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Η καλλιέργεια μεταγνώσης ως  το ανώτερο επίπεδο γνωστικής 
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει αν υπάρχει 
διαφοροποίηση στο μεταγνωστικό προφίλ ανάγνωσης  μαθητών Β/θμιας 
Εκπαίδευσης ως προς το φύλο και την ηλικία. Συγκεκριμένα, αν τα αγόρια και 
τα κορίτσια διαφέρουν ως προς το μεταγνωστικό τους προφίλ αναφορικά με 
τις στρατηγικές που αντιλαμβάνονται ότι χρησιμοποιούν κατά την ανάγνωση 
και αν η ηλικία μπορεί να επηρεάσει την αντιλαμβανόμενη χρήση των 
στρατηγικών ανάγνωσης. Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το μεταγνωστικό 
εργαλείο αυτo-αναφοράς Metacognitive Awareness of Reading Strategies 
Inventory (MARSI) (Mokhtari&Reichard (2002),μεταφρασμένο στην ελληνική 
γλώσσα (Κουλιανού, Ρούσσος, Σαμαρτζή, 2018). Το συγκεκριμένο εργαλείο 
σχεδιάστηκε για την εκτίμηση της μεταγνωστικής ενημερότητας και της 
αντιλαμβανόμενης χρήσης των στρατηγικών ανάγνωσης σχολικού και 
ακαδημαϊκού περιεχομένου. Είναι σχεδιασμένο να αποδίδει τόσο ένα συνολικό 
δείκτη σχετικά με το επίπεδο επίγνωσης των μεταγνωστικών στρατηγικών 
ανάγνωσης όσο και επιμέρους δείκτες σχετικά με τρεις κατηγορίες 
στρατηγικών: τις γενικές στρατηγικές, τις στρατηγικές επίλυσης 
προβλημάτων και τις υποστηρικτικές στρατηγικές. Δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 72 έφηβοι μαθητές λυκείου (Α’ και Γ’ τάξης ΓΕΛ), χωρίς ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες. Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε 
πως οι Έλληνες μαθητές Λυκείου, χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
χρησιμοποιούν μεταγνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης, υστερούν ωστόσο, 
σημαντικά για να φτάσουν στο υψηλό επίπεδο αυτών. Όσον αφορά το φύλο 
και την ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν φαίνεται να επηρεάζει σε 
σημαντικό βαθμό τη χρήση των μεταγνωστικών στρατηγικών ανάγνωσης. 
 Λέξεις/Κλειδιά: Μεταγνωστικές στρατηγικές, μεταγνωστικές δεξιότητες, 

μεταγνωστική γνώση, μεταγνωστική εμπειρία, αναστοχασμός, MARSI. 

Abstract 

In this study we investigate the metacognitive profile of pupils in reading 
comprehension regarding the gender and the age of the participants. 
Particularly, we investigate whether boys and girls differ in their metacognitive 
profile regarding the strategies they use in reading comprehension and 
whether the age can affect the use of reading strategies in reading 
comprehension. The research tool was the Metacognitive Awareness of Reading 
Strategies Inventory (MARSI) (Mokhtari&Reichard (2002)), in Greek language 
(Koulianou, Roussos, Samarttzi, 2018). It contains 30 questions and gives both 
an overall indicator on the level of awareness of metacognitive reading 
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strategies as well as individual indicators on three categories of metacognitive 
strategies: general strategies, problem-solving strategies and support 
strategies. The sample of the research consisted of 72 teenagers of a Greek high 
school, without having special learning difficulties. Quantitative analysis of the 
data was conducted. The quantitative analysis of the data revealed that the 
students use metacognitive strategies in reading comprehension, but not 
strategies of high level. Finally, the use of metacognitive reading strategies does 
not seem to significantly be affected by the gender of the participants of the 
research. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η Έννοια της Μεταγνώσης 

Η Μεταγνώση είναι όρος που έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ένα 
εύρος επιστημονικών διαδικασιών. Η Μεταγνώση έχει αναφερθεί ως: η νόηση για 
τη νόηση, δηλαδή αναφέρεται σε νοητικές καταστάσεις δευτέρου επιπέδου:  

 γνώση για τη γνώση,  
 σκέψη για τη σκέψη, 
 ή ακόμα στοχασμοί για τις πράξεις μας. 

Επομένως, εάν η νόηση περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η αντίληψη, η 
κατανόηση, η μνήμη, τότε η Μεταγνώση περιλαμβάνει τη σκέψη για την αντίληψη, 
την κατανόηση, τη μνήμη. Ανάλογα με τη γνωστική λειτουργία στην οποία 
επικεντρώνεται, μπορούμε να διακρίνουμε:  

 Τη μεταμνήμη που αφορά τη μνήμη και τα περιεχόμενά της (Brown, 
1978, Roswell and Wellman, 1977),  

 τη μετακατανόηση, που αναφέρεται στην επίγνωση του αν 
κατανοούμε κάτι και ποιες διαδικασίες βοηθούν σε αυτό (Markman, 
1977),  

 τη μεταπροσοχή (Miller, 1985),  
 την επίγνωση, δηλαδή του πότε και πόσο εύκολα επικεντρώνεται η 

προσοχή μας,  
 τη μεταγλώσσα (Tarski, 1977), τη γλώσσα δηλαδή που 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ή να περιγράψει τη γλώσσα (ή 
ένα γλωσσικό ιδίωμα) κτλ.  

O Flavell (1978) αναφέρεται σε αυτήν ως τη γνώση που έχει ως αντικείμενό 
της και ρυθμίζει κάθε πτυχή της νοητικής προσπάθειας. Ο Moore (1982) την ορίζει 
ως τη γνώση που έχει κανείς για τις διαφορετικές πτυχές της σκέψης. Επίσης, έχει 
οριστεί ως η ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζει τη νοητική του δραστηριότητα, 
ώστε να πετυχαίνει καλύτερη κατανόηση (Gavelek and Raphael, 1985:22-23). 

Σταδιακά ο όρος Μεταγνώση έχει διευρυνθεί ώστε, εκτός από την επίγνωση 
και τη ρύθμιση των νοητικών λειτουργιών, να περιλαμβάνει επίσης και την 
επίγνωση και τη ρύθμιση οποιωνδήποτε ψυχολογικών διεργασιών. Για 
παράδειγμα, εάν κάποιος έχει γνώση για τα συναισθήματα και κίνητρα είτε του 
εαυτού του είτε κάποιου άλλου, αυτή η γνώση μπορεί να θεωρηθεί ως 
μεταγνωστική (παρόλο που το αντικείμενο της γνώσης/σκέψης δεν είναι 
γνωστικές λειτουργίες, αλλά ευρύτερα ψυχολογικές). Έτσι, τα τελευταία χρόνια η 
βιβλιογραφία έρχεται να συμπληρώσει τον όρο Μεταγνώση προσθέτοντας στο 
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νοητικό τομέα και το συναισθηματικό και συγκεκριμένα περιλαμβάνοντας σε 
αυτόν και τα συναισθήματα που συνοδεύουν κάθε νοητική προσπάθεια, καθώς και 
την ικανότητα του προσώπου να τα ελέγχει όπως ελέγχει και τις νοητικές 
διεργασίες του (Ματσαγγούρας, 1994). Εξάλλου και ο ίδιος ο Flavell (1979) στην 
προσπάθειά του να ορίσει την έννοια της μεταγνώσης, αναφέρεται σε όλες εκείνες 
τις νοητικές και συναισθηματικές εμπειρίες που συνοδεύουν και εμπλέκονται στις 
διανοητικές διαδικασίες. 

Επιπλέον, ο όρος Μεταγνώση σύμφωνα με τους Paris and Winegrad (1990), 
εισάγει δύο βασικά χαρακτηριστικά: Την αυτό-αξιολόγηση και την αυτό-διαχείριση 
της νόησης. Η αυτό-αξιολόγηση αναφέρεται στη θεωρητική πτυχή της μεταγνώσης 
και συγκεκριμένα στους προσωπικούς στοχασμούς που κάνουν οι άνθρωποι γύρω 
από τις νοητικές τους καταστάσεις, ικανότητες κίνητρα και χαρακτηριστικά ως 
μανθάνοντες. Τέτοιοι στοχασμοί αναφέρονται σε ερωτήματα του τύπου «τι 
γνωρίζω;», «πώς σκέφτομαι;» και «πότε και πώς μπορώ να εφαρμόσω 
συγκεκριμένες στρατηγικές μάθησης;» (Paris and Winegrad 1990: 17). 

Από την άλλη, η αυτοδιαχείριση αναφέρεται στην πρακτική μορφή της 
μεταγνώσης, δηλαδή στην κινητοποίηση των νοητικών διαδικασιών που είναι 
υπεύθυνες για την ενορχήστρωση διαφόρων πτυχών για την επίλυση ενός 
προβλήματος, τα εναλλακτικά σχέδια που οι μανθάνοντες οργανώνουν προτού 
καταπιαστούν με ένα έργο, τις προσαρμογές που κάνουν ενώ εργάζονται και τις 
αναθεωρήσεις που κάνουν μετά την ολοκλήρωση του έργου τους (ως άνω p. 18). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι οι θεωρητικοί παρουσιάζονται 
ομόφωνοι στη διαπίστωση ότι οι πιο αποτελεσματικοί μαθητές είναι αυτοί που 
αυτορυθμίζονται (Butler&Winna, 1995:245). Κλειδί στην αποτελεσματική 
αυτορρύθμιση είναι η ακριβής αυτοαξιολόγηση του τι γνωρίζω και τι δεν γνωρίζω 
(Schoenfeld, 1987). Μόνο όταν οι μανθάνοντες γνωρίζουν την κατάσταση της 
παρούσας γνώσης τους, μπορούν να αυτοκατευθύνουν τη μάθηση τους προς αυτό 
που δεν γνωρίζουν. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως ο όρος μεταγνώση έχει πλέον 
διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο σκέψεις για τις σκέψεις όπως αρχικά 
είχε θεωρηθεί, αλλά και τις ακόλουθες έννοιες: Τη γνώση που έχει κάποιος για τη 
γνώση, τις νοητικές του διαδικασίες και τις συναισθηματικές του καταστάσεις, 
αλλά και την ικανότητα να μπορεί συνειδητά και σκόπιμα να ελέγχει και να 
κατευθύνει αυτή τη γνώση, τις νοητικές διαδικασίες και συναισθηματικές του 
καταστάσεις. 

Εννοιολογήσεις σχετικές με τον όρο «μεταγνώση» 

Παρόλο που ο όρος μεταγνώση έχει θεωρηθεί ως μια ασαφής έννοια, χωρίς 
ξεκάθαρα όρια, μπορούν να γίνουν κάποιες βασικές εννοιολογήσεις και να προταθεί 
ένα μοντέλο που να οργανώνει με συνέπεια την ερευνητική βιβλιογραφία γύρω από 
το θέμα αυτό. 

Μια πρώτη διάκριση αφορά τη σχέση μεταξύ γνώσης και δεξιοτήτων - 
μεταξύ του γνωρίζω ότι και γνωρίζω πώς, που αποτελεί την παλιά διάκριση μεταξύ 
θεωρίας και πράξης ή μεταξύ ικανότητας και επίδοσης. Έτσι, κάποιος μπορεί να 
γνωρίζει ότι πρέπει να διακρίνει, για παράδειγμα μεταξύ σχετικών και άσχετων 
πληροφοριών για την επίλυση ενός προβλήματος και κάποιος άλλος να μπορεί να 
το εφαρμόζει αυτό στη πράξη, επιλέγοντάς το σχετικά σε ένα πολύπλοκο 
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περιβάλλον. Παρόμοια, κάποιος μπορεί να γνωρίζει ότι διαφορετικές στρατηγικές 
είναι κατάλληλες για την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων, ενώ κάποιος άλλος 
να έχει την πρακτική ικανότητα να επιλέγει την κατάλληλη στρατηγική ανάμεσα σε 
πολλές όταν πρόκειται να επιλύσει ένα πρόβλημα. 

Η Brown (1987) κάνει διάκριση μεταξύ γνώσης για τη νόηση και ρύθμισης 
της νόησης. Η Γνώση για τη Νόηση μπορεί να είναι σταθερή αλλά σφαλερή ή αργά 
αναπτυσσομένη, όπως η πληροφορία που έχουν τα σκεπτόμενα άτομα για τις 
αρνητικές τους διαδικασίες, η οποία (πληροφορία) παραμένει σχετικά σταθερή 
μέσα τους. 

Η Ρύθμιση της Νόησης, από την άλλη μπορεί να είναι σχετικά ασταθής και 
ανεξάρτητη από την ηλικία. Η Ρύθμιση της Νόησης αναφέρεται σε δραστηριότητες 
που χρησιμοποιούνται για να ρυθμίζουν και να επιβλέπουν τη μάθηση. Αξίζει να 
αναφερθεί πως κάποιος μπορεί να έχει ικανότητα αυτορρύθμισης της 
συμπεριφοράς του σε μια κατάσταση αλλά όχι σε μια άλλη. Επίσης, ένα παιδί μπορεί 
να παρουσιάζει αυτό-ρυθμιστική ικανότητα, ενώ ένας ενήλικας να μην παρουσιάζει. 
Να σημειώσουμε ακόμη ότι το επίπεδο αυτορρύθμισης μπορεί να επηρεάζεται και 
από διάφορα είδη διέγερσης, όπως άγχος, φόβος, ενδιαφέρον, καθώς και από 
διαφορετικές έννοιες του 'εγώ' όπως αυτό-εκτίμηση, αυτό-αποτελεσματικότητα, 
κτλ. 

Τέτοιες νοητικές διαδικασίες αυτορρύθμισης μπορεί να περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες προγραμματισμού (όπως πρόβλεψη αποτελεσμάτων σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων, καθώς και διάφορες μορφές δόκιμης και πλάνης), δηλαδή 
δραστηριότητες που προηγούνται της προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος. 
Άλλες είναι περισσότερο δραστηριότητες ελέγχου (όπως ελέγχου δραστηριοτήτων 
ή τρόπου σκέψης, δοκιμασία, αναθεώρηση, ανασχεδιασμός στρατηγικών μάθησης, 
κτλ.), οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια επίλυσης 
προβλήματος. Τέλος, έχουμε τις αξιολογικές δραστηριότητες (όπως έλεγχος των 
αποτελεσμάτων, έλεγχος της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των 
στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν με βάση κάποια κριτήρια αποδοτικότητας). 
Αυτές οι δραστηριότητες συνήθως πραγματοποιούνται μετά την επίλυση του 
προβλήματος (Brown et. al. in Flavell and Markman,1983). 

Ο Kluwe (1982) έκανε μία ακόμη διάκριση στον όρο «μεταγνώση», 
διαμορφώνοντας δύο βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που μπορούμε να 
ονομάσουμε μεταγνωστικές: 

 ο σκεπτόμενος άνθρωπος έχει κάποια γνώση για τον δικό του τρόπο 
σκέψης καθώς και για τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων γενικότερα. 

 ο σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί σε κάποιο βαθμό να ελέγχει και να 
ρυθμίζει την πορεία της σκέψης του, δηλαδή να δρα ως ενεργό αίτιο 
της σκέψης του. 

Επιπλέον, ο Kluwe χρησιμοποιεί τον όρο εκτελεστικές διαδικασίες 
(executive processes) για να δηλώσει τόσο τις ρυθμιστικές δραστηριότητες όσο και 
τις δραστηριότητες ελέγχου. Οι εκτελεστικές διαδικασίες ελέγχου περιλαμβάνουν 
τις αποφάσεις κάποιου: α)να επισημάνει το είδος του νοητικού έργου με το οποίο 
καταπιάνεται β) να ελέγχει την πρόοδο του σε αυτό το έργο γ) να αξιολογεί αυτή 
την πρόοδο και δ) να προβλέπει ποια μπορεί να είναι η έκβαση της προόδου αυτής. 
Οι εκτελεστικές διαδικασίες ρύθμισης (executive regulation processes) είναι όσες 
κατευθύνονται στη ρύθμιση της διαδικασίας της σκέψης κάποιου. Περιλαμβάνουν 
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τις αποφάσεις κάποιου α) να κατανείμει τις δυνάμεις του κατάλληλα στο παρόν 
έργο, β) να καθορίζει τη σειρά των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει για να 
συμπληρωθεί το έργο και γ) να ορίσει την ένταση ή την ταχύτητα με την οποία θα 
πρέπει να δουλέψει κατά την εκτέλεση του έργου. 

Ο Flavell (1981) κάνει μια δεύτερη σημαντική διάκριση μεταξύ 
μεταγνωστικής εμπειρίας και μεταγνωστικής γνώσης. Σύμφωνα με 
αυτόν,μεταγνωστικές εμπειρίες είναι τα συνειδητά συναισθήματα, κατά τη 
διάρκεια μίας νοητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τη διαδικασία αυτή. Για 
παράδειγμα, το αίσθημα ότι κάποιος δεν κατανοεί τα λεγόμενα των συνομιλητών 
κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας ή το συναίσθημα αναποφασιστικότητας και 
αμφιταλάντευσης σχετικά με ια απόφαση που πρέπει να πάρει. Η Μεταγνωστική 
Γνώση από την άλλη περιγράφεται από τονFlavell (1981) «ως το μέρος εκείνο της 
συσσωρευμένης γνώσης του κόσμου που έχει να κάνει με τους ανθρώπους ως 
ενεργούς συντελεστές στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης καθώς και τα 
γνωστικά τους έργα, στόχους, ενέργειες εμπειρίες». Μερικά παραδείγματα αυτού 
του είδους μεταγνώσης είναι: 

 όταν μπορείς να περιγράψεις την κατανόησή σου για το τι συμβαίνει 
σε μια κατάσταση και  

 όταν μπορείς να περιγράψεις και να αναγνωρίσεις τα συναισθήματα 
αβεβαιότητας και σύγχυσης σε μερικός ανθρώπους, κτλ. 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο όρος «μεταγνώση» αναφέρεται σε όλες τις 
διαδικασίες σχετικές με την νόηση, όπως η σκέψη του ατόμου για την σκέψη του, 
το να αισθάνεται κανείς κάτι για την σκέψη του, καθώς και η αντίδρασή του στη 
δική του σκέψη με το να τη ρυθμίζει και να την ελέγχει. 

γ. Ένα Μοντέλο Νοητικής Ρύθμισης 

Σύμφωνα με τον Flavell (1979), ο έλεγχος ενός μεγάλου εύρους νοητικών 
διαδικασιών συμβαίνει λόγω της δράσης και αλληλεπίδρασης τεσσάρων 
κατηγοριών από φαινόμενα: 

α) μεταγνωστικής γνώσης 
β) μεταγνωστικής εμπειρίας 
γ) στόχων και 
δ) ενεργειών (ή στρατηγικών). 
Όσον αφορά τους στόχους και τις ενέργειες ή στρατηγικές, ο Flavell 

αναφέρει πως οι στόχοι αναφέρονται σε επιδιώξεις που αφορούν νοητικά 
εγχειρήματα, ενώ οι ενέργειες αναφέρονται σε συμπεριφορές που εφαρμόζονται 
για να πετύχουμε τους πιο πάνω στόχους. 

Σύμφωνα με τον Flavell(1981:40) το μοντέλο του νοητικού ελέγχου με το 
πιο παριστάνεται διαγραμματικά ως εξής: 
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Σχήμα 1 

 
Ο Flavell αναλύει τη μεταγνωστική γνώση ως το είδος εκείνο της γνώσης που 

σχετίζεται με τα νοητικά θέματα. Είναι η γνώση ή οι πεποιθήσεις που 
συσσωρεύουμε μέσα από την εμπειρία και αποθηκεύουμε στη μακροπρόθεσμη 
μνήμη και η οποία αφορά το ανθρώπινο μυαλό και τις ενέργειές του. Ένα μέρος 
αυτής της γνώσης ονομάζεται δηλωτική γνώση (γνωρίζω ότι) και ένα άλλο μέρος 
διαδικαστική γνώση (γνωρίζω πώς). Για παράδειγμα, δηλωτική γνώση θα 
ονομάζαμε το να γνωρίζω ότι μπορώ να ενισχύσω την αδύνατη μνήμη μου με τη 
χρήση μιας λίστας για ψώνια ή άλλων εξωτερικών μέσων βοηθητικών στην 
ανάκληση, ενώ διαδικαστική γνώση θα ονομάζαμε την εφαρμογή μιας τέτοιας 
στρατηγικής στην πράξη (Chi, 1984 in Flavell, 1985). 

Η σημασία της μεταγνώσης στη μάθηση 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 χρόνων η μελέτη της Μεταγνώσης έχει 
καταστεί ένας από τους βασικότερους ερευνητικούς χώρους στη γνωστική 
αναπτυξιακή ψυχολογία.Σχετικές έρευνες έδειξαν πως η καλλιέργεια 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητο στοιχείο της αποτελεσματικής 
διδασκαλίας, θεμελιώνει κάθε προσπάθεια αυτοβελτίωσης των μαθητών και 
γενικά της αυτό-μόρφωσης του ατόμου και της δια βίου παιδείας. 

Η μεταγνώση εξάλλου στηρίζει και στηρίζεται από τη συνεργατική μάθηση, 
καθώς επίσης και από την αποτελεσματική διδασκαλία/μάθηση σε τάξεις μεικτής 
ικανότητας. Στόχος της είναι να δημιουργεί αυτόνομους δια βίου μαθητές, ικανούς 
να ανταποκρίνονται με επιτυχία στον ταχύτατο πολλαπλασιασμό των γνώσεων και 
στις όποιες προκλήσεις της κάθε εποχής (Costa, 1984). 

Για τον σκοπό αυτό, προσπαθεί να οδηγήσειτους μαθητές να ανακαλύπτουν 
τη γνώση, εφευρίσκοντας τους καταλληλότερους κάθε φορά τρόπους. Επιπλέον, 
προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν τη σκέψη τους, να την 
ανακατευθύνουν αλλά και να εφαρμόσουν στρατηγικές, τεχνικές και διαδικασίες 
τις οποίες θα επιλέξουν από το ρεπερτόριο τους, αλλά θα τις προσαρμόσουν και θα 
τις αναπτύξουν με βάση τις ανάγκες του προβλήματος και σύμφωνα με τον 
ιδιαίτερο ρυθμό και τρόπο σκέψης τους. 

Έτσι, θα λέγαμε ότι βασικά γνωρίσματα της μεταγνώσης είναι η ικανότητα 
για ενδοσκόπηση/ αυτοεξέταση, ο σχεδιασμός μιας γνωστικής διαδικασίας, ο 
έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μας, η αναθεώρηση ανεπαρκών 
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σχεδίων, η δόκιμη των επόμενων βημάτων και η αξιολόγηση της συνολικής 
αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που επιλέχθηκαν. 

 
Σχήμα 2 

 

Είδη, Χαρακτηριστικά και Παράγοντες Ανάπτυξης της Μεταγνώσης 

Για την καλλιέργεια της μεταγνώσης θα πρέπει να γίνει μια διάκριση των 
διαδικασιών που την αποτελούν. Αυτές είναι η γνώση της γνωστικής λειτουργίας 
και η ρύθμισή της. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η δυνατότητα διαχωρισμού των 
γνώσεων που κατακτά το άτομο και αυτές είναι η δηλωτική, η διαδικαστική και η 
περιστασιακή γνώση (Swanson, 1990). Τη δηλωτική γνώση αποτελούν οι γνώσεις 
που έχουν ήδη αποκτηθεί, τη διαδικαστική οι τρόποι μάθησης και βελτίωσης των 
μαθησιακών δυνατοτήτων και την περιστασιακή οι γνώσεις για τις συνθήκες 
αξιοποίησης των στρατηγικών μάθησης. Στην επόμενη διαδικασία ανήκουν οι 
μέθοδοι με τις οποίες η μεταγνώση μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση των ανωτέρω 
γνωστικών λειτουργιών και «στη χρήση στρατηγικών που καθιστούν το άτομο 
ικανό να ελέγχει τις γνωστικές του προσπάθειες» (Baker, 1991). Στις μεθόδους 
αυτές ανήκει ο αδρός σχεδιασμός πριν την ενασχόλησή μας με το αντικείμενο, η 
διαρκής παρακολούθηση της διαδικασίας καθώς εκτυλίσσεταικαι η αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων μετά το πέρας της διαδικασίας (Κασσωτάκης&Φλουρής, 
2006). 

Επιπρόσθετα, η μεταγνώση περιλαμβάνει τρία είδη σκέψης τα οποία θέτει 
το άτομο σε λειτουργία. Αρχικά, ενεργοποιεί τη μεταγνωστική γνώση, τις 
προϋπάρχουσες, δηλαδή, γνώσεις του οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη 
μακρόχρονη μνήμη και αφορούν τις παραδοχές του για τη σχέση του με ένα 
ορισμένο έργο και έχει δηλωτική χρήση, καθώς καταγράφει το υποκείμενο και τον 
τρόπο εμπλοκής του στη γνώση (Efklides, 2001). Έπειτα, τις μεταγνωσιακές 
εμπειρίες, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στη βραχύχρονη μνήμη και αφορούν σε 
οτιδήποτε είναι βιωμένο από το ίδιο το άτομο κατά την εμπλοκή του σε μία 
συγκεκριμένη γνωστική προσπάθεια (Efklides, 2001). Τέλος, τις μεταγνωστικές 
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δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν συνειδητές και σκόπιμες στρατηγικές ελέγχου και 
καθοδήγησης της γνωστικής επεξεργασίας και είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν 
(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011). Έχοντας, λοιπόν, ως στόχο την περαιτέρω 
γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, η μεταγνώση συνδέει πολλές γνωστικές 
διαδικασίες όπως τη μάθηση, τη μνήμη, τα κίνητρα, τη λήψη αποφάσεων και τα 
συναισθήματα (Κασιμάτη, 2015). 

Οι γενικές μεταγνωστικές δεξιότητες αφορούν σε πλήθος επιμέρους 
δεξιοτήτων, τις οποίες ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει. Τέτοιες είναι η εκούσια και 
ενεργητική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, ο αυτοέλεγχος και η 
αυτορρύθμιση, η αξιοποίηση των ήδη κατακτημένων γνώσεων και εμπειριών και 
σε άλλες περιπτώσεις και περιστάσεις πέρα από χωροχρονικά όρια, η αναγνώριση 
και η καλλιέργεια ενός προσωπικού τρόπου μάθησης και η μετέπειτα αξιοποίησή 
της (αυθεντική μάθηση). Έτσι, μπορούν να προκύψουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα και τέλος είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί η δυνατότητα 
αυτοαξιολόγησης των μαθητών με συγκεκριμένες τεχνικές. 

Σύμφωνα με τον Schraw (1998), η μεταγνώση είναι πολυδιάστατη καθώς 
αποτελείται από γνώσεις και ρυθμιστικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο της γνωστικής λειτουργίας και αλληλοσχετίζονται μεταξύ τους. Είναι, 
επίσης, γενικού χαρακτήρα, αφού είναι δυνατόν να επεκταθεί σε πολλούς τομείς 
και είναι πιο σταθερή από τις γνωστικές δεξιότητες οι οποίες αφορούν σε έναν 
τομέα. Υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη 
μεταγνωστική διαδικασία. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το ηλικιακό επίπεδο και το 
επίπεδο ωρίμασης, η εμπειρία του ατόμου σε ορισμένες γνωστικές διεργασίες, οι 
κοινωνικοί παράγοντες, καθώς και το κατάλληλο ή μη παιδαγωγικό κλίμα που 
δημιουργείται στην τάξη (Κασιμάτη, 2015: προσωπικές σημειώσεις). Το σίγουρο 
είναι ότι αναπτύσσονται κατά κόρον σε υποστηρικτικά κοινωνικά περιβάλλοντα 
(supportive social environments). 

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική έρευνα η μεταγνώση είναι δυνατόν να 
διδαχθεί και να βελτιωθεί με ποικίλες διδακτικές στρατηγικές. Οι πιο 
αποτελεσματικοί τρόποι για να καλλιεργηθεί η μεταγνώση μέσα στην τάξη 
αφορούν στην κατανόηση της σημασίας της, στη βελτίωση της γνώσης των 
γνωστικών λειτουργιών και στην προώθηση περιβαλλόντων τα οποία προάγουν τη 
μεταγνωστική επίγνωση. Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη όλων αυτών μπορούν 
να αξιοποιηθούν ερωτήσεις από τον μαθητή προς τον ίδιο του τον εαυτό, ώστε να 
διαπιστώσει για ποιο λόγο δεν κατανόησε ένα δεδομένο. Επίσης, η χρήση 
παραδειγμάτων για την κατάκτηση της θεωρητικής γνώσης, η οποία δεν 
κατανοήθηκε εξαρχής, η διάκριση των όσων γνωρίζει και όσων δεν γνωρίζει, η 
καταγραφή της πορείας της σκέψης του μαθητή και η ανακεφαλαίωση των 
διαδικασιών αυτών. 

Μεταγνωστική επίγνωση στην ανάγνωση 

Τη δεκαετία του 1990 δόθηκε έμφαση στη διαδραστική, εποικοδομητική 
φύση της ανάγνωσης, υποδεικνύοντας την ανάγκη για όλους τους μαθητές να 
γίνουν «εποικοδομητικά ανταποκρινόμενοι» αναγνώστες (Pressley & Afflerbach, 
1995˙ Pressley, 2000), και ενεργά άτομα που σκέφτονται όταν διαβάζουν 
(Allington, 2000) και ελέγχουν τη μάθηση τους (Alvermann & Guthrie, 1993). Αυτό 
το είδος της εποικοδομητικά ανταποκρινόμενης, στοχαστικής ανάγνωσης 
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συνεπάγεται σαφώς πολύ περισσότερα από καλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης, 
ένα επαρκές λεξιλόγιο, και την ικανότητα ανάκλησης του κειμένου. Το να μάθει 
κάποιος από το κείμενο, απαιτεί αναγνώστες οι οποίοι είναι «στρατηγικά 
προσανατολισμένοι στην κατασκευή του νοήματος» (Alexander & Jetton, 2000). 
Αναδεικνύεται, λοιπόν, η έννοια της εποικοδομητικά ανταποκρινόμενης ανάγνωσης 
(Pressley & Afflerbach, 1995),  η οποία βρίσκεται σε συνέπεια με τη Θεωρία της 
ανάγνωσης της Rosenblatt (1992), όπου τονίζεται η δράση ανάμεσα στον 
αναγνώστη και το κείμενο. Η έννοια της εποικοδομητικά ανταποκρινόμενης 
ανάγνωσης περιλαμβάνει βασικές αρχές του μοντέλου της από «πάνω προς τα 
κάτω» επεξεργασίας της ανάγνωσης όπως αντανακλάται στη Θεωρία του σχήματος 
(Anderson & Pearson, 1984), τις στρατηγικές επεξεργασίας κειμένου από «πάνω 
προς τα κάτω» (VanDijk & Kintsch, 1983), και τη διαδικασία παρακολούθησης της 
κατανόησης που υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές (Baker&Brown, 1984; 
Garner, 1988; Kintsch & Kinstch, 2005; Paris & Winograd, 1990).  

Οι Mokhtari & Reichard, (2002) οδηγήθηκαν, έτσι, στην κατασκευή ενός 
εργαλείου αυτοαναφοράς μεταγνωστικής ενημερότητας και αντιλαμβανόμενης 
χρήσης στρατηγικών ανάγνωσης (Metacognitive Awareness of reading strategies 
Inventory, MARSI), καθώς διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ελάχιστα εργαλεία που 
μετρούσαν την ενημερότητα των μαθητών για την αντιλαμβανόμενη χρήση των 
αναγνωστικών τους στρατηγικών. Στην Ελλάδα το ΜARSI μεταφράστηκε στην 
ελληνική γλώσσα και εφαρμόστηκε σε Έλληνες μαθητές γυμνασίου με ή χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες (Κουλιανού, Ρούσσος, Σαμαρτζή, 2018). Στην Κίνα, οι Wu,  
Valcke & VanKeer, (2012) προσάρμοσαν το MARSI σε κινεζικό μαθητικό πληθυσμό 
Γυμνασίου ("MARSI-CN"). Σκοπός της έρευνας τους ήταν η "Μεταγνωστική 
ευαισθητοποίηση και η καταγραφή στρατηγικών ανάγνωσης" στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο της Κίνας.  Στην Τουρκία, προσαρμόστηκε τόσο σε μαθητικό (Ozturk, 2012) 
όσο και σε φοιτητικό πληθυσμό (Ay, 2009). 

Ερευνητικό Μέρος 

Στόχος έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί αν υπάρχει 
διαφοροποίηση στο μεταγνωστικό προφίλ των μαθητών ως προς το φύλο και ως 
προς την ηλικία που αρχίζουν να γίνουν αισθητές οι όποιες διαφορές. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 
 Τα αγόρια και τα κορίτσια διαφέρουν ως προς το μεταγνωστικό τους 

προφίλ αναφορικά με τις στρατηγικές που αντιλαμβάνονται ότι 
χρησιμοποιούν κατά την ανάγνωση, δηλαδή αναφέρουν ότι 
χρησιμοποιούν λιγότερες ή περισσότερες μεταγνωστικές 
στρατηγικές αναφορικά με  την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
ρύθμιση την πορεία της κατανόησής τους; 

Λήφθηκε υπόψη, ότι οι αντιλήψεις των μαθητών της χρήσης αναγνωστικών 
στρατηγικών είναι μια αντανάκλαση μιας συγκεκριμένης στιγμής παρά μια 
αντανάκλαση των αναφερόμενων στρατηγικών στη διάρκεια διαφορετικών 
χρονικών στιγμών, κειμένων ή εργασιών (Mokhtari, Dimitrov&Reichard, 2018). 

 Η ηλικία δύναται να επηρεάσει την αντιλαμβανόμενη χρήση των 
στρατηγικών ανάγνωσης; 
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Σύμφωνα με τη Brown (1987) σε σχέση με τη «γνώση του γιγνώσκειν» η 
ρύθμιση της γνώσης θεωρήθηκε ασταθής και επίσης ανεξάρτητη από την ηλικία. 

Εργαλείο 

 Εργαλείο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το μεταγνωστικό εργαλείο 
αυτό-αναφοράς Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) 
(Mokhtari & Reichard (2002) στην ελληνική γλώσσα (Κουλιανού, Ρούσσος, 
Σαμαρτζή, 2018) . Το MARSI είναι σχεδιασμένο να αποδίδει τόσο ένα συνολικό 
δείκτη σχετικά με το επίπεδο επίγνωσης των μεταγνωστικών στρατηγικών 
ανάγνωσης όσο και επιμέρους δείκτες σχετικά με τρεις κατηγορίες στρατηγικών: 
τις γενικές στρατηγικές, τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και τις 
υποστηρικτικές στρατηγικές. 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία εργαλείου 

Το MARSI έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη χορήγησή του σε προ-έφηβους και εφήβους 
με αναγνωστική ικανότητα αντίστοιχη του επιπέδου της πέμπτης έως δωδέκατης 
τάξης, δηλαδή για ηλικίες 9 έως 16 ετών (Mokhtari & Reichard, 2004). Το 
συγκεκριμένο εργαλείο σταθμίστηκε χρησιμοποιώντας μεγάλο δείγμα μαθητικού 
πληθυσμού (Ν=825) και συγκεκριμένα σε μαθητές με διαφορετικά επίπεδα 
αναγνωστικής ικανότητας σε τάξεις γυμνασίου έως κολλεγίου, ενώ οι δείκτες 
εσωτερικής συνέπειας της αξιοπιστίας (Global, Problem-Solving και Support) 
κυμάνθηκαν από 0,89 έως 0,93 και η αξιοπιστία στο συνολικό ερωτηματολόγιο 
ήταν 0,93, υποδεικνύοντας μια αρκετά αξιόπιστη μέτρηση της μεταγνωστικής 
ενημερότητας των αναγνωστικών στρατηγικών (Mokhtari & Reichard, 2002). 
Συνιστά μια κλίμακα αυτό-αναφοράς τύπου Likert, αναφέρεται σε επιλογή από 
κλίμακα σε δηλώσεις που αφορούν στη σχετική στρατηγική ανάγνωσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε κατά την ανάγνωση και αποτελείται από 30 ερωτήσεις. Κάθε 
μία από τις στρατηγικές συσχετίζεται με μία από τις τρείς υποκατηγορίες :  

 Γενικές Στρατηγικές Ανάγνωσης – 13 ερωτήσεις. Αναφέρονται σε 
γενικευμένες ή παγκόσμιες στρατηγικές ανάγνωσης που στοχεύουν 
στη ρύθμιση του σταδίου για την πράξη ανάγνωσης (π.χ. καθορισμός 
σκοπού για ανάγνωση, προεπισκόπηση περιεχομένου κειμένου, 
πρόβλεψη σε τί αναφέρεται το κείμενο). 

 Στρατηγικές επίλυσης Προβλημάτων – 8 ερωτήσεις. Είναι οι 
στρατηγικές που βοηθούν τον αναγνώστη να εντοπίσει, 
επικεντρωθεί σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων ή 
επιδιόρθωσης αυτών. Χρησιμοποιούνται όταν προκύπτουν 
προβλήματα κατά την κατανόηση των πληροφοριών κειμένου (π.χ. 
έλεγχος της κατανόησης ενός ατόμου κατά την αντιμετώπιση 
αντικρουόμενων πληροφοριών, επανάληψη ανάγνωσης για 
καλύτερη κατανόηση). 

 Υποστηρικτικές Στρατηγικές Ανάγνωσης – 9 ερωτήσεις. Στρατηγικές 
οι οποίες παρέχουν τους μηχανισμούς ή τα εργαλεία υποστήριξης που 
αποσκοπούν στη διατήρηση της ανταπόκρισης στην ανάγνωση (π.χ., 
χρήση υλικών αναφοράς όπως λεξικά και άλλα συστήματα 
υποστήριξης).  



68    ΚΑΣΙΜΑΤΗ 

 
 

 

 Αυτές οι τρεις κατηγορίες στρατηγικών αλληλεπιδρούν και υποστηρίζονται 
μεταξύ τους, όταν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής νοήματος από το 
κείμενο. 

Είδος δειγματοληψίας 

Η δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η 
δειγματοληψία ευκολίας ή ευχέρειας (convenience sampling), δηλαδή το δείγμα 
σχηματίζεται με γνώμονα την ευκολία και τη διαθεσιμότητα των μελών που το 
αποτελούν (Ζαφειρόπουλος, 2005, 137). Το MARSI δόθηκε προς συμπλήρωση σε 72 
έφηβους μαθητές λυκείου (Α’ και Γ’ τάξης ΓΕΛ), χωρίς ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες. 

Διεξαγωγή έρευνας  

Το MARSI χορηγήθηκε σε μορφή φωτοτυπίας στους μαθητές κατά τη 
διάρκεια μιας τυπικής σχολικής ώρας. Οι μαθητές, προτού ξεκινήσουν τη 
συμπλήρωση, ενημερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας και του ερωτηματολογίου, 
για το περιεχόμενό του και τον τρόπο που θα το απαντούσαν. Τους ζητήθηκε να 
διαβάσουν προσεκτικά καθένα από τα ερωτήματα και να απαντήσουν επιλέγοντας 
το νούμερο, το οποίο θεωρούσαν περισσότερο αντιπροσωπευτικό, όσον αφορά τη 
συχνότητα χρήσης των στρατηγικών που χρησιμοποιούσαν κατά την ανάγνωση 
κειμένων. Κάθε ερώτημα βαθμολογήθηκε με την πενταβάθμια κλίμακα. Επιπλέον, 
τους ζητήθηκε να μη συνεργάζονται στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να 
απαντά ο καθένας μόνος του, έχοντας στο μυαλό τους το σχολικού τύπου 
περιεχόμενο, καθώς θα διάβαζαν και θα απαντούσαν τις ερωτήσεις που αφορούν 
τις στρατηγικές. Τέλος, τονίστηκε πως δεν υπήρχαν «σωστές» και «λάθος» 
απαντήσεις και πως ο καθένας έπρεπε να απαντήσει, με βάση το τι θεωρεί 
αντιπροσωπευτικό για εκείνον. 

Περιορισμοί έρευνας  

Λόγω της συμπτωματικής δειγματοληψίας δημιουργείται ένα είδος 
εθελοντικού δείγματος, καθώς συμμετέχουν σε αυτό όσοι είναι άμεσα προσβάσιμοι 
και πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Η επιλογή του ερευνητή, επίσης, είναι πολύ μικρή 
(π.χ μπορεί να απορρίψει κάποιους που δεν πληρούν κάποια χαρακτηριστικά). 
Λόγω αυτών των περιορισμών, η ερευνητική χρησιμότητα και η 
αντιπροσωπευτικότητα ενός τέτοιου δείγματος είναι αμφισβητήσιμη. Ωστόσο, 
αυτή η τεχνική δειγματοληψίας είναι ευρέως διαδεδομένη στον χώρο της 
ψυχολογίας, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στον υπό μελέτη 
πληθυσμό. Σε αυτή την περίπτωση, το επιχείρημα της αντιπροσωπευτικότητας του 
δείγματος και της γενικευσιμότητας των αποτελεσμάτων αντιστρέφεται. 
Θεωρείται, συνεπώς,πως τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να γενικευθούν σε 
πληθυσμούς που έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά το δείγματος.   

Είδος ανάλυσης 

Αναφορικά με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μας, 
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
24). Διενεργήθηκε περιγραφική στατιστική, δηλαδή εφαρμογή της στατιστικής 
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στην οργάνωση, παρουσίαση και περιγραφή των αποτελεσμάτων που έχουν 
προκύψει από την ερευνητική διαδικασία με τα κατάλληλα μέτρα θέσης και 
διασποράς(συχνότητες, έγκυρα ποσοστά, διάμεσοι). Απώτερος στόχος, όμως, είναι 
η εξαγωγή συμπερασμάτων και η πραγματοποίηση προβλέψεων για ολόκληρο τον 
πληθυσμό από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το υπό εξέταση δείγμα. Ο 
τομέας της στατιστικής που ασχολείται με τα παραπάνω είναι η Επαγωγική 
Στατιστική και εφαρμόστηκε ακολούθως στη παρούσα εργασία. 

Αναφορικά με την επαγωγική στατιστική, για τη διερεύνηση της 
στατιστικής σημαντικότητας της διαφοροποίησης δύο ανεξάρτητων ομάδων του 
δείγματος (αγόρια-κορίτσια, καθώς και Τάξη Α - Τάξη Γ) ως προς την κλίμακα 
MARSI και τις υποκλίμακές της (όλες διατακτικές μεταβλητές) ο μη παραμετρικός 
έλεγχος Mann-Whitney U. 

Ο U-έλεγχος των Mann και Whitney, βασικά ελέγχει αν δύο ανεξάρτητα 
δείγματα προέρχονται από πληθυσμούς που έχουν την ίδια διάμεσο. Είναι το 
αντίστοιχο του t- ελέγχου για τους μέσους δύο ανεξάρτητων πληθυσμών. 

Προϋποθέτει ότι οι πληθυσμοί έχουν την ίδια μορφή, αλλά είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικός σε διαφορετική διασπορά. Η στατιστική ελέγχου βασίζεται στην 
βαθμολόγηση (ranking) των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων 

Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας επιλέχθηκε p<0,05. 

Αποτελέσματα 

Στον ακόλουθο Πίνακα 1 αναγράφονται οι κατανομές των συχνοτήτων 
σχετικά με το φύλο, όπου το 55% περίπου των συμμετεχόντων είναι κορίτσια και 
το 45% αγόρια , με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι Α τάξης  (περίπου 80%) και το 
υπόλοιπο Γ τάξης. 

 
Πίνακας 1 

 Συχνότητα Έγκυρο % 

Φύλο Αγόρι 30 45,5 

Κορίτσι 36 54,5 
Τάξη Α 54 78,3 

Γ 15 21,7 
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Πίνακας 2 

MARSI Συχνότητα Έγκυρο % 

Συνολικό Υψηλό 2 2,8 
Μέσο 44 61,1 

Χαμηλό 26 36,1 
Γενικές Αναγνωστικές Υψηλό 6 8,3 

Μέσο 47 65,3 
Χαμηλό 19 26,4 

Επίλυσης Προβλήματος Υψηλό 1 1,4 
Μέσο 18 25,0 
Χαμηλό 53 73,6 

Υποστηρικτικές Αναγνωστικές Υψηλό 16 22,2 

Μέσο 35 48,6 

Χαμηλό 21 29,2 

 
Σχήμα 3

 
 

Στη συνέχεια έγινε διερεύνηση αναφορικά με το αν υπάρχει στατιστικώς 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Τάξης Α και Γ. Βάσει του στατιστικού ελέγχου 
Mann-Whitney U δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στις δύο 
τάξεις. 
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Πίνακας 3 

MARSI 

Τάξη 

Α Γ 

Συχνότητα Έγκυρο % Mdn Συχνότητα Έγκυρο % Mdn p 

Συνολικό Υψηλό 2 2,9  0 ,0   

Μέσο 34 49,3  9 13,0   

Χαμηλό 18 26,1  6 8,7   

Σύνολο 54  2,0 15  2,0 0,584 
Γενικές 
Αναγνωστικές 

Υψηλό 3 4,3  2 2,9   
Μέσο 38 55,1  8 11,6   
Χαμηλό 13 18,8  5 7,2   
Σύνολο 54  2,0 15  2,0 0,834 

Επίλυσης 
Προβλήματος 

Υψηλό 1 1,4  0 ,0   
Μέσο 13 18,8  3 4,3   
Χαμηλό 40 58,0  12 17,4   
Σύνολο 54  3,0 15  3,0 0,703 

Υποστηρικτικές 
Αναγνωστικές 

Υψηλό 12 17,4  4 5,8   

Μέσο 27 39,1  7 10,1   

Χαμηλό 15 21,7  4 5,8   

Σύνολο 54  2,0 15  2,0 0,813 

 

Στη συνέχεια έγινε διερεύνηση αναφορικά με το αν υπάρχει στατιστικώς 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. 

Βάσει του στατιστικού ελέγχου Mann-Whitney U βρέθηκε μόνο μια 
στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση: τα αγόρια ανέφεραν στατιστικώς 
σημαντικά χαμηλότερου βαθμού Υποστηρικτικές Αναγνωστικές σε σχέση με τα 
κορίτσια (U=386,0, p=0,034). 
 
Πίνακας 4 

MARSI 

Φύλο 

Αγόρι Κορίτσι 

Συχνότητα Έγκυρο % Mdn Συχνότητα Έγκυρο % Mdn p 

Συνολικό Υψηλό 2 6,7  0 ,0   

Μέσο 20 66,7  19 52,8   

Χαμηλό 8 26,7  17 47,2   

Σύνολο 30  2,0 36  2,0 0,065 
Γενικές 
Αναγνωστικές 

Υψηλό 3 10,0  2 5,6   
Μέσο 21 70,0  22 61,1   
Χαμηλό 6 20,0  12 33,3   
Σύνολο 30  2,0 36  2,0 0,234 

Επίλυσης 
Προβλήματος 

Υψηλό 1 3,3  0 ,0   
Μέσο 8 26,7  7 19,4   
Χαμηλό 21 70,0  29 80,6   
Σύνολο 30  3,0 36  3,0 0,331 

Υποστηρικτικές 
Αναγνωστικές 

Υψηλό 10 33,3  4 11,1   

Μέσο 14 46,7  19 52,8   

Χαμηλό 6 20,0  13 36,1   

Σύνολο 30  2,0 36  2,0 0,034 

 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα  

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων φανέρωσε (Σχήμα 1): 
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 Το υπάρχον πολύ χαμηλό ποσοστό του υψηλού επίπεδου επίγνωσης των 
μεταγνωστικών στρατηγικών ανάγνωσης, με εξαίρεση την περίπτωση των 
Υποστηρικτικών Αναγνωστικών (περίπου 1 στους 5, ποσοστό 22,2%). 

 Αντίστοιχα, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό χαμηλού επιπέδου των Επίλυσης 
Προβλήματος(περίπου 3 στους 4, 73,6%). 

 Τα ποσοστά του μέσου επίπεδου σε όλα τις κατηγορίες εμφανίζονται σχεδόν 
διπλάσια από τα χαμηλού επιπέδου (με εξαίρεση των Επίλυσης 
Προβλήματος). Το ίδιο εμφανίζεται και στα συνολικά αποτελέσματα. 

 Εάν  δεν λαμβάνονταν υπόψη οι υποστηρικτικές, το υψηλό επίπεδο 
επίγνωσης των μεταγνωστικών στρατηγικών ανάγνωσης θα ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτο. 

 Εάν  δεν λαμβάνονταν υπόψη οι στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, το 
μέσο επίπεδο επίγνωσης των μεταγνωστικών στρατηγικών ανάγνωσης θα 
ήταν σχεδόν καθολικό. 
Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που εξετάστηκε, αν δηλαδή, τα 

αγόρια και τα κορίτσια διαφέρουν ως προς το μεταγνωστικό τους προφίλ 
αναφορικά με τις στρατηγικές που αντιλαμβάνονται ότι χρησιμοποιούν κατά την 
ανάγνωση υπήρξε η εξής διαφοροποίηση: 

 τα αγόρια ανέφεραν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερου βαθμού 
Υποστηρικτικές Αναγνωστικές σε σχέση με τα κορίτσια (U=386,0, p=0,034). 
Το παραπάνω αποτέλεσμα θα μπορούσε να ερμηνευτεί από τις διαφορές στη 

φύση των έφηβων αγοριών σε σχέση με τις έφηβες κοπέλες, οι οποίες τείνουν να 
μεγαλώνουν με λιγότερη αυτοπεποίθηση και με περισσότερες ανασφάλειες, 
συγκριτικά με τα αγόρια, τα οποία αρέσκονται στο να μετέχουν σε δραστηριότητες 
που απαιτούν από αυτά να δρουν περισσότερο και όχι να ακούν και να βλέπουν. 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες στρατηγικές δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές 
ανάλογα με το φύλο, γεγονός που δεν επιβεβαιώνει μια αναγκαιότητα διδακτικής 
προσέγγισης με την οπτική του φύλου. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που εξετάστηκε, αν δηλαδή, 
η ηλικία μπορεί να επηρεάσει την αντιλαμβανόμενη χρήση των στρατηγικών 
ανάγνωσης, φάνηκε από την ανάλυση των δεδομένων πως δεν την επηρεάζει, 
εύρημα που συμφωνεί και με την έρευνα που έγινε σε Έλληνες μαθητές, χωρίς και 
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Α΄, Β’ Γ΄ Γυμνασίου, στην οποία δεν βρέθηκαν 
σημαντικές διαφορές στην αναφερόμενη χρήση αναγνωστικών στρατηγικών, 
οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει συμμεταβολή της ηλικίας και των 
αναγνωστικών στρατηγικών (Κουλιανού, Μαστροθανάσης, Κατσιφή & Ζουγανέλη, 
2016). Επιβεβαιώνεται, συνεπώς, η Brown (1987) σε σχέση με τη «γνώση του 
γιγνώσκειν» πως η ρύθμιση της γνώσης θεωρείται ανεξάρτητη από την ηλικία. 
Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της Brown (1987), η μεταγνώση στην 
ανάγνωση, με σκοπό την εξαγωγή νοήματος διακρίθηκε στη μεταγνωστική 
επίγνωση (στη γνώση και αξιολόγηση του αναγνώστη για την αναγνωστική του 
ικανότητα), στους αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς παρακολούθησης (ρύθμιση 
παρακολούθησης κατανόησης) και στις διορθωτικές στρατηγικές (επίλυση 
προβλημάτων κατανόησης). Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό που κινητοποιηθεί 
πρώτιστα τους μαθητές να ενεργοποιήσουν τη χρήση μεταγνωστικών 
στρατηγικών είναι η δυσκολία κατανόησης που συναντούν, διαβάζοντας ένα 
κείμενο και η προσπάθεια να επιλύσουν τα προβλήματα κατανόησης που 
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προκύπτουν. Οι ρυθμιστικού τύπου στρατηγικές, όπως ο μεταγνωστικός 
σχεδιασμός, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση, στρατηγικές που 
συμπεριλαμβάνονται στον συντονισμό των γνωστικών διαδικασιών δεν 
αναφέρονται παγκοσμίως ότι χρησιμοποιούνται συχνά, αφού οι μαθητές δεν τις 
γνωρίζουν (Κουλιανού, Ρούσσος, Σαμαρτζή, 2018). 

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναφέρουμε πως το δείγμα της Γ’ τάξης δεν 
ήταν αρκούντως μεγάλο, συγκριτικά με την Α’ τάξη για εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν για έναν μελλοντικό σχεδιασμό ανάλογων ερευνών σε 
μεγαλύτερο δείγμα, με απώτερο στόχο την υλοποίηση διδακτικών δράσεων στις 
οποίες θα καλλιεργούνται οι μεταγνωστικές δεξιότητες ανώτερου επιπέδου από 
τους μαθητές. 
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