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Τρόποι µελέτης των µαθητών για την αποτελεσµατικότερη και συστηµατι-
κότερη µάθηση µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια 

 
Σαλωνίτης Παναγιώτης : Μ.ed., Σχολικός Σύµβουλος Π. Ε. 
 

Περίληψη: Οι δεξιότητες µελέτης και η αποτελεσµατική χρήση τους οδηγεί στην ενίσχυση της 
σχολικής επιτυχίας και κατά συνέπεια στην καλλιέργεια της αυτοεκτίµησης του µαθητή, η οποία 
µε τη σειρά της, τον βοηθάει στην περαιτέρω σχολική, κοινωνική και επαγγελµατική επιτυχία. 
Πώς, όµως, οι δεξιότητες µελέτης θα επεξεργαστούν, έτσι ώστε να έχουµε αποτελέσµατα;  Οι 
στρατηγικές µάθησης και µελέτης µπορούν να βοηθήσουν το µαθητή σ΄ αυτήν την κατεύθυνση, 
ώστε, να έχει τη δυνατότητα να οργανώσει τις διεργασίες που σχετίζονται µε τη µελέτη του, την 
οργάνωση του χώρου, την οργάνωση του χρόνου, τις συνθήκες µελέτης, και τη χάραξη στρατηγι-
κών για την αποδοτικότερη µάθησή του. 

 

1. Ο προβληµατισµός 
Ένα από τα σπουδαιότερα ζητήµατα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 
είναι πώς η µελέτη των παιδιών θα γίνει ουσιαστικότερη και αποδοτικότερη. Για να δώσει 
κανείς απάντηση σε ένα τέτοιο θέµα, πρέπει να έχει υπόψη του τους παράγοντες που επηρεά-
ζουν την αποτελεσµατικότητα της µελέτης του µαθητή.  (Καραντζής, 2007).   

Τέτοιοι παράγοντες σχετίζονται µε την (α) οργάνωση της µελέτης και τις συνθήκες 
εργασίας στο σπίτι, ((β) την ποσότητα και την ποιότητα των εργασιών του, (γ)το γνωστικό-
µαθησιακό επίπεδο του µαθητή (Κολιάδης, 2002), (δ) την αναπλαισίωση του περιεχοµένου 
της σχολικής γνώσης που επιχειρείται να δοθεί µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. 

Με τον όρο αναπλαισίωση εννοούµε ότι η σχολική γνώση προκύπτει από διαδικασίες 
επαναπροσδιορισµού των στόχων, µετασχηµατισµού και εµπλουτισµού της επιστηµονικής 
γνώσης, αλλά και από διαδικασίες συσχετίσεων της σχολικής γνώσης µε την εµπειρικο - βι-
ωµατική γνώση. (Ματσαγγούρας, 2003).  

Επειδή κύριος στόχος µας είναι να µάθει ο µαθητής «πώς να µαθαίνει», δηλαδή πώς 
να κατανοεί καλύτερα όσα διαβάζει, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επικεντρώσει την προσο-
χή του στο κατά πόσο έχει γίνει µε κατανοητό τρόπο ο µετασχηµατισµός της επιστηµονικής 
γνώσης µέσα από το σχολικό βιβλίο και κατά πόσο οι προτεινόµενοι τρόποι διδασκαλίας 
καλλιεργούν τη µεταγνώση και οδηγούν το µαθητή σε αυτορίθµηση της κατανόησης. (Καρα-
ντζής, 2007).  

H επισήµανση των αξονικών σηµείων ενός κειµένου είναι µια δύσκολη διαδικασία 
για το µαθητή, ιδίως για τις µικρές τάξεις, διότι προϋποθέτει την ύπαρξη κριτικής σκέψης, γι’ 
αυτό απαιτείται η καθοδήγηση του δασκάλου. Φυσικά γεννιέται το ερώτηµα αν ο µαθητής, 
επισηµαίνοντας τα κύρια σηµεία µιας ενότητας, είναι σε θέση να τα αποδώσει και να τα κα-
τέχει. Φυσικά όχι. Αλλά, ο δάσκαλος παράλληλα πρέπει να βοηθήσει το µαθητή να εµπλου-
τίσει το λεξιλόγιό του και να βελτιώσει τον προφορικό του λόγο, ώστε τα όποια σηµεία έχει 
επισηµάνει  να µπορεί να τα αποδίδει µε επιτυχία.  

Παρακάτω παραθέτουµε στρατηγικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο δάσκαλος µε 
στόχο την αποδοτικότερη µελέτη των µαθητών. 
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                      ΠΡΟΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

 
 
 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ  

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ  

2. Στρατηγικές βοήθειας του µαθητή για αποδοτικότερη µάθηση    
 Μια βασική στρατηγική βοήθειας του µαθητή για αποδοτικότερη µάθηση είναι η στρατηγι-
κή της αµοιβαίας διδασκαλίας (Παντελιάδου, 2000). Εφαρµόζεται σε οµάδα µαθητών και 
ακολουθούµε τα εξής βήµατα. (Κουλουµπαρίτση και Μουρατιάν, 2004, σελ.70). 
(1) Στην αρχή γίνεται µια συζήτηση µε τους µαθητές, µε βάση τον προοργανωτή, ό οποίος 

παρατίθεται στην αρχή της κάθε ενότητας και ζητάµε από του µαθητές να κάνουν κά-
ποιες  προβλέψεις για όσα πρόκειται να διαβάσουν. 

(2) Στη συνέχεια ο κάθε µαθητής επεξεργάζεται το κείµενο σιωπηρά (παράγραφο µε παρά-
γραφο) και υπογραµµίζει λέξεις και φράσεις που δεν κατανοεί, για να κάνει αργότερα δι-
ευκρινιστικές ερωτήσεις. 

(3) Σε µια δεύτερη ανάγνωση ο µαθητής βγάζει έναν πλαγιότιτλο. 
(4) Στη συνέχεια ο µαθητής διατυπώνει ερωτήσεις περιεχοµένου, (ένας µαθητής ρωτάει και ο 

άλλος απαντάει). Τα ερωτήµατα διατυπώνονται συνήθως µε τα «ποιος», «πού», «πώς» 
και «γιατί». 

(5) Με βάση τα κύρια σηµεία οι µαθητές φτιάχνουν έναν εννοιολογικό χάρτη ή ένα διάγραµ-
µα. 

(6) Στη συνέχεια συνθέτουν την Περίληψη. 
(7) Τέλος, συζητούν και αξιολογούν τον τρόπο που εργάστηκαν. 

2.1. Παρουσιάζουµε, παρακάτω, ένα παράδειγµα από το µάθηµα της Ιστορίας της ∆΄ δη-
µοτικού (κεφ. 18, σελ. 56). 

Μάθηµα διδακτικού δίωρου: Η Ναυµαχία της Σαλαµίνας 
Ο σκοπός της συγκεκριµένης διδασκαλίας προσδιορίζεται στο να αποκτήσουν οι εκ-

παιδευόµενοι µαθητές, βασικές γνώσεις και «επαγγελµατικές δεξιότητες» για την επεξεργα-
σία ιστορικού κειµένου, µε τέτοιο τρόπο που να µπορούν αξιολογώντας την αξιοπιστία των 
πληροφοριών, να αποφασίζουν τι να σκεφτούν ή τι να κάνουν µέσα από συλλογισµούς οι 
οποίοι γίνονται µε βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. (Βεργίδης,1999). 

Με τη διδακτική µεθοδολογία επεξεργασίας κειµένων σκόπιµης δράσης, η οποία 
µπορεί να καλλιεργήσει και την κριτική, αλλά και τη  δηµιουργική σκέψη των µαθητών, θα 
επιχειρήσουµε να προσδιορίσουµε: Τα θέµατα, τη διάρκεια, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τα 
εκπαιδευτικά µέσα που θα χρησιµοποιήσουµε για κάθε ενότητα της διδασκαλίας. (Courau, 
2000 -Κόκκος, 1999- Βαλάκας, 1999). Θεωρούµε απαραίτητο να τονίσουµε ότι πριν την επε-
ξεργασία µιας ενότητας, πρέπει να τη σχεδιάζουµε συνολικά. (βλ. σχήµα 1) Εδώ η ενότητά 
µας είναι οι «Περσικοί Πόλεµοι».  

Η Ναυµαχία της Σαλαµίνας ( δηµιουργική και κριτική  προσέγγιση) 
 

 
 
                                                            

                                                                                                           
                                  

 
  

Σχήµα 1. Προσέγγιση της διδακτικής ενότητας 

ΕΙΚΟΝΑ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ∆Α 
ΠΑΡΑΘΕΜΑ 
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 «Ένας µαθητής υποβάλλει µία δύο ερωτήσεις ως δάσκαλος» και παρουσιάζονται 
στον υπολογιστή ή στον πίνακα, εικόνες µε τα πρόσωπα του ιστορικού Ηρόδοτου και ενός 
µαθητή του, ο οποίος τον ρωτάει για την εξέλιξη των γεγονότων και πάνω από αυτούς άδεια 
«συννεφάκια» για να τα γεµίσουν οι µαθητές της τάξης µας µε τις γνώσεις τους, εµπλουτίζο-
ντας την ιστορική γωνιά που έχουµε σχηµατίσει µέσα στην τάξη για τη διδακτική µελέτη του 
µαθήµατος της ιστορίας. 

 Στη φάση αυτή χρησιµοποιούµε το µαθητή στη χρήση των ερωτήσεων για να υπάρ-
χει κίνητρο στην άσκηση της δηµιουργίας ερωτήσεων, µε τις οποίες προσδιορίζουν το χρόνο 
και το χώρο του ιστορικού γεγονότος. Η σύνδεση µε τα προηγούµενα µε τη χρήση προσώ-
πων και η εξέλιξη των γεγονότων µέσα από το πρόσωπο ενός ιστορικού γίνεται περισσότερο 
βιωµατική και φιλική µε τα παιδιά.  

2.2. Νοηµατική και ιστορική επεξεργασία: 
Τεχνικές:  Οµάδες εργασίας, Καταιγισµός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Χάρτης εργασίας, 

Ερωτήσεις.  
Εντοπισµός της Σαλαµίνας, στον ιστορικό χάρτη της Ελλάδας και προσπάθεια περι-

γραφής του χώρου ώστε να εντοπίσουν τα πλεονεκτήµατά του: 

• Στενό πέρασµα 
• Κοντά στην Αθήνα 
• Γνώριµα τα νερά για τα ελληνικά πλοία 

Προς τα πού είχε κατευθυνθεί ο ελληνικός στόλος, όταν έµαθε ότι οι Πέρσες πέρασαν 
στις Θερµοπύλες; Τα γεγονότα διαδραµατίζονται την ίδια χρονιά…Συµπλήρωση ιστορικής 
γραµµής  

Οι εικόνες (είναι το καλύτερο και τελειότερο µέσο επίδρασης των ανθρωπίνων βιω-
µάτων) και συνοδευτικά κείµενα αποτελούν τις ιστορικές πηγές και η επεξεργασία τους ανα-
πτύσσει την κριτική και προάγει τη συνεργατική µάθηση, στόχος που δεν επιτυγχάνεται µε 
την αφηγηµατική µέθοδο. Βεβαίως τα κείµενα και οι εικόνες συνδέονται µε τις δραστηριότη-
τες αφηγηµατικών κειµένων. Χρησιµοποιούµε χρονικούς συνδέσµους, χρονικά επιρρήµατα, 
χρονικές εκφράσεις (όταν, ενώ, καθώς, αφού, µόλις, ποτού, ώσπου, ωσότου, αµέσως, ύστε-
ρα, κατόπιν, πρωτύτερα, στα παλιά χρόνια, τα αρχαία χρόνια, σε λίγο, στη συνέχεια), έτσι οι 
µαθητές: Aσκούνται να παρατηρούν, να περιγράφουν, να αφηγούνται χρησιµοποιώντας το 
κατάλληλο λεξιλόγιο. 

Με αυτή  την επεξεργασία ικανοποιούµε την άποψη: «κάθε στόχος της γλωσσικής δι-
δασκαλίας, θεωρείτε «οριζόντιος» στόχος όλων των µαθηµάτων(Φεκ. 303/2003).  

Στη φάση αυτή χρησιµοποιούµε χαρτί  Α4, είµαστε σε οµάδες και όλοι σχηµατίζουµε 
το δικό µας χάρτη εργασίας στηριζόµενοι στην προηγούµενη επεξεργασία και µε απλές 
γραµµές ορίζουµε το χώρο(γίνεται επίδειξη του τρόπου σχηµατισµού απλού χάρτη δου-
λειάς(βλ. Εικόνα 1), µέσα από διαφανοσκόπιο µε συµµετοχή των µαθητών)  και στη συνέ-
χεια από τα πλοία που έχουµε επεξεργαστεί ως υλικό στον υπολογιστή επιλέγουµε τις ελλη-
νικές Τριήρεις και τα περσικά (∆ίνονται εικόνες πολλών πλοίων άλλων χωρών για να επιλέ-
ξουν οι µαθητές γνωρίζοντας τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των πλοίων των άλλων χωρών.
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   Τριήρης                                                                                                            
 Περσικό πλοίο 

 
Eικόνα 1. Χάρτης εργασίας 

 
Η επεξεργασία του γνωστικού µέρους γίνεται µε την τιτλοποίηση των παραγρά-

φων(βλ. Εικόνα 2), του κειµένου µε τη χρήση πλαγιότιτλων που γράφουµε στον πίνακα ή 
στο χαρτί εργασίας στο οποίο δουλεύουν οι οµάδες. Με τη χρήση των πλαγιότιτλων αποδί-
δουµε τη νοηµατική παρουσίαση του ιστορικού γεγονότος µε δηµιουργικό τρόπο. 

 
Εικόνα 2. χρήση των πλαγιότιτλων 

2.3.  Κατανόηση περιεχοµένου 
Τεχνικές:  Εννοιολογικοί Χάρτες, Ερωτήσεις Scamper, Παιχνίδι ρόλων, ∆ραµατοποί-

ηση. 
Χρησιµοποιούµε κλασικά ερωτήµατα για Γεγονότα, πρόσωπα, πρωταγωνιστές, χω-

ροχρονικό πλαίσιο, αφορµές και αιτίες, σε συνδυασµό µε κατάλληλα ρήµατα που αναφέρο-
νται στις αισθήσεις, τα συναισθήµατα, τη φαντασία, τη δράση, την κρίση. (Παρατήρησε, έ-
πιασε, αισθάνθηκε, φαντάστηκε, σχεδίασε, συνεργάστηκε, αποφάσισε). 

Όταν γίνεται ανακεφαλαίωση, χρησιµοποιούµε κατευθυνόµενο διάλογο και δίνουµε 
έµφαση στον επιχειρηµατικό λόγο, όχι στις ερωταποκρίσεις). 

Στη φάση της νοηµατικής και ιστορικής επεξεργασίας του ιστορικού κειµένου και 
των ιστορικών πηγών της ναυµαχίας, για την εξαγωγή των λέξεων κλειδιών, δουλεύουµε µε 
το διαφανοσκόπιο και για κάθε οµάδα η οποία προτείνει την κατάλληλη λέξη, ο εκπρόσωπός 
της, τη γράφει στη διαφάνεια. Στο τέλος οι µαθητές µε βάση τα κύρια σηµεία του µαθήµατος 
φτιάχνουν τον παρακάτω ενδεικτικό Εννοιολογικό Χάρτη ο οποίος βοηθάει πάντα στην κα-
τανόηση της γνωστικής προσέγγισης του γεγονότος. 
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                                          ΕΞΥΠΝΟΣ       
                
 
 
 

 
 
 

 
Οι µαθητές, έχοντας διδαχθεί τις βασικές µεταγνωστικές στρατηγικές για την κατα-

νόηση ενός κειµένου, όπως: η επισήµανση των κύριων σηµείων, η σύνταξη της περίληψης 
και η χρήση των αυτοερωτήσεων κατανόησης, οι οποίες σύµφωνα µε ερευνητικές µελέτες, 
(Κολιάδης, 2002, σ.508, Μπαµπλέκου, 2003, σ.239), οι µαθητές  που µπορούν να εντοπί-
ζουν, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα βασικά σηµεία σε όλα τα µαθήµα-
τα ενός κειµένου, να συντάσσουν περίληψη και να κάνουν αυτοερωτήσεις: κατανοούν το 
κείµενο καλύτερα και ανασύρουν µε µεγαλύτερη ευκολία από τη µακροπρόθεσµη µνήµη τις 
διάφορες πληροφορίες. Έτσι µέσα από την ανάπτυξη των µεταγνωστικών δεξιοτήτων οι ο-
µάδες από τους πλαγιότιτλους που έχουν προτείνει, καταλήγουν σε µικρό κείµενο σκόπιµης 
δράσης την ιστορική περίληψη και τελειώνουν µε την αξιολόγηση της εργασίας τους.   

Στη συνέχεια επιλέγουµε την τεχνική του παιξίµατος ρόλων (γιατί µε την τεχνική αυ-
τή µπορεί να βιώσει κανείς περισσότερο µια κατάσταση. «Μαθαίνει πράττοντας») και κά-
νουµε δραµατοποίηση του διαλόγου Ευριβιάδη και Θεµιστοκλή, και παρουσιάζεται µέσω 
του διαφανοσκόποιου και µε υλικά το κριθαράκι η ναυµαχία στη Σαλαµίνα.  

Μελετώντας για τον Αισχύλο και την τραγωδία του τους «Πέρσες, γίνεται διαθεµατι-
κή προσέγγιση».  

Οι µαθητές επισηµαίνουν τα κύρια σηµεία, σχολιάζουν την ευκολία ή τη δυσκολία 
του µαθήµατος, τι τους έκανε εντύπωση… 

3. Στρατηγική βοήθειας του µαθητή µε χρήση των Η/Υ». 

1ο βήµα: Εύρεση ιστορικών πληροφοριών µέσω Η/Υ. 

• Εύρεση πληροφοριών και χαρτών που αφορούν τους Περσικούς πολέµους. «Πώς έφτα-
σαν οι Πέρσες στη Σαλαµίνα;» 

• Εύρεση στοιχείων που αφορούν στις ηγετικές φυσιογνωµίες: Ξέρξης, Θεµιστοκλής, Ευ-
ρυβιάδης, Αριστείδης. 

• Εύρεση στοιχείων που αφορούν στις στρατιωτικές δυνάµεις Ελλήνων-Περσών. 
• Εύρεση στοιχείων που αφορούν στους στόλους των αντιπάλων: αριθµός πλοίων, είδος 

πλοίων κ.λ.π. 
• Εύρεση στοιχείων διεξαγωγής της ναυµαχίας.  

H ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΣΤΕΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΥΡΥΒΙΑ∆ΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
 

ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ 

ΞΞΞΞ 

ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ 
 

ΤΡΙΗΡΕΙΣ 

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
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2ο βήµα: Σχεδιασµός ναυµαχίας στον Η/Υ 

• ∆ηµιουργία φακέλου στα Έγγραφά µου µε τίτλο: «Η ναυµαχία της Σαλαµίνας» 
• ∆ηµιουργία φακέλου στις Εικόνες µου µε τίτλο: «Η ναυµαχία της Σαλαµίνας» 
• Επιλογή και αξιοποίηση clip art και animation. 
• Επιλογή και αξιοποίηση χαρτών. 
• Αξιοποίηση δυνατοτήτων του power point και της ζωγραφικής. 
• Εισαγωγή υπερσυνδέσµων. 
• Εισαγωγή µουσικής.  

Σχόλια  και παρατηρήσεις 

• Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε «Τράπεζα Πληροφοριών» τάξης:  
• ∆άσκαλος και µαθητές έχουν ήδη κατασκευάσει µια σελίδα µε χρήσιµες διευθύνσεις. 
• Οι µαθητές εργάζονται σε µικρές οµάδες (2 έως 3 άτοµα). 
• Αξιολογούν την εργασία τους και σχεδιάζουν τη δράση τους. 
• Οι µαθητές ενθαρρύνονται από το δάσκαλο στην εφαρµογή καινοτόµων ιδεών. 
Πέρα από το µοντέλο που περιγράψαµε, ο δάσκαλος µπορεί να χρησιµοποιήσει και άλλες 

στρατηγικές. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 
 

4. Στρατηγική κατασκευής πινάκων διπλής εισόδου 
Η στρατηγική του πίνακα διπλής εισόδου (βλ. πίνακα 1), βοηθάει τους µαθητές για την ορ-
γάνωση στοιχείων. Στον πίνακα διπλής εισόδου, καταχωρίζονται στοιχεία που προκύπτουν 
από τη σύγκριση εννοιών και βοηθούν τον µαθητή να αναπτύξει αναλογική σκέψη, εφόσον 
καλείται να διακρίνει τα κοινά στοιχεία (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997) που υπάρχουν µεταξύ 
της νέας γνώσης που αποκτήθηκε και της προϋπάρχουσας. 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Όλες ίσες και οι απέναντι παράλληλες Όλες ορθές 

ΡΟΜΒΟΣ Όλες ίσες και οι απέναντι παράλληλες 2 οξείες – 2 αµβλείες 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ Ανά δύο οι απέναντι ίσες και παράλληλες Όλες ορθές 

Πίνακας 1. ∆ιπλής εισόδου (Καραντζής, 2007, σελ. 164) 
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5. Μέθοδος µελέτης «ΕΖΗΣΕ» (Cassells, 1999, σελ.28) 
Η µέθοδος αυτή έχει σκοπό να θυµηθούν οι µαθητές το περιεχόµενο κάποιας ενότητας του 
βιβλίου τους. Περιλαµβάνει 5 στάδια και στηρίζεται σε 3 βασικές αρχές για την εξάσκηση 
της µνήµης. (βλ. πίνακα 2),  Οργάνωση του υλικού, επεξεργασία του υλικού και εξάσκηση 
της ανάπλασης. 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑ∆ΙΩΝ 
Ε πισκοπώ Ο µαθητής διαβάζει γρήγορα το κείµενο επισηµαίνο-

ντας τις κύριες ενότητες και υποενότητες. 
Ζ ητήµατα/θέτω ερωτήσεις ∆ιαβάζει προσεκτικά την επικεφαλίδα της κάθε ενό-

τητας µετατρέποντάς την σε ερωτήσεις. 
Η ξεύρω Μελετά την κάθε ενότητα προκειµένου να απαντήσει 

στις ερωτήσεις που έθεσε. 
Σ υγκεφαλαιώνω Ανακαλεί τις βασικές ιδέες του κειµένου. 
Ε λέγχω Προσπαθεί να ανακαλέσει τα κύρια σηµεία του κειµέ-

νου στο τέλος της όλης διαδικασίας. 
Πίνακας 2. Μέθοδος µελέτης «ΕΖΗΣΕ» 

Συµπερασµατικά 
Με τις στρατηγικές µάθησης που αναπτύξαµε αλλά και µε τις δραστηριότητες µελέτης που 
αναδείξαµε οι µαθητές, εξελίσσουν την αυτορίθµηση κατανόησης, και τους βοηθούν εποικο-
δοµητικά, να επεξεργαστούν σε βάθος τις πληροφορίες, να τις συσχετίσουν µε τις προϋπάρ-
χουσες γνώσεις τους, να διακρίνουν τι γνωρίζουν και τι όχι, µε άλλα λόγια να µάθουν «πώς 
να µαθαίνουν». Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές αναπτύσσουν τη µεταγνωστική δεξιότητα και 
βελτιώνουν σε σηµαντικό βαθµό τις σχολικές επιδόσεις. 

Εποµένως η ύλη των σχολικών βιβλίων για να κατανοείται  καλύτερα και να συγκρα-
τείται   περισσότερο στη µνήµη θα πρέπει σε µεγάλο βαθµό να  αναπλαισιώνεται µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε να καλλιεργείται το ενδιαφέρον του µαθητή για απόκτηση γνώσεων και η διά-
θεσή του για περισσότερη µάθηση. 
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