Ενίςχυςη τησ Αναγνωςτικήσ Κατανόηςησ

Α) Θεωρητικό μζροσ
Κφριοσ ςκοπόσ τθσ αναγνωςτικισ δεξιότθτασ είναι θ κατανόθςθ. Δθλ. θ ανάγνωςθ
δεν ζχει καμία αξία εάν δεν οδθγεί ςτθν κατανόθςθ. Προχπόκεςθ τθσ αναγνωςτικισ
κατανόθςθσ είναι θ απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τον προφορικό
λόγο, τθ φωνολογικι επίγνωςθ, τθ γραφο-φωνθμικι αντιςτοιχία, το λεξιλόγιο και τθν
αναγνωςτικι ευχζρεια (ακρίβεια, ταχφτθτα, προςωδία).
Η αναγνωςτικι κατανόθςθ μπορεί να ενιςχυκεί με διάφορεσ τεχνικζσ, κακϊσ και
με άμεςθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν ΠΡΙΝ τθν ανάγνωςθ, ΚΑΣΑ και ΜΕΣΑ
από αυτιν. Με τθν άμεςθ διδαςκαλία αρχικά ο/θ εκπαιδευτικόσ μοντελοποιεί
(εφαρμόηει παραδειγματικά) μία ςτρατθγικι πάνω ςε ζνα κείμενο, διά μζςου τθσ
ζκφωνθσ ςκζψθσ. τθ ςυνζχεια καλεί τουσ μακθτζσ να κάνουν το ίδιο ςε ζνα παρόμοιο
κείμενο, δίνοντασ βοικεια όπου χρειάηεται. Η βοικεια αυτι αποςφρεται ςταδιακά με
τθν πάροδο του χρόνου (φκίνουςα κακοδιγθςθ), με ςκοπό να αποκτιςει ο μακθτισ τθ
μζγιςτθ δυνατι αυτονομία.
Η αξιολόγθςθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ διενεργείται με τθν υποβολι
ανάλογων ερωτιςεων οι οποίεσ αναφζρονται ςτο περιεχόμενο του κειμζνου. Οι
ερωτιςεισ αυτζσ είναι δυνατό να αφοροφν είτε τθν επιφανειακι κατανόθςθ, θ οποία
ςχετίηεται με τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ρθτά ςτο κείμενο (π.χ. Ποιοσ; Ποφ; Σι;
Γιατί; Πϊσ;) είτε τθ βακιά κατανόθςθ, που ςχετίηεται με τα μθνφματα που κρφβονται
«πίςω από τισ γραμμζσ» (π.χ. Ποιοσ ιταν ο ςκοπόσ του ςυγγραφζα; Σον πζτυχε; Με
ποιον τρόπο; κλπ).
Η διδαςκαλία των προτεινόμενων τεχνικϊν και ςτρατθγικϊν μποροφν να
υλοποιοφνται εντόσ και εκτόσ τάξθσ (π.χ. Σμιμα Ζνταξθσ, Ενιςχυτικι Διδαςκαλία,
Πρόςκετθ Διδακτικι τιριξθ) κατά τθν κρίςθ των εκπαιδευτικϊν και ανάλογα με τισ
ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ.

Β) Πρακτικό μζροσ


το ςχολείο (εντόσ ή εκτόσ τάξησ)
o Διδαςκαλία ςτρατθγικϊν ΠΡΙΝ τθν ανάγνωςθ
 Επιςκόπθςθ του τίτλου του κειμζνου, τθσ εικονογράφθςθσ, των
ενοτιτων του.
 Ζκφραςθ υποκζςεων για το περιεχόμενο του κειμζνου. Π.χ. Σι
μπορεί να λζει αυτό το κείμενο;
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Ανάςυρςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ. Σι γνωρίηω γι αυτό το
αντικείμενο;
Αναλογιςμόσ του ςκοποφ ανάγνωςθσ. Π.χ. Γιατί διαβάηω αυτό το
κείμενο; Για ευχαρίςτθςθ (Λογοτεχνία); Για άντλθςθ πλθροφοριϊν;
Για ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ;

o Διδαςκαλία ςτρατθγικϊν ΚΑΣΑ τθν ανάγνωςθ.
 Διαβάηω προςεχτικά το κείμενο κατά περιόδουσ.
 Προςδιορίηω το κειμενικό είδοσ (αφθγθματικό, περιγραφικό κλπ)
 Δθμιουργϊ νοερζσ εικόνεσ για όςα διαβάηω.
 ε περίπτωςθ που δεν καταλαβαίνω κάτι ςταματϊ και το
ξαναδιαβάηω.
 Επιςθμαίνω τθν άγνωςτθ λζξθ και προςπακϊ να τθν κατανοιςω
μζςα από τα ςυμφραηόμενα ι τθ μορφολογία τθσ. Εάν χρειάηεται
χρθςιμοποιϊ εξωτερικζσ πθγζσ (π.χ. Λεξικά).
o Διδαςκαλία ςτρατθγικϊν ΜΕΣΑ τθν ανάγνωςθ.
 Επιβεβαιϊκθκαν οι αρχικζσ υποκζςεισ;
 Αυτά που διάβαςα μιπωσ ζρχονται ςε αντίκεςθ ςε ςχζςθ με αυτά
που ιξερα;
 Σι καινοφργιο ζμακα;
 Κάνω περίλθψθ.
o Άλλεσ ςτρατθγικζσ
 Επιςιμανςθ κφριων ςθμείων τθσ παραγράφου.
 Πλαγιότιτλοι.
 Δθμιουργία εννοιολογικϊν χαρτϊν.
 τρατθγικι του Γνωρίηω – Θα ικελα να ξζρω – Ζμακα.
 υνεργατικι μάκθςθ.
 Αυτό-ερωτιςεισ.


το ςπίτι
o Παρόμοιεσ ςτρατθγικζσ μποροφν να εφαρμόηονται και ςτο ςπίτι με τθ
βοικεια του Σροχοφ Ανάγνωςθσ (Βλ. Παράρτθμα).
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