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Πεξίιεςε
Σα θείκελα ζε ςεθηαθή κνξθή εηζάγνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ
κεγάιν αληίθηππν ζηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα θαηαλνήζεη απηό πνπ δηαβάδεη.
ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε ζύγθξηζε δύν
αληηπξνζσπεπηηθώλ πνηνηηθώλ κειεηώλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο αλαγλσζηηθήο
θαηαλόεζεο ζε καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, αληίζηνηρα. Γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ αλαγλσζηηθήο
θαηαλόεζεο, νη εξεπλεηέο Νηθνιαθόπνπινο, Α., θαη Παξαζθεπά, Φ. (2014)
ρξεζηκνπνηήζαλ δείγκα 15 καζεηώλ ηεο Α΄ Λπθείνπ, ζηνπο νπνίνπο δόζεθε ε νδεγία
λα αλαγλώζνπλ έλα απόζπαζκα από ην βηβιίν «Pride & Prejudice» ζε παξαδνζηαθή
θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Αληίζηνηρα, νη Coiro, J., θαη Dobler, E. (2007),
πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηε ζε 11 καζεηέο ηεο 6εο ηάμεο Δεκνηηθνύ, νη νπνίνη
ζεκείσζαλ ηηο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο αλάκεζα ζε 150
καζεηέο ηεο 6εο ηάμεο Δεκνηηθνύ πνπ αξρηθά απνηεινύζαλ ην δείγκα. πγθεθξηκέλα,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλαληήζεηο θαη αμηνινγήζεηο κέζσ δύν μερσξηζηώλ
έξγσλ πνπ δόζεθαλ ζε θάζε έλα από ηνπο 11 ζπκκεηέρνληεο ηεο κειέηεο θαη
πεξηειάκβαλαλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δύν κειεηώλ
δείρλνπλ όηη νη αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ καζεηώλ κε ην ειεθηξνληθό κέζν
είλαη όκνηεο ή αθόκα θαη πην ζύλζεηεο κε εθείλεο ηνπ παξαδνζηαθνύ πεξηβάιινληνο,
όπσο ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο, ηεο επαγσγηθήο
ζπιινγηθήο θαη ηεο απηνξξύζκηζεο.
Λέμεηο-Κιεηδηά αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε, ςεθηαθό πεξηβάιινλ, ζηξαηεγηθέο
αλάγλσζεο.
Abstract
Texts in digital format introduce new challenges and seem to have a big impact on
a person's ability to understand what he reads. The aim of this paper is to present and
compare two representative qualitative studies examining reading comprehension
strategies in primary and secondary school pupils, respectively. For the exploration of
reading comprehension strategies, researchers Nikolakopoulos, A., and Paraskeva, F.
(2014) used a sample of 15 students of the high school, who were instructed to read
an extract from the book Pride & Prejudice in Traditional and electronic form.
Correspondingly, Coiro, J., and Dobler, E. (2007), conducted a study of 11 pupils in
the 6th Primary School, who scored the highest scores in reading comprehension tests,
among 150 pupils of the 6th Primary School, who were originally the sample. In
particular, individual meetings and evaluations were carried out through two separate
projects that were given to each of the 11 participants of the study and included the
use of the internet. The results of the two studies show that pupils' reading strategies
with the electronic medium are similar or even more complex to those of the
traditional environment, such as the use of prior knowledge, inferential reasoning
strategies and self-regulation.

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 22/01/2022 04:10:39 |

1192

Keywords Reading comprehension, digital environment, reading strategies.
Θεσξεηηθό ππόβαζξν
Η ζεκεξηλή επνρή πξνζθέξεη ζηνπο αλαγλώζηεο αξθεηνύο ηξόπνπο γηα λα
δηαβάζνπλ έλα ειεθηξνληθό θείκελν (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014). Σα
ειεθηξνληθά θείκελα εηζάγνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ κεγάιν
αληίθηππν ζηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα θαηαλνήζεη απηό πνπ δηαβάδεη. Σν
δηαδίθηπν, εηδηθόηεξα, παξέρεη λέεο κνξθέο θεηκέλνπ, λένπο ζθνπνύο γηα ηελ
αλάγλσζε θαη λένπο ηξόπνπο αιιειεπίδξαζεο κε πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα
εληζρύζνπλ ή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο θαη θαηαλόεζεο
ησλ παξερόκελσλ πιεξνθνξηώλ (Coiro, 2003). Απηέο νη ζηξαηεγηθέο αλαπηύζζνληαη
ζε θπζηθό πεξηβάιινλ, καζαίλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα αζθνύληαη από όιν θαη
πεξηζζόηεξνπο αλαγλώζηεο, έσο όηνπ επηηεπρζεί επρέξεηα ζηε ρξήζε ηεο
ζηξαηεγηθήο. Απηό δεκηνπξγεί ην παξάδνμν ζην νπνίν γηλόκαζηε πην επηηπρεκέλνη κε
ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθώλ αλάγλσζεο, όζν ιηγόηεξν ζπλεηδεηνπνηνύκε
όηη ηηο ρξεζηκνπνηνύκε (Cho & Afflerbach, 2009).
Ωζηόζν, ε αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ε ελαζρόιεζε
ησλ αλαγλσζηώλ κε ηα ειεθηξνληθά κέζα έρεη θαλεί όηη αζθεί άκεζε επίδξαζε ζηελ
αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκόδνληαη θαη από ηνπο
καζεηέο (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
Αληίζεηα όκσο κε ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο
γηα ηδησηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε, ε γλώζε ζρεηηθά κε ηα κνηίβα αλάγλσζεο θαη
γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αλαγλσζηώλ παξακέλεη ειιηπήο (Νηθνιαθόπνπινο &
Παξαζθεπά, 2014). H αλάγθε θαηαλόεζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ ηεο αλαγλσζηηθήο
ηθαλόηεηαο πεγάδεη από ην γεγνλόο όηη ε αλάγλσζε απνηειεί κία ελεξγή,
επνηθνδνκεηηθή, κε λόεκα θαη εμειηζζόκελε δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζεί ηελ
ηερλνινγηθή πξόνδν θαη εμέιημε (Coiro & Dobler, 2007).
ύκθσλα κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί όηη νη αλαγλώζηεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ απνηεινύλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο αλαγλσζηηθήο
θαηαλόεζεο. Επίζεο ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη παξάιιεια ζηξαηεγηθέο ηεο
αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο απνηεινύλ ε πξνϋπάξρνπζα γλώζε, ε ζπζηεκαηηθή
ζπιινγηθή, ε απηνξξύζκηζε θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ην θίλεηξν ησλ αλαγλσζηώλ (Coiro & Dobler, 2007).
Έξεπλεο έρνπλ επίζεο εζηηάζεη θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαγλσζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη ζηελ αλαδήηεζε θαη
ζάξσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ θεηκέλνπ, ζηνλ εληνπηζκό ησλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ, ζηελ
επηιεθηηθή αλάγλσζε θαη ζηε ιηγόηεξν ζπγθεληξσκέλε θαη εηο βάζνο αλάγλσζε
(Coiro & Dobler, 2007).
Πξόζθαηα πνηνηηθά επξήκαηα αλαδεηθλύνπλ ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο
πνπ ρξεηάδνληαη νη αλαγλώζηεο ησλ έληππσλ πιεξνθνξηαθώλ κέζσλ (παξαδνζηαθή
κνξθή, πρ. βηβιίν), νη νπνίεο αιιεινζπλδένληαη κε εθείλεο ησλ ειεθηξνληθώλ
κνξθώλ ησλ θεηκέλσλ (Coiro, 2011). Ωζηόζν, έρεη θαλεί όηη νη αλαγλώζηεο ησλ
ειεθηξνληθώλ θεηκέλσλ είλαη πην επηξξεπείο ζε γλσζηηθή ππεξθόξηηζε, ζηε
κεηαπήδεζε πεγώλ πιεξνθόξεζεο θαη ζηε ρξήζε αλαπνηειεζκαηηθώλ κεζόδσλ
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ, ελώ παξάιιεια θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ δπζθνιία ζηε
ρξεζηκνπνίεζε κίαο πιεξνθνξίαο πνπ κόιηο έρνπλ εληνπίζεη (Coiro & Dobler, 2007).
Ωζηόζν, ε εκπεηξηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο επηιερζείζεο ζηξαηεγηθέο από
κέξνπο ησλ καζεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ επεμεξγαζία ελόο ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ,
παξακέλεη ειιηπήο. Γηα ηε θαηαλόεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ηξόπσλ αλάγλσζεο, είλαη
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ζεκαληηθό λα εληνπηζηνύλ απηέο νη ζηξαηεγηθέο θαη λα ζθηαγξαθεζνύλ ηα κνλνπάηηα
ηεο γλσζηηθήο δηεξγαζίαο πνπ επηηεινύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο
ειεθηξνληθώλ θεηκέλσλ.
Εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο
Η βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηεπθξίλεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ θαηαλόεζεο
πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ελόο
ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε κηαο ζπζθεπήο ειεθηξνληθήο αλάγλσζεο,
παξακέλεη ειιηπήο. ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε
ζύγθξηζε δύν αληηπξνζσπεπηηθώλ πνηνηηθώλ κειεηώλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο
αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο ζε καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ώζηε λα δηαθσηηζηνύλ νη πηπρέο ηεο θαηαλόεζεο ησλ
θεηκέλσλ από κέξνπο ησλ αλσηέξσ καζεηώλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ.
 Πνηεο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο αλαγλσζηηθήο
θαηαλόεζεο επηζηξαηεύνπλ νη καζεηέο, όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε έλα
ειεθηξνληθό θείκελν κέζσ κίαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο (Νηθνιαθόπνπινο &
Παξαζθεπά, 2014);
 Πνηεο από απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο καζεηέο
θαη ζην παξαδνζηαθό πεξηβάιινλ θαη πνηέο απνξξίπηνληαη ζην ςεθηαθό
πεξηβάιινλ;1
 Έρεη επλνήζεη ην ςεθηαθό κέζν αλάγλσζεο ηελ αλάπηπμε λέσλ
ζηξαηεγηθώλ από ηνπο καζεηέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο
ηθαλόηεηαο (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014);
 Ση ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
αλαγλσζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδήηεζεο θαη εληόπηζεο πιεξνθνξηώλ
από ην δηαδίθηπν (Coiro & Dobler, 2007);
 Ση ελεκεξώλεη ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη εμεηδηθεπκέλνη αλαγλώζηεο
θαηά ηελ αλάγλσζε γηα πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν (Coiro & Dobler, 2007);
Μέζνδνο
Η εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο εξεπλεηέο ησλ δύν
αληηπξνζσπεπηηθώλ εξεπλώλ ηνπ ππό κειέηε θαηλνκέλνπ είλαη θνηλή θαη εζηηάζηεθε
ζηελ πνηνηηθή κέζνδν ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζηελ
έξεπλα ησλ Νηθνιαθόπνπινο, Α., θαη Παξαζθεπά, Φ. (2014), έιαβε ρώξα ζε 15
καζεηέο Α΄ Λπθείνπ (8 Κνξίηζηα & 7 αγόξηα, ειηθηαθνύ εύξνπο 15-17),
ρξεζηκνπνηώληαο σο ζηξαηεγηθή δεηγκαηνινςίαο ην δείγκα ζθνπηκόηεηαο
(Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
Η ζπκκεηνρή ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ εζεινληηθή, ελώ ηεξήζεθε ν
θσδηθαο εζηθήο θαη δενληνινγίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ
θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. ην πιαίζην
ηνπ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθώλ ηεο Α΄ Λπθείνπ, νη ζπκκεηέρνληεο θαηά νκάδεο ησλ
πέληε αηόκσλ δηάβαζαλ έλα απόζπαζκα ζηελ αγγιηθή γιώζζα ηνπ βηβιίνπ
«Πεξεθάλεηα θαη Πξνθαηάιεςε» ζηελ αξρή κέζσ παξαδνζηαθνύ ηξόπνπ (βηβιίν)
θαη ελ ζπλερεία κέζσ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο από ην e-Reader. Ωζηόζν, πξηλ από
ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, έγηλε ελεκέξσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα
ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, ελώ δόζεθε ν απαηηνύκελνο ρξόλνο εμνηθείσζήο ηεο από
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ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αθνινύζεζαλ αηνκηθέο ζπλεηεύμεηο θαη ζπλεδξίεο νκάδσλ
εζηίαζεο (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
Οη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εξεπλεηέο θαηά ηε
δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πεξηειάκβαλαλ ηε ρξήζε δνκεκέλσλ θιεηζηνύ ηύπνπ
ζπλεληεύμεσλ, νκάδσλ εζηίαζεο, θπζηθώλ παξαηεξήζεσλ, ηε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίνπ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αλαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε γλσζηηθέο,
κεηαγλσζηηθέο θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο, ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ
θαηαγξαθήο κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζηελ αλάγλσζε θαη εξσηεκαηνινγίνπ
δηεξεύλεζεο αλαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
Η αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε βάζε ησλ αξρώλ ηεο
Εκπεηξηθήο Θεσξίαο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ λα ιαβάλεη ρώξα κέζσ ησλ
θάζεσλ ηεο αλνηρηήο, αμνληθήο θαη επηιεθηηθήο θσδηθνπνίεζεο (Νηθνιαθόπνπινο &
Παξαζθεπά, 2014).
Αληίζηνηρα, ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ησλ Coiro, J., θαη Dobler, E. (2007),
έιαβε ρώξα ζε 11 καζεηέο ηεο 6εο Σάμεο Δεκνηηθνύ (7 θνξίηζηα & 4 αγόξηα) πνπ
είραλ ηηο πςειόηεξεο αλαγλσζηηθέο επηδόζεηο ζε αξρηθό δείγκα 150 καζεηώλ ηεο 6εο
ηάμεο ζπλνιηθά ηξηώλ ζρνιείσλ ησλ θεληξηθώλ θαη βνξεηναλαηνιηθώλ Ηλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ (Coiro & Dobler, 2007).
Η πεηξακαηηθή ζπλζήθε πεξηειάκβαλε δπν μερσξηζηέο ζπλεδξίεο κε ηνλ θάζε
ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά. ηελ πξώηε ζπλεδξία εμεηαδόηαλ ε αλαγλσζηηθή
θαηαλόεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κέζσ ηεο αλάγλσζεο κίαο ηζηνζειίδαο θαη ηεο
πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο ηνπ πάλσ ζε έλα ζέκα (π.ρ. ηζηνζειίδα κε ζέκα νη πέληε
ηίγξεηο) κε ηε ρξήζε εξσηήζεσλ θαηαλόεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Παξάιιεια, δόζεθε ε
νδεγία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνηππώλνπλ ιεθηηθά ηηο ζθέςεηο ηνπο πνπ ηνπο
νδεγνύζαλ ζην ελ ιόγσ απνηέιεζκα. ηε δεύηεξε ζπλεδξία, νη ζπκκεηέρνληεο
θαινύληαλ λα απαληήζνπλ ζε δύν εξσηήζεηο, ησλ νπνίσλ ηηο απαληήζεηο έπξεπε λα
ςάμνπλ ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. Yahooligans), ελώ παξάιιεια εθθσλνύλζαλ
ιεθηηθά ηηο ζθέςεηο ηνπο (Coiro & Dobler, 2007).
Οη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εξεπλεηέο θαηά ηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πεξηειάκβαλαλ ηε ρξήζε ζπλεληεύμεσλ, θπζηθώλ
παξαηεξήζεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιόγεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη δύν
ζπλεδξηώλ αμηνιόγεζεο ζηξαηεγηθώλ αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο κε ηε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίσλ θαη καγλεηνζθόπεζεο ησλ ζπλεδξηώλ (Coiro & Dobler, 2007).
Αληίζηνηρα, γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε
Εκπεηξηθή Θεσξία βάζε ησλ ηξηώλ θάζεσλ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ, ηεο αλνηρηήο, αμνληθήο θαη επηιεθηηθήο θσδηθνπνίεζεο (Coiro & Dobler,
2007).
Απνηειέζκαηα
1ν Εξεπλεηηθό εξώηεκα
Από ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε όηη νη καζεηέο
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλάγλσζεο ηνπ κε ην ειεθηξνληθό κέζν επηζηξάηεπζαλ ηε
ζηξαηεγηθή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο θαη ηεο απνθπγήο
ζύληνκεο επηζθόπεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κε ηνλ
ειεθηξνληθό αλαγλώζηε νη καζεηέο θάλεθε λα κελ πξνηηκνύλ ηηο παξαδνζηαθέο
ζηξαηεγηθέο ηεο θιαζηθήο αλάγλσζεο, όπσο ππνγξάκκηζε ιέμεσλ, ρξήζε ιεμηθνύ θαη
ρξήζε ζεκεηώζεσλ (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014). Επηπιένλ, νη
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ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ δπζθνιία ζηελ επαλάιεςε ηεο αλάγλσζεο, ιόγσ ηεο
ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλαγλώζηε, ελώ θάλεθε λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ηε
ζηξαηεγηθή ηεο εηθαζίαο από ηα ζπκθξαδόκελα, ηεο αλαδήηεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο
ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ (Νηθνιαθόπνπινο &
Παξαζθεπά, 2014).
ε ό,ηη αθνξά ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο κε ην ειεθηξνληθό κέζν, νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο
απηό-εξσηήζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή γηα ηελ
αμηνιόγεζε ησλ ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ, ηνλ εληνπηζκό ιαζώλ ή πξνβιεκάησλ
θαηαλόεζεο θαη ηεο απηνδηόξζσζεο, θαηαδεηθλύνληαο ηε ζπζρέηηζε κε ηηο
ζηξαηεγηθέο ηεο παξαθνινύζεζεο θαη απηνξξύζκηζεο (Νηθνιαθόπνπινο &
Παξαζθεπά, 2014).
Αλαθνξηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ επηζηξάηεπζαλ νη καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο
αλάγλσζεο θάλεθε όηη νη πεξηζζόηεξνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο εμαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ, ελώ ππήξμε δπζθνιία ζηελ αλαθεθαιαίσζε ή απηναμηνιόγεζε ηεο
θαηαλόεζεο (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
2ν Εξεπλεηηθό εξώηεκα
Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ ησλ δύν νκάδσλ (Πίλαθαο 1 & 2) δείρλνπλ όηη
νη αλαγλώζηεο κε ην παξαδνζηαθό κέζν (βηβιίν) ρξεζηκνπνηνύλ πην ζπρλά ηε
ζηξαηεγηθή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο, ηεο ππόζεζεο γηα ην
λόεκα ηνπ θεηκέλνπ από ην ηίηιν ηνπ, ηεο αλαδήηεζεο ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηνπ
θεηκέλνπ, ηεο εηθαζίαο από ηα ζπκθξαδόκελα, ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ
κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ δύν
νκάδσλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ρξήζεο ησλ ζεκεηώζεσλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ,
ηεο ζύληνκεο επηζθόπεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο αλαθεθαιαίσζεο, ελώ δελ
παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηηο παξαιείςεηο ιέμεσλ ή θξάζεσλ αλάκεζα ζηηο
ζπγθξηλόκελεο νκάδεο (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
Πίλαθαο 1. Πνζνζηηαίεο δηαθνξέο ηεο ρξήζεο αλαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ
κεηαμύ ησλ αλαγλσζηώλ κε παξαδνζηαθό κέζν θαη ησλ αλαγλσζηώλ κε
ειεθηξνληθό κέζν.
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Πίλαθαο 2. Πνζνζηηαίεο δηαθνξέο ηεο ρξήζεο αλαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ
κεηαμύ ησλ αλαγλσζηώλ κε παξαδνζηαθό κέζν θαη ησλ αλαγλσζηώλ κε
ειεθηξνληθό κέζν.

3ν Εξεπλεηηθό εξώηεκα
Από ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηώλ πξνθύπηεη όηη ην ςεθηαθό κέζν αλάγλσζεο
επλνεί ηελ αλάπηπμε λέσλ ζηξαηεγηθώλ από ηνπο καζεηέο γηα ηε βειηίσζε ηεο
αλαγλσζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή ηεο θσλαρηήο
αλάγλσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε κε κεγάιε ζπρλόηεηα (81%). Αληίζηνηρα, ε
παξακεηξνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ηεο αλαδήηεζεο ιέμεσλ ή
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θξάζεσλ θιεηδηώλ ηνπ θεηκέλνπ βειηίσζε ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ θαηαλόεζε ηνπ
θεηκέλνπ (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
Αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε κέζσ ηεο ρξήζεο δηαδηθηύνπ θαη έληππνπ θεηκέλνπ
Αληίζηνηρα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ Coiro, J., θαη Dobler, E. (2007)
δείρλνπλ όηη νη παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο ηεο αλάγλσζεο ζην δηαδίθηπν δε
δηαθέξνπλ από ηελ αλάγλσζε ελόο ηππσκέλνπ θεηκέλνπ (Πίλαθαο 3). Ωζηόζν, ε
αλάγλσζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ απαηηεί ηελ επηπιένλ ρξήζε πεξίπινθσλ
ζηξαηεγηθώλ, όπσο ε πξνεγνύκελε γλώζε ηεο δνκήο ειεθηξνληθώλ θεηκέλσλ θαη
κεραλώλ αλαδήηεζεο, ε επαγσγηθή ζθέςε, ε εμνηθείσζε κε ηελ αλάγλσζε
ηξηζδηάζηαησλ δηαδηθηπαθώλ ρώξσλ, νη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ε ζύληνκε
επηζθόπεζε ηνπ θεηκέλνπ (Coiro & Dobler, 2007).
Πίλαθαο 3. Σύγθξηζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηεο
αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο έληππνπ πιεξνθνξηαθνύ θεηκέλνπ.
Σηξαηεγηθέο
αλαγλσζηηθήο
θαηαλόεζεο

Πεγέο
πξνϋπάξρνπζαο
γλώζεο
εμεηδηθεπκέλσλ
αλαγλσζηώλ:

Οκνηόηεηεο
αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο
κεηαμύ έληππσλ
πιεξνθνξηαθώλ θεηκέλσλ
θαη θεηκέλσλ κέζσ
δηαδηθηύνπ

πξνεγνύκελε
γλώζε ηνπ ζέκαηνο θαη

πξνεγνύκελε
γλώζε ηεο δνκήο ησλ
έληππσλ
πιεξνθνξηαθώλ
θεηκέλσλ.

Οη ζηξαηεγηθέο
επαγσγηθήο
ζπιινγηζηηθήο
ελεκεξώλνληαη από:


ηηο
δεμηόηεηεο
αλαγλσζηηθήο
αληηζηνηρίαο,

ηα δνκηθά
ζηνηρεία θαη

ηα
ζπκθξαδόκελα.

Η αλαγλσζηηθή
δηαδηθαζία
απηνξξύζκηζεο
εκθαλίδεηαη σο:


δηνξζσηηθή
ζηξαηεγηθή κε ηελ
παξαθνινύζεζε θαη ηε
δηόξζσζε θαη

ζπληζηώζα
κίαο επξύηεξεο
αλαγλσζηηθήο

Επηπξόζζεηεο
ζηξαηεγηθέο
αλαγλσζηηθήο
θαηαλόεζεο θεηκέλσλ
κέζσ δηαδηθηύνπ

πξνεγνύκε
λε γλώζε ηεο δνκήο
ησλ ειεθηξνληθώλ
θεηκέλσλ θαη

πξνεγνύκε
λε γλώζε ησλ
κεραλώλ
αλαδήηεζεο ηνπ
δηαδηθηύνπ.

πςειή
ζπρλόηεηα
εκθάληζεο
επαγσγηθήο
ζπιινγηζηηθήο,

πνιπεπίπεδ
ε αλαγλσζηηθή
δηαδηθαζία ζε
ηξηζδηάζηαηνπο
δηαδηθηπαθνύο
ρώξνπο.

νη
γλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο
αλάγλσζεο είλαη
αιιειέλδεηεο κε ηηο
θπζηθέο ελέξγεηεο
ηεο αλάγλσζεο θαη
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ζηξαηεγηθήο.


ζύληνκε
επηζθόπεζε ηνπ
θεηκέλνπ.

Σπκπεξάζκαηα
Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθύπηεη όηη νη καζεηέο, όηαλ δηαβάδνπλ
έλα ειεθηξνληθό θείκελν κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο, θαίλεηαη λα
επηζηξαηεύνπλ γλσζηηθέο (ελεξγνπνίεζε πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο, ζύληνκε
επηζθόπεζε θεηκέλνπ, εηθαζία από ηα ζπκθξαδόκελα, αλαδήηεζε θεληξηθήο ηδέαο,
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, απηναμηνιόγεζε) θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (απηνεξσηήζεηο, επηιεθηηθή πξνζνρή, απηό-δηόξζσζε, παξαθνινύζεζε, απηνξξύζκηζε).
Από ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη νη καζεηέο ελεξγνπνηνύλ κε ηελ ίδηα
απνηειεζκαηηθόηεηα θνηλέο ζηξαηεγηθέο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο θαη ζηα δύν
κέζα αλάγλσζεο (ελεξγνπνίεζε πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο, ππνζέζεηο γηα ην λόεκα
ηνπ θεηκέλνπ, αλαδήηεζε θεληξηθήο ηδέαο, εηθαζία από ηα ζπκθξαδόκελα, εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ, επηιεθηηθή πξνζνρή, εληνπηζκόο ιαζώλ θαη δηόξζσζε,
απηνεξσηήζεηο). Αληίζεηα, ε αλάιπζε έδεημε όηη νη αλαγλώζηεο ηνπ ςεθηαθνύ κέζνπ
δε ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο παξαδνζηαθήο αλάγλσζεο, όπσο ε ρξήζε
ζεκεηώζεσλ, ε ππνγξάκκηζε, ε ρξήζε ιεμηθνύ θαη ε ζπλνπηηθή επηζθόπεζε ηνπ
θεηκέλνπ (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
Επηπιένλ, νη καζεηέο ειεθηξνληθήο αλάγλσζεο θάλεθε λα ρξεζηκνπνηνύλ
θάπνηεο από ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο κε απνηέιεζκα λα αλαπηύζζνπλ
λέεο ζηξαηεγηθέο κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο θαηαλόεζεο.
Πξνεγνύκελεο κειέηεο επηβεβαηώλνπλ ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο search ηνπ ειεθηξνληθνύ κέζνπ κε ηε ρξήζε ηεο θσλεηηθήο
αλάγλσζεο, ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο γξακκαηνζεηξάο θαη ηεο αλαδήηεζεο ιέμεσλθιεηδηώλ. Ωζηόζν, ζεκαληηθόο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο εθαξκνγήο ελδερνκέλσο
πεξηζζόηεξσλ ζηξαηεγηθώλ κε ην ειεθηξνληθό κέζν απνηέιεζε ε κε εμνηθείσζε ησλ
καζεηώλ κε ηελ ειεθηξνληθή ζπζθεπή (Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014).
Αληίζηνηρα, θαίλεηαη όηη νη εμεηδηθεπκέλνη αλαγλώζηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο
γλώζεηο ηνπο γηα ην ζέκα θαη ηε δνκή ησλ έληππσλ πιεξνθνξηαθώλ θεηκέλσλ
(πξνϋπάξρνπζα γλώζε), ώζηε λα θαζνδεγήζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
αλάγλσζε αληηζηνίρσλ ελεκεξσηηθώλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ online δηαδηθαζηώλ
αλαδήηεζεο. Επίζεο, νη εμεηδηθεπκέλνη αλαγλώζηεο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ
παξαδνζηαθέο απηνξξπζκηδόκελεο δηαδηθαζίεο αλάγλσζεο, όπσο ν θαζνξηζκόο
ζηόρσλ, ε πξόβιεςε, ε παξαθνινύζεζε θαη ε απηό-αμηνιόγεζε. Εθηόο από απηέο ηηο
ζπκβαηηθέο δηαδηθαζίεο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο, θάλεθε ε επηπξόζζεηε ρξήζε
λέσλ, πην ζύλζεησλ δηαζηάζεσλ θαηαλόεζεο ηεο αλάγλσζεο κε ηελ ελεξγή
αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν (Coiro & Dobler, 2007).
Σα επξήκαηα δείρλνπλ επίζεο, όηη νη εμεηδηθεπκέλνη αλαγλώζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ζηξαηεγηθέο επαγσγηθήο ζπιινγηθήο, πνπ ελεκεξώλνληαη από
ηε ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ αληηζηνίρηζεο, ησλ δηαξζξσηηθώλ δεηθηώλ θαη ησλ ζεκείσλ
αλαθνξάο ηνπ θεηκέλνπ. Οη αλαγλώζηεο επηζηξάηεπζαλ δύν πξόζζεηεο πεγέο
πξνεγνύκελεο γλώζεο (γλώζε γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο δνκέο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ησλ
κεραλώλ αλαδήηεζεο) κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ απνθάζεώλ ηνπο γηα ηελ
αλάγλσζε θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν. Σέινο, νη
αλαγλώζηεο θάλεθε λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα απηνξξπζκηδόκελε γλσζηηθή δηαδηθαζία
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αλάγλσζεο, εύξεκα ην νπνίν θαίλεηαη λα ππάξρεη απνθιεηζηηθά ζε πεξηβάιινληα
αλάγλσζεο πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν (Coiro & Dobler, 2007).
Μειινληηθέο θαηεπζύλζεηο
Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνύζαλ λα εζηηάζνπλ ζηε δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κε
ηνλ νπνίν ηα αλαδπόκελα πξόηππα ζηξαηεγηθώλ αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο
εκθαλίδνληαη ζε κεγαιύηεξεο νκάδεο εθήβσλ θαη ζε πνηθίινπο πιεζπζκνύο, όπσο ζε
αλαγλώζηεο κε ρακειόηεξε αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε, ζε άηνκα κε κηθξή εκπεηξία
αλάγλσζεο ζην δηαδίθηπν (Coiro & Dobler, 2007) ή ζε αλαγλώζηεο κε καζεζηαθέο
δηαηαξαρέο, αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα όξαζεο (Νηθνιαθόπνπινο &
Παξαζθεπά, 2014). Αθόκε, ζα κπνξνύζαλ λα δηεμαρζνύλ πνιππνιηηηζκηθέο έξεπλεο
κε ηε ρξήζε ελόο επξύηεξνπ θάζκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ (π.ρ. Tablets) γηα ηε
δηεξεύλεζε θαη εμαθξίβσζε ησλ αληίζηνηρσλ αλαγλσζηηθώλ δηαθνξώλ
(Νηθνιαθόπνπινο & Παξαζθεπά, 2014). Σέινο, κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ
ρξήζηκν λα εζηηάζνπλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επαγσγηθήο ζπιινγηθήο θαη ηεο
απηνξξύζκηζεο, ιόγσ ηεο κεγάιεο ζπρλόηεηαο ππαξμήο ηνπο ζε ςεθηαθά
πεξηβάιινληα (Coiro & Dobler, 2007).
Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο πξνεθηάζεηο
ε κία ηαρέσο εμειηζζόκελε ηερλνινγηθά θνηλσλία, νη εθαξκνγέο
ηεο
ηερλνινγίαο κπνξνύλ λα νθειήζνπλ ηνπο καζεηέο, δεκηνπξγώληαο κία εμειηγκέλε
ηερλνινγηθά ηάμε θαη εληζρύνληαο ην θίλεηξν γηα κάζεζε. Η ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο
ζπζθεπήο αλάγλσζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
βειηηώζνπλ ηηο δεμηόηεηεο αλάγλσζεο θαη θαηαλόεζεο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο
ζπληζηνύλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ησλ καζεζηαθώλ θαη γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ. Σέινο,
κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο θαη ηεο ςεθηαθήο κάζεζεο, νη εθπαηδεπηηθνί
ζα κπνξνύλ λα λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο, ώζηε νη ηειεπηαίνη λα εμνηθεησζνύλ
ζηε ρξήζε γλσζηηθώλ θαη κεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ (Νηθνιαθόπνπινο &
Παξαζθεπά, 2014).
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