μάριος παρουσίασε για πρώτη φορά αλλεργία στη γύρη των λουλουδιών, η 

μητέρα του, του έδωσε φάρμακο για το κρυολόγημα. Αυτό είναι ένα λάθος που θα 

μπορούσε εύκολα να το κάνει ο οποιοσδήποτε.  Σωστό / Λάθος  

 

25. Είναι πιθανό ένα αλλεργικό άτομο να αναγκαστεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα 

όταν καθαρίζει, αντί για τη συνηθισμένη σκούπα.   Σωστό / Λάθος 
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Δοκίμιο Κατανόησης Περιγραφικού Κειμένου  
Μορφή Β 

 

 
 

Βάλε σε κύκλο την ορθή απάντηση 

1. Η σεροτονίνη είναι χημική ουσία που προκαλεί αλλεργία.  Σωστό / Λάθος 

 

2. Αν κάνεις χειραψία με ένα αλλεργικό άτομο, μετά πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου, για 

να μην πάθεις και εσύ αλλεργία.  Σωστό / Λάθος 

 

3. Το κρυολόγημα προκαλεί πιο πυκνόρρευστο υγρό στη μύτη, από ότι η σκόνη.   

Σωστό / Λάθος    

 

4. Οι κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας πίνουν πολλά ζεστά ροφήματα, για να γιατρεύονται 

από τις αλλεργίες.  Σωστό / Λάθος   

 

5. Είναι καλό τα αλλεργικά παιδιά να έχουν στο σπίτι τους σκύλο.  Σωστό / Λάθος 

 

6. Κάποια άτομα έχουν αλλεργία στο τυρί.  Σωστό / Λάθος                                    

 

7. Όσο και αν προσπαθήσει το αλλεργικό άτομο, δε θα μπορέσει να ζήσει φυσιολογικά.  

Σωστό / Λάθος 

 

8. Αν κάποιος βρεθεί κοντά σε ένα αλλεργικό άτομο την ώρα που φταρνίζεται, κινδυνεύει 

να κολλήσει και αυτός αλλεργία.  Σωστό / Λάθος   

 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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9. Ο αλλεργιολόγος συμβουλεύει τα αλλεργικά άτομα να ζουν κοντά σε πάρκο.  

Σωστό / Λάθος  

 

10. Κάποιος μπορεί να υποφέρει από αλλεργία μόνο μιαν εποχή του χρόνου. 

Σωστό / Λάθος 

 

11. Το ανοσοποιητικό σύστημα μας προστατεύει από τις βλαβερές ουσίες που μπαίνουν 

στον οργανισμό μας.  Σωστό / Λάθος  

 

12. Ο ασθενής που πάσχει από αλλεργία μπορεί να πάρει φαρμακευτική αγωγή μόνο με 

χάπια.  Σωστό / Λάθος  

 

13. Ο αλλεργικός στη γύρη των λουλουδιών ταλαιπωρείται από αλλεργία όσο καιρό είναι 

ανθισμένα τα λουλούδια.  Σωστό / Λάθος 

 

14. Κάποιος που είναι αλλεργικός στη σκόνη είναι καλό να πλένει συχνά το μαξιλάρι του.  

Σωστό / Λάθος 

 

15. Όταν ο Μάριος παρουσίασε για πρώτη φορά αλλεργία στη γύρη των λουλουδιών, η 

μητέρα του, του έδωσε φάρμακο για το κρυολόγημα. Αυτό είναι ένα λάθος που θα 

μπορούσε εύκολα να το κάνει ο οποιοσδήποτε.  Σωστό / Λάθος  

 

16. Ο Γιώργος που είναι αλλεργικός στους ξηρούς καρπούς πρέπει να πίνει φάρμακα.   

Σωστό / Λάθος 

 

17. Κάποια αλλεργιογόνα σχετίζονται με τη φύση.  Σωστό / Λάθος 
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18. Η πρώτη επίσκεψη ενός αλλεργικού ατόμου στον αλλεργιολόγο του, συνήθως 

τελειώνει γρήγορα.  Σωστό / Λάθος  

 

19. Στα αλλεργικά άτομα, που υποφέρουν από αλλεργία όλο το χρόνο, τα συμπτώματα της 

αλλεργίας δεν είναι πάντοτε το ίδιο ενοχλητικά.  Σωστό / Λάθος 

 

20. Ένα άτομο που υποφέρει από πόνους στην πλάτη και ένα αλλεργικό άτομο πηγαίνουν 

στον ίδιο γιατρό.  Σωστό / Λάθος      

 

21. Οι αλλεργιολόγοι στις Σκανδιναβικές Χώρες έχουν πολλούς ασθενείς την άνοιξη.   

Σωστό / Λάθος 

 

22. Είναι πιθανό κάποιο αλλεργικό άτομο, μετά από συνάντηση με τον αλλεργιολόγο του, 

να σταματήσει να τρώει ντομάτες.  Σωστό / Λάθος  

 

23. Τα αλλεργιογόνα που προέρχονται από τα κατοικίδια ζώα φεύγουν γρήγορα από τον 

αέρα.  Σωστό / Λάθος  

 

24. Είναι πιθανό ένα αλλεργικό άτομο να αναγκαστεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα 

όταν καθαρίζει, αντί για τη συνηθισμένη σκούπα   Σωστό / Λάθος 

 

25. Το ανοσοποιητικό σύστημα κάποιων ανθρώπων ευθύνεται για την κοκκινίλα στα μάτια 

τους.  Σωστό / Λάθος 
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Παράρτημα V 

 

Δοκίμιο Προϋπάρχουσων Γνώσεων 
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Γράψε ό,τι γνωρίζεις για τα πιο κάτω: 

Οι Ίνκας 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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Η αιμορροφιλία 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Οι Ινδές γυναίκες 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Η αλλεργία 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Οι Μάγια 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Παράρτημα VI 

 

Οι Δύο Μορφές του Δοκιμίου Λεξιλογικής Επίδοσης 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 από Παναγιώτα Παπαγεωργίου 
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Δοκίμιο Λεξιλογικής Επίδοσης 
Μορφή Α 

 

 
 

 

Βάλε σε κύκλο την ορθή απάντηση                                                                                         

1. Κάτι είναι παθογόνο αν                                                

    Α. το παθαίνουμε πάρα πολύ εύκολα.  

    Β. μας κάνει να αρρωσταίνουμε. 

    Γ. σταματά αμέσως το δυνατό πόνο.   

    Δ. το κληρονομούμε από τους γονείς μας. 

 

2. Σε ένα τυπογραφείο                                                

    Α. δίνονται μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

    Β. γίνονται ανάμεσα σε παιδιά διαγωνισμοί σκακιού. 

    Γ. φτιάχνονται βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες.   

    Δ. γίνονται θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. 

 

3. Κάτι είναι χερσαίο αν 

    Α. κινείται πολύ γρήγορα. 

    Β. κινείται πολύ αργά. 

    Γ. κινείται στη στεριά. 

    Δ. κινείται στο νερό. 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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4. Η στέπα είναι 

    Α. περιοχή με χαμηλή βλάστηση και λίγη βροχόπτωση. 

    Β. παραδοσιακή αντρική στολή ενός ελληνικού νησιού. 

    Γ. σπάνιο επικίνδυνο ερπετό που ζει μόνο στην Αφρική. 

    Δ. το νόμισμα που χρησιμοποιούσαν στην Αρχαία Αίγυπτο. 

 

5. Κάποιος μπορεί να αφυδατωθεί από την έλλειψη 

    Α. φαγητού. 

    Β. ζάχαρης. 

    Γ. νερού. 

    Δ. ύπνου. 

 

6. Κυοφορώ σημαίνει 

    Α. φορώ κράνος. 

    Β. βλέπω με κιάλια. 

    Γ. κρατώ σημαία. 

    Δ. θα γεννήσω. 

 

7. Κάτι είναι καλλωπιστικό αν                                                

    Α. στολίζει ένα δωμάτιο.  

    Β. καθαρίζει ένα δωμάτιο. 

    Γ. φωτίζει ένα δωμάτιο.   

    Δ. αρωματίζει ένα δωμάτιο. 
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8. Με τον αργαλειό                                                

    Α. φτιάχνουμε υφάσματα.  

    Β. καθαρίζουμε λεκέδες. 

    Γ. διορθώνουμε το ποδήλατο.   

    Δ. ζυμώνουμε ψωμί. 

 

9. Οι τένοντες βρίσκονται 

    Α. στις μηχανές των αυτοκινήτων. 

    Β. στο ανθρώπινο σώμα. 

    Γ. στα μαξιλάρια των καναπέδων. 

    Δ. στην οθόνη του υπολογιστή. 

 

10. Κάτι που θρυμματίστηκε 

    Α. ξέβαψε το χρώμα του στο πλύσιμο. 

    Β. έσπασε σε πολλά μικρά κομμάτια. 

    Γ. έσπασε σε δύο ίσα κομμάτια. 

    Δ. ξέβαψε το χρώμα του στον ήλιο. 

 

11.  Ο μετανάστης είναι αυτός που                                                 

    Α. άλλαξε τη θρησκεία του.  

    Β. ζει για χρόνια στην πόλη. 

    Γ. μιλά πολλές ξένες γλώσσες.   

    Δ. πήγε να ζήσει σε μια ξένη χώρα. 
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12. Κάτι είναι καίριο αν 

    Α. γίνει την κατάλληλη στιγμή. 

    Β. έγινε πριν από πολύ καιρό. 

    Γ. γίνει πάρα πολύ προσεχτικά.   

    Δ. γίνει χωρίς να το ξέρουν πολλοί. 

 

13. Τα αναλγητικά 

    Α. κάνουν τα παιδιά πιο έξυπνα. 

    Β. κάνουν τους αθλητές πιο δυνατούς. 

    Γ. καλυτερεύουν τη μνήμη μας.   

    Δ. μας ανακουφίζουν από τον πόνο. 

 

14. Όταν ενισχύω κάτι,                                                 

    Α. το καταστρέφω εντελώς.   

    Β. το κάνω να είναι πιο δυνατό. 

    Γ. το ξαναφτιάχνω από την αρχή.   

    Δ. του αλλάζω τα χρώματά του. 

 

15. Κάτι είναι επώδυνο όταν προκαλεί 

     Α. χαρά. 

     Β. συγκίνηση. 

     Γ. πόνο. 

     Δ. θυμό. 
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16. Ένα γεύμα είναι λουκούλλειο αν 

     Α. περιέχει κρέας και λαχανικά. 

     Β. είναι πάρα πολύ πλούσιο. 

     Γ. περιέχει μόνο κρέας.  

     Δ. περιέχει μόνο λαχανικά. 

 

17. Κάποιος μου είναι οικείος αν 

     Α. μένουμε στην ίδια γειτονιά. 

     Β. μοιάζουμε πολύ στην εμφάνιση. 

     Γ. κάνουμε το ίδιο επάγγελμα. 

     Δ. γνωριζόμαστε πολύ καλά. 

 

18. Με το δόλωμα                                                 

    Α. καθαρίζουμε την πισίνα.  

    Β. κάνουμε καταδύσεις. 

    Γ. πιάνουμε ψάρια.  

    Δ. επιπλέουμε στο νερό. 

 

19. Η φλεγμονή προκαλεί  

     Α. κούραση και ύπνο. 

     Β. αλλεργία και φαγούρα. 

     Γ. φλέγματα και βήξιμο. 

     Δ. πρήξιμο και πυρετό. 
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20. Κάποιος επιβιώνει αν                                                 

    Α. πάρει μια βιαστική απόφαση.  

    Β. ασχολείται με την ιππασία. 

    Γ. κάνει βίαια επεισόδια στα γήπεδα.   

    Δ. καταφέρει να αποφύγει το θάνατο. 

 

21. Κάτι είναι αιχμηρό αν έχει                                                

    Α. μεγάλο μέγεθος.  

    Β. μυτερή άκρη. 

    Γ. όμορφα χρώματα.   

    Δ. παράξενο σχήμα. 

 

22. Κάτι είναι απύθμενο αν 

     Α. έχει πολύ μεγάλο βάθος. 

     Β. έχει πολύ μεγάλο πλάτος. 

     Γ. είναι καλά θαμμένο κάπου. 

     Δ. είναι στο θαλάσσιο βυθό. 

 

23. Κάποιος υποσιτίζεται αν 

     Α. δεν πίνει πολλά υγρά. 

     Β. δεν κοιμάται αρκετά. 

     Γ. δεν τρέφεται σωστά. 

     Δ. δε γυμνάζεται αρκετά. 
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24. Οι αεραγωγοί   

     Α. δείχνουν προς τα πού φυσά ο αέρας. 

     Β. καθαρίζουν τον αέρα από τα καυσαέρια. 

     Γ. αυξάνουν το οξυγόνο στον αέρα. 

     Δ. μεταφέρουν τον αέρα σε ένα χώρο. 

 

25. Ο πίδακας είναι   

     Α. παιδικό παιχνίδι που σε τινάζει ψηλά. 

     Β. διαφημιστική πινακίδα στους δρόμους. 

     Γ. νερό που εκτοξεύεται προς τα πάνω. 

     Δ. πίνακας στον οποίο γράφεις με μαρκαδόρο. 

 

26. Όταν κάνω διάγνωση                                                 

    Α. βρίσκω το πρόβλημα που ταλαιπωρεί κάποιον.  

    Β. δίνω χρήματα σε αυτούς που τα χρειάζονται. 

    Γ. λέω τη γνώμη μου για μια θεατρική παράσταση.   

    Δ. ξεναγώ μιαν ομάδα τουριστών σε ένα μνημείο. 

 

27. Όταν κάποιος παραληρεί   

     Α. χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος. 

     Β. μιλά συνέχεια και λέει πράγματα χωρίς νόημα. 

     Γ. ροχαλίζει συνέχεια και μιλά στον ύπνο του. 

     Δ. νιώθει ζαλάδα, γιατί ήπιε πάρα πολύ αλκοόλ. 
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28. Τα χρωματοσώματα  

     Α. καθορίζουν το φύλο μας. 

     Β. βρίσκονται στις μπογιές. 

     Γ. φτιάχνουν το ουράνιο τόξο. 

     Δ. είναι χρωματιστές λάμπες. 

 

29. Κάποιος λιμοκτονεί όταν 

    Α. δεν έχει φαγητό να φάει. 

    Β. δεν έχει ρούχα να φορέσει. 

    Γ. μπαίνει παράνομα σε μια χώρα. 

    Δ. δραπετεύει από τη φυλακή. 

 

30. Κάτι είναι άφθονο αν 

    Α. το ζηλεύουν όλοι οι άλλοι.  

    Β. η φωνή του δεν είναι δυνατή. 

    Γ. δεν μπορείς να το καταστρέψεις.   

    Δ. υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. 
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Δοκίμιο Λεξιλογικής Επίδοσης 
Μορφή Β 

 

 
 

 

Βάλε σε κύκλο την ορθή απάντηση                                

1. Τα χρωματοσώματα  

     Α. καθορίζουν το φύλο μας. 

     Β. βρίσκονται στις μπογιές. 

     Γ. φτιάχνουν το ουράνιο τόξο. 

     Δ. είναι χρωματιστές λάμπες. 

 

2. Κάτι είναι χερσαίο αν 

    Α. κινείται πολύ γρήγορα. 

    Β. κινείται πολύ αργά. 

    Γ. κινείται στη στεριά. 

    Δ. κινείται στο νερό. 

 

3. Κάποιος υποσιτίζεται αν 

     Α. δεν πίνει πολλά υγρά. 

     Β. δεν κοιμάται αρκετά. 

     Γ. δεν τρέφεται σωστά. 

     Δ. δε γυμνάζεται αρκετά. 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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4. Κάτι που θρυμματίστηκε 

    Α. ξέβαψε το χρώμα του στο πλύσιμο. 

    Β. έσπασε σε πολλά μικρά κομμάτια. 

    Γ. έσπασε σε δύο ίσα κομμάτια. 

    Δ. ξέβαψε το χρώμα του στον ήλιο. 

 

5. Σε ένα τυπογραφείο                                                

    Α. δίνονται μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

    Β. γίνονται ανάμεσα σε παιδιά διαγωνισμοί σκακιού. 

    Γ. φτιάχνονται βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες.   

    Δ. γίνονται θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. 

 

6. Η φλεγμονή προκαλεί  

     Α. κούραση και ύπνο. 

     Β. αλλεργία και φαγούρα. 

     Γ. φλέγματα και βήξιμο. 

     Δ. πρήξιμο και πυρετό. 

 

7. Κάποιος λιμοκτονεί όταν 

    Α. δεν έχει φαγητό να φάει. 

    Β. δεν έχει ρούχα να φορέσει. 

    Γ. μπαίνει παράνομα σε μια χώρα. 

    Δ. δραπετεύει από τη φυλακή. 
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8. Κυοφορώ σημαίνει 

    Α. φορώ κράνος. 

    Β. βλέπω με κιάλια. 

    Γ. κρατώ σημαία. 

    Δ. θα γεννήσω. 

 

9. Ο μετανάστης είναι αυτός που                                                 

    Α. άλλαξε τη θρησκεία του.  

    Β. ζει για χρόνια στην πόλη. 

    Γ. μιλά πολλές ξένες γλώσσες.   

    Δ. πήγε να ζήσει σε μια ξένη χώρα. 

 

10. Κάτι είναι απύθμενο αν 

     Α. έχει πολύ μεγάλο βάθος. 

     Β. έχει πολύ μεγάλο πλάτος. 

     Γ. είναι καλά θαμμένο κάπου. 

     Δ. είναι στο θαλάσσιο βυθό. 

 

11. Κάτι είναι παθογόνο αν                                                

    Α. το παθαίνουμε πάρα πολύ εύκολα.  

    Β. μας κάνει να αρρωσταίνουμε. 

    Γ. σταματά αμέσως το δυνατό πόνο.   

    Δ. το κληρονομούμε από τους γονείς μας. 
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12. Κάτι είναι άφθονο αν                                                

    Α. το ζηλεύουν όλοι οι άλλοι.  

    Β. η φωνή του δεν είναι δυνατή. 

    Γ. δεν μπορείς να το καταστρέψεις.   

    Δ. υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. 

 

13. Οι τένοντες βρίσκονται 

    Α. στις μηχανές των αυτοκινήτων. 

    Β. στο ανθρώπινο σώμα. 

    Γ. στα μαξιλάρια των καναπέδων. 

    Δ. στην οθόνη του υπολογιστή. 

 

14. Ο πίδακας είναι   

     Α. παιδικό παιχνίδι που σε τινάζει ψηλά. 

     Β. διαφημιστική πινακίδα στους δρόμους. 

     Γ. νερό που εκτοξεύεται προς τα πάνω. 

     Δ. πίνακας στον οποίο γράφεις με μαρκαδόρο. 

 

15. Κάτι είναι καλλωπιστικό αν                                                

    Α. στολίζει ένα δωμάτιο.  

    Β. καθαρίζει ένα δωμάτιο. 

    Γ. φωτίζει ένα δωμάτιο.   

    Δ. αρωματίζει ένα δωμάτιο. 

 

 

 
Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

263

16. Τα αναλγητικά 

    Α. κάνουν τα παιδιά πιο έξυπνα. 

    Β. κάνουν τους αθλητές πιο δυνατούς. 

    Γ. καλυτερεύουν τη μνήμη μας.   

    Δ. μας ανακουφίζουν από τον πόνο. 

 

17. Η στέπα είναι 

    Α. περιοχή με χαμηλή βλάστηση και λίγη βροχόπτωση. 

    Β. παραδοσιακή αντρική στολή ενός ελληνικού νησιού. 

    Γ. σπάνιο επικίνδυνο ερπετό που ζει μόνο στην Αφρική. 

    Δ. το νόμισμα που χρησιμοποιούσαν στην Αρχαία Αίγυπτο. 

 

18. Κάποιος μου είναι οικείος αν 

     Α. μένουμε στην ίδια γειτονιά. 

     Β. μοιάζουμε πολύ στην εμφάνιση. 

     Γ. κάνουμε το ίδιο επάγγελμα. 

     Δ. γνωριζόμαστε πολύ καλά. 

 

19. Κάποιος επιβιώνει αν                                                 

    Α. πάρει μια βιαστική απόφαση.  

    Β. ασχολείται με την ιππασία. 

    Γ. κάνει βίαια επεισόδια στα γήπεδα.   

    Δ. καταφέρει να αποφύγει το θάνατο. 
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20. Όταν ενισχύω κάτι,                                                 

    Α. το καταστρέφω εντελώς.   

    Β. το κάνω να είναι πιο δυνατό. 

    Γ. το ξαναφτιάχνω από την αρχή.   

    Δ. του αλλάζω τα χρώματά του. 

 

21. Με τον αργαλειό                                                

    Α. φτιάχνουμε υφάσματα.  

    Β. καθαρίζουμε λεκέδες. 

    Γ. διορθώνουμε το ποδήλατο.   

    Δ. ζυμώνουμε ψωμί. 

 

22. Κάτι είναι αιχμηρό αν έχει                                                

    Α. μεγάλο μέγεθος.  

    Β. μυτερή άκρη. 

    Γ. όμορφα χρώματα.   

    Δ. παράξενο σχήμα. 

 

23. Κάτι είναι καίριο αν 

    Α. γίνει την κατάλληλη στιγμή. 

    Β. έγινε πριν από πολύ καιρό. 

    Γ. γίνει πάρα πολύ προσεχτικά.   

    Δ. γίνει χωρίς να το ξέρουν πολλοί. 
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24. Κάποιος μπορεί να αφυδατωθεί από την έλλειψη 

    Α. φαγητού. 

    Β. ζάχαρης. 

    Γ. νερού. 

    Δ. ύπνου. 

 

25. Κάτι είναι επώδυνο όταν προκαλεί 

     Α. χαρά. 

     Β. συγκίνηση. 

     Γ. πόνο. 

     Δ. θυμό. 

 

26. Οι αεραγωγοί   

     Α. δείχνουν προς τα πού φυσά ο αέρας. 

     Β. καθαρίζουν τον αέρα από τα καυσαέρια. 

     Γ. αυξάνουν το οξυγόνο στον αέρα. 

     Δ. μεταφέρουν τον αέρα σε ένα χώρο. 

 

27. Ένα γεύμα είναι λουκούλλειο αν 

     Α. περιέχει κρέας και λαχανικά. 

     Β. είναι πάρα πολύ πλούσιο. 

     Γ. περιέχει μόνο κρέας.  

     Δ. περιέχει μόνο λαχανικά. 
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28. Με το δόλωμα                                                 

    Α. καθαρίζουμε την πισίνα.  

    Β. κάνουμε καταδύσεις. 

    Γ. πιάνουμε ψάρια.  

    Δ. επιπλέουμε στο νερό. 

 

29. Όταν κάποιος παραληρεί   

     Α. χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος. 

     Β. μιλά συνέχεια και λέει πράγματα χωρίς νόημα. 

     Γ. ροχαλίζει συνέχεια και μιλά στον ύπνο του. 

     Δ. νιώθει ζαλάδα, γιατί ήπιε πάρα πολύ αλκοόλ. 

 

30. Όταν κάνω διάγνωση                                                 

    Α. βρίσκω το πρόβλημα που ταλαιπωρεί κάποιον.  

    Β. δίνω χρήματα σε αυτούς που τα χρειάζονται. 

    Γ. λέω τη γνώμη μου για μια θεατρική παράσταση.   

    Δ. ξεναγώ μιαν ομάδα τουριστών σε ένα μνημείο. 
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Παράρτημα VΙΙ 

 

Δοκίμιο Δυνατότητας Μνήμης Εργασίας 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Βασισμένο στο Sentence Span Measure 

(Swanson, 1992; 1993) 

 

 

 

 

Copyright 2009 από Παναγιώτα Παπαγεωργίου 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 

Τα παιδιά συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο σχετικό έντυπο και ακολούθως 

δίνεται η ακόλουθη οδηγία: «Πρώτα θα κάνουμε μαζί τρία παραδείγματα. Όλες σας τις 

απορίες θα τις λύσουμε τώρα, γιατί μετά δε θα δίνω καθόλου εξηγήσεις». 

 

Κατά τη διάρκεια των παραδειγμάτων, ο/η εξεταστής/ρια 

1. δίνει έμφαση στη σημασία της κατανόησης του περιεχομένου της κάθε πρότασης, 

2. δίνει έμφαση στη σημασία συγκράτησης της τελευταίας λέξης της κάθε πρότασης,  

3. δίνει σαφείς οδηγίες, λύνει απορίες, 

4. κάνει κατανοητό ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δε θα δίνονται εξηγήσεις, 

γι’ αυτό, τυχόν απορίες πρέπει να εκφραστούν σε αυτό το στάδιο, 

5. τονίζει ότι όλες οι απαντήσεις αποτελούνται μόνο από μια λέξη, χωρίς το άρθρο 

της,  

6. διευκρινίζει ότι οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων πρέπει να γράφονται με τη 

σειρά που ακούστηκαν, 

7. σιγουρεύεται ότι τα παιδιά γράφουν τις απαντήσεις τους στο σωστό μέρος στο 

φύλλο αξιολόγησης,  

8. κάνει σαφές ότι για κάθε ομάδα ερωτήσεων χρησιμοποιούμε άλλο φύλλο 

αξιολόγησης, 

9. ξεκαθαρίζει ότι για να περάσουν στο επόμενο φύλλο αξιολόγησης (να πάνε στην 

επόμενη σελίδα), πρέπει να τους δοθεί εντολή,  

8    ανακοινώνει και επεξηγεί στους μαθητές τους εξής κώδικες επικοινωνίας:  

 

ΑΚΡΟΑΣΗ = ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ = ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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ΑΝΑΚΛΗΣΗ = ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ: ΑΠΑΝΤΩ ΤΗΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, ΓΡΑΦΩ ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑ  

(οι κώδικες γράφονται στον πίνακα και η εξήγηση δίνεται προφορικά) 

  

Η διαδικασία συμπλήρωσης τόσο των παραδειγμάτων, όσο και του τεστ περιγράφεται στη 

συνέχεια: 

  

Διαδικασία  

«ΑΚΡΟΑΣΗ» 

(Oι προτάσεις διαβάζονται μεγαλόφωνα, αργά και δυνατά. Μεταξύ των προτάσεων 

μεσολαβούν δύο δευτερόλεπτα. Ο ίδιος χρόνος μεσολαβεί και ανάμεσα στην τελευταία 

πρόταση και την ανακοίνωση του κώδικα «ΕΡΩΤΗΣΗ».) 

«ΕΡΩΤΗΣΗ» 

(H ερώτηση διαβάζεται μεγαλόφωνα, αργά και δυνατά.) 

«ΑΝΑΚΛΗΣΗ» 

Όταν όλα τα παιδιά ολοκληρώσουν το έργο, δίνεται εντολή να προχωρήσουν στην 

επόμενη σελίδα, στο επόμενο δηλαδή φύλλο αξιολόγησης και ξεκινά το επόμενο έργο.  

* Πριν από την έναρξη του επόμενου ΕΡΓΟΥ (την ανάγνωση δηλαδή της επόμενης 

ομάδας προτάσεων), αν ο/η εξεταστής/ρια κρίνει αναγκαίο, υπενθυμίζει στα παιδιά σε 

συντομία τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Κατά την υπενθύμιση, τονίζεται ότι μετά την 

ανακοίνωση του κώδικα «ΑΝΑΚΛΗΣΗ», πρέπει να γράψουν την απάντηση στην 

ερώτηση και αμέσως μετά, χωρίς άλλη υπενθύμιση, να συνεχίσουν γράφοντας τις 

τελευταίες λέξεις των προτάσεων.   

* Κατά τη διάρκεια του κάθε έργου δε γίνεται καμία συζήτηση, ούτε διακόπτεται η 

διαδικασία, για κανένα λόγο. 
Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

271

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

«Κάθε φορά θα σας διαβάζω μιαν ομάδα προτάσεων. Αφού διαβάσω τις προτάσεις, θα σας 

κάνω μιαν ερώτηση, η απάντηση της οποίας θα βρίσκεται σε μιαν από τις προτάσεις  που θα 

έχετε ακούσει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ και να 

σημειώσετε στο χαρτί ΜΟΝΟ την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ όλων των προτάσεων που 

ακούσατε.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

1. Πρέπει να ακούτε πολύ προσεχτικά τις προτάσεις, ώστε (α) να καταλάβετε/ 

κατανοήσετε τι λένε και (β) να θυμάστε τις τελευταίες λέξεις τους. 

2. Θα γράφετε μόνο μία λέξη κάθε φορά, χωρίς το άρθρο τη (δίνεται ένα απλό 

παράδειγμα: σκύλος και όχι ο σκύλος). 

3. Τις τελευταίες λέξεις των προτάσεων θα πρέπει να τις γράφετε με τη σειρά που 

ακούστηκαν. Αυτό είναι το σωστό. Αν όμως δεν τις θυμάστε με αυτή τη σειρά, να τις 

γράψετε με τη σειρά που τις θυμάστε».   
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ΕΡΓΑ 

 

1o Έργο Εξάσκησης  

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Πολλοί άνθρωποι ζουν σε μια πολυκατοικία.[Παύση]                

2. Συνηθίζουμε να φοράμε μάσκες, όταν είναι αποκριές.[Παύση]   

      ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τι συνηθίζουμε να φοράμε, όταν είναι αποκριές;                                      

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  

  

2o Έργο Εξάσκησης  

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Xθες ο Γιώργος έπεσε από το δέντρο.[Παύση]                                             

2. Περπάτησαν στο πάρκο, που ήταν πίσω από το σπίτι.[Παύση]    

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποιος έπεσε από το δέντρο;                                                          

            ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

 

3o Έργο Εξάσκησης  

            ΑΚΡΟΑΣΗ                                                                                

1. Το σπουργίτι πέταξε γρήγορα και κάθισε σε ένα κλαδί.[Παύση]   

2. Στην πλατεία το χιόνι έλιωσε, γιατί ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία.[Παύση]  

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Τι έλιωσε; 

            ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Έργο 1 (Επίπεδο 2) 

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Η Μαίρη θέλει να της δώσεις μια λίρα.[Παύση] 

2. Ο εργοδότης έχει δώσει άδεια στους υπαλλήλους για ξεκούραση.[Παύση] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Ποιος έχει δώσει άδεια στους υπαλλήλους; 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Έργο 2 (Επίπεδο 2) 

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Οι αγώνες δυστυχώς είχαν αναβληθεί, γιατί διακόπηκε ο ηλεκτρισμός. [Παύση] 

2. Αυτή λέει ότι δεν έχει υπομονή.[Παύση] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Ποιοι είχαν αναβληθεί; 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Έργο 3 (Επίπεδο 3) 

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Ο πατέρας αγόρασε καρπούζι από τη φρουταρία.[Παύση] 

2. Η Σταύρη λέει ότι πρέπει να ελευθερώσουμε το καναρίνι.[Παύση] 

3. Ο Κώστας προσπάθησε να δικαιολογηθεί για το λάθος.[Παύση] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Τι αγόρασε ο πατέρας; 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Έργο 4 (Επίπεδο 3) 

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Έχω πονόδοντο και έτσι δε θα πάω σχολείο.[Παύση] 

2. Η Βασιλική δεν κοιμάται, πριν τελειώσουν οι ειδήσεις.[Παύση] 

3. Ο Κυριάκος αρνείται να απαντήσει την ερώτηση.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Ποια δεν κοιμάται; 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Έργο 5 (Επίπεδο 4) 

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Ο αδελφός μου πήγε για φαγητό σε εστιατόριο.[Παύση] 

2. Ο δάσκαλος ήθελε να μου μιλήσει για το βιβλίο.[Παύση] 

3. Εσύ θα το μετανιώσεις πικρά, αν σπάσεις το παράθυρο.[Παύση] 

4. Ο φίλος μου ενδιαφέρεται για τα φίδια.[Παύση]  

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Ποιος θα το μετανιώσει; 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Έργο 6 (Επίπεδο 4) 

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Αν δουλέψεις σκληρά, μπορείς να πετύχεις πολλά στη ζωή.[Παύση] 

2. Δεν είχα φάει το μήλο, γιατί βρήκα μέσα σκουλήκι.[Παύση] 

3. Σίγουρα θα ακολουθήσω τη δική σου συμβουλή.[Παύση] 

4. Στα πάρκα είναι σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια.[Παύση] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Τι δεν είχα φάει; 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Έργο 7 (Επίπεδο 5) 

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1.  Το τζάκι έχει ανάψει και σκορπά ζεστασιά.[Παύση]    . 

2. Ο Πάρης πήγε γιατρό, γιατί έχει κρυολόγημα.[Παύση] 

3. Η εκδρομή στη θάλασσα δεν ήταν δική μου ιδέα.[Παύση] 

4. Ο Μαρίνος σήμερα φαίνεται να μην έχει όρεξη.[Παύση] 

5. Ήταν όλοι τους χαρούμενοι, γιατί τους κάλεσαν στην εκδήλωση.[Παύση]  

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Τι έχει ανάψει; 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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Έργο 8 (Επίπεδο 5) 

 ΑΚΡΟΑΣΗ 

1. Θα μπορέσω να μελετήσω, αν μου δώσεις ένα μολύβι.[Παύση] 

2.   Στα παιδιά αρέσουν τα βιβλία με ζώα.[Παύση] 

3.   Θα είχα δώσει γλυκά στην Ντίνα, αν ζητούσε συγγνώμη.[Παύση] 

4.   Τα καλά νέα έκαναν την Άννα να νιώσει χαρά.[Παύση] 

5.   Εμένα μου αρέσει να γράφω με μελάνι.[Παύση] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Τι θα είχα δώσει στην Ντίνα; 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

1ο ΕΡΓΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________ 

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

    

                                                                                          ________________________ 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο __________________________________________ 

Σχολείο _________________________________________________ 

Τμήμα ____________ 
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2ο ΕΡΓΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

 

                                                                                          ________________________ 
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3ο ΕΡΓΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

 

                                                                                          ________________________ 
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ΕΡΓΟ 1 (ΕΠΙΠΕΔΟ 2)   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

 

                                                                                          ________________________ 
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ΕΡΓΟ 2 (ΕΠΙΠΕΔΟ 2)  

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

 

                                                                                          ________________________ 
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ΕΡΓΟ 3 (ΕΠΙΠΕΔΟ 3)   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

 

                                                                                          ________________________ 

  

                                                                                          ________________________ 
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ΕΡΓΟ 4 (ΕΠΙΠΕΔΟ 3)   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

 

                                                                                          ________________________ 

 

                                                                                          ________________________ 
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ΕΡΓΟ 5 (ΕΠΙΠΕΔΟ 4)   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

 

                                                                                          ________________________ 

  

                                                                                          ________________________ 

   

                                                                                          ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πα
να
γιώ
τα

 Γ.
 Π
απ
αγ
εω
ργ
ίου



 

 

289

ΕΡΓΟ 6 (ΕΠΙΠΕΔΟ 4)   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

  

                                                                                          ________________________ 

  

                                                                                          ________________________ 

   

                                                                                          ________________________ 
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ΕΡΓΟ 7 (ΕΠΙΠΕΔΟ 5)   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________  

 

                                                                                         ________________________ 

 

                                                                                         ________________________ 

 

                                                                                         ________________________ 

 

                                                                                         ________________________ 
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ΕΡΓΟ 8 (ΕΠΙΠΕΔΟ 5)   

 

Απάντηση στην ερώτηση: ________________________                                               

 

Οι τελευταίες λέξεις των προτάσεων που άκουσα ήταν: ________________________ 

 

                                                                                         ________________________ 

 

                                                                                         ________________________ 

 

                                                                                         ________________________ 

 

                                                                                         ________________________ 
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Παράρτημα VIII 
 

Έγγραφα και Έντυπα σχετικά με το Προκαταρκτικό Στάδιο της Έρευνας 
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06 / 09 / 2006 

 

κ. Σάββα Νικολαΐδη 

Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

(φ/δι κ. Τσιάκκιρου) 

 

Θέμα:  Διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο την Ανάκληση και Κατανόηση 

Πληροφοριακών  Κειμένων 

 

Αξιότιμε κύριε, 

Με την παρούσα επιστολή ζητώ όπως μου χορηγηθεί άδεια από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού για τη διεξαγωγή έρευνας, το θέμα της οποίας εμπίπτει στο πεδίο της 

ανάκλησης και κατανόησης κειμένων. H έρευνα αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο των 

σπουδών μου στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την εξασφάλιση 

Διδακτορικού στην Εκπαιδευτική, Εξελικτική και Γνωστική Ψυχολογία. Επιβλέπουσα της 

έρευνας αυτής είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ειρήνη-

Άννα Διακίδου. Συγκεκριμένα, η έρευνα θα απευθυνθεί σε μαθητές Στ’ τάξης Δημοτικού 

και θα διερευνήσει την επίδραση που έχουν δύο διαφορετικές κειμενικές αναθεωρήσεις 

στην ανάκληση και κατανόηση δύο τύπων πληροφοριακού κειμένου.  

 

Οι αναθεωρήσεις που θα εφαρμοστούν στα κείμενα της έρευνας  είναι η χρήση τίτλων και 

υποτίτλων, που εμπίπτουν στον τομέα των τεχνικών σηματοδότησης, καθώς και η αύξηση 

της κειμενικής συνεκτικότητας, μέσω διακριτών λέξεων και φράσεων, όπως είναι οι 

σύνδεσμοι. Μέσα λοιπόν από τον ερευνητικό σχεδιασμό που θα υιοθετηθεί από την 

προτεινόμενη έρευνα θα επιχειρηθεί να βρεθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι 

προαναφερθείσες αναθεωρήσεις έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάκληση και την 

κατανόηση. Λέγοντας ανάκληση αναφερόμαστε στην ικανότητα των αναγνωστών να 

αναπαράγουν με πιστότητα, γραπτώς ή προφορικώς, το περιεχόμενο ενός κειμένου. Με 

τον όρο κατανόηση αναφερόμαστε στην ικανότητα των αναγνωστών να καταλαβαίνουν το 

περιεχόμενο του κειμένου, δημιουργώντας μια νοητική αναπαράσταση γι’ αυτό, 

συνδέοντας τις πληροφορίες που παρουσιάζει με τις προϋπάρχουσές τους γνώσεις. Το 

επίπεδο ανάκλησης και κατανόησης θα αξιολογηθεί μέσω ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής, καθώς και μέσω γραπτών ανακλήσεων, στις οποίες θα προβούν οι μαθητές. 

Περαιτέρω θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός τυχόν διαφορών στην ανάκληση και κατανόηση 
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διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί ένα 

κείμενο σύγκρισης/αντιπαράθεσης και ένα απλό περιγραφικό κείμενο.  

 

Τα αποτελέσματα από μια τέτοια έρευνα θα είχαν σημαντική θεωρητική αλλά και 

πρακτική σημασία, καθώς θα εδραιώσουν αναλόγως θεωρητικά μοντέλα ανάγνωσης, αλλά 

και θα διευρύνουν τις γνώσεις μας σχετικά με τις προδιαγραφές που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζουν ένα καλό πληροφοριακό κείμενο. Ως εκ τούτου, είναι δυνατό να 

προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια κατασκευής και συμπερίληψης στα 

σχολικά  εγχειρίδια κειμένων, τα οποία θα μεταφέρουν επιτυχώς πληροφορίες στους 

μαθητές. Η έρευνα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία και λόγω της εισαγωγής των νέων 

σχολικών εγχειριδίων στο μάθημα της γλώσσας, τα οποία περιέχουν σε μεγάλο βαθμό 

πληροφοριακά κείμενα, σε αντίθεση με τα παλιά που περιείχαν κυρίως λογοτεχνικά 

κείμενα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ενδεχομένως να δώσουν πληροφορίες για 

την ικανότητα των παιδιών του δημοτικού σχολείου να κατανοούν πληροφοριακά κείμενα, 

καθώς και για τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν τα παιδιά να βελτιώσουν το επίπεδο 

κατανόησης.  

 

Έχει προγραμματιστεί όπως η έρευνα αυτή διεξαχθεί κατά το σχολικό έτος 2006/07 και ως 

εκ τούτου ζητώ όπως μου παραχωρηθεί άδεια γι’ αυτό το χρονικό διάστημα. Νοείται ότι 

θα εξασφαλιστεί άδεια από τους αρμόδιους Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς και ότι θα 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία των 

σχολείων. 

 

 

Με τιμή, 

 

Παναγιώτα Παπαγεωργίου 
 
Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Κίμωνος 3, 1057 
Λευκωσία 
Τηλ.:  22333180/ 99634081 
email: panayiota_papageorgiou@hotmail.com 
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Αγαπητοί γονείς, 
 

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι τα παιδιά σας 
επιλέγηκαν για να λάβουν μέρος σε μία έρευνα που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και η οποία έχει θέμα την κατανόηση κειμένων. Συγκεκριμένα, η έρευνα θα εξετάσει 
ποια είδη κειμένων είναι καταλληλότερα για τα παιδιά της Στ’ τάξης δημοτικού. Για να 
διαπιστωθεί αυτό, τα παιδιά θα κληθούν να διαβάσουν διαφορετικά είδη κειμένων, για 
να φανεί ποια από αυτά ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Η μελέτη των 
κειμένων θα γίνει κατά τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου στο σχολείο και δε θα 
χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε προετοιμασία ή εργασία στο σπίτι.   

Τα δεδομένα της έρευνας, τα οποία και θα αξιοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς 
σκοπούς, θα μας δώσουν πολύτιμη πληροφόρηση για αποδοτικότερους τρόπους 
διδασκαλίας στο μάθημα των Ελληνικών. Τονίζουμε πως όλες οι πληροφορίες που θα 
μαζέψουμε θα τηρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
και   μόνο για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης στα παιδιά σας εκπαίδευσης. 
Οι εισηγήσεις της έρευνας θα υποβληθούν επίσημα στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που εποπτεύει την έρευνα και διασφαλίζει 
ότι η προσπάθεια γίνεται για το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών. 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία, την οποία θεωρούμε 
πολύ σημαντική.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη συμμετοχή των σχολείων στην έρευνα έχει ζητηθεί σχετική άδεια 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο την έχει ήδη παραχωρήσει στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην ερευνήτρια. 

 
         Σε περίπτωση πού ΔΕΝ επιθυμείτε να λάβει μέρος το παιδί σας στην έρευνα 
αυτή, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω δήλωση.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Με εκτίμηση 
 
Δρ. Ειρήνη-Άννα Διακίδου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 
Τμήμα Ψυχολογίας 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Παναγιώτα Παπαγεωργίου 
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Υποψήφια Διδάκτωρ στην «Εκπαιδευτική Εξελικτική και Γνωστική Ψυχολογία» 
Τμήμα Ψυχολογίας 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Δηλώνω ότι ΔΕΝ επιθυμώ να λάβει μέρος το παιδί μου στην έρευνα. 
 

Ονοματεπώνυμο                              Υπογραφή 
 

_________________________            _________________ 
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