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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των δεξιοτήτων της 
αναφορικής επικοινωνίας και αυτών της μεταγνώσης. Το δείγμα αποτέλεσαν 22 παιδιά (13 
κορίτσια και 9 αγόρια) ηλικίας 11 χρόνων. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων της αναφορι
κής επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκε το Test of Referential Communication (Lloyd et al. 1995) 
ενώ το Index of Reading Awareness Items των Jacobs and Paris (1987), το οποίο αποδόθηκε 
στα ελληνικά με την μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης, χρησιμοποιήθηκε για την αξιο
λόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μετα
ξύ των δεξιοτήτων της αναφορικής επικοινωνίας και της μεταγνώσης. Συγκεκριμένα, φάνη
κε ότι οι δεξιότητες των παιδιών ως ομιλητές και ακροατές σχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό με 
τη γενική τους βαθμολογία στο τεστ των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τα παρόντα ευρήματα 
επιβεβαιώνουν τις απόψεις ερευνητών που υποστηρίζουν ότι η ικανότητα για αποτελεσμα
τική αναφορική επικοινωνία προϋποθέτει μεταξύ άλλων και μεταγνωστικές διεργασίες.

Λέξεις - Κλειδιά: Αναφορική επικοινωνία, μεταγνώση, μεταγνωστικές δεξιότητες, ρυθμιστι
κές ικανότητες, σχεδιασμός, παρακολούθηση, εκτίμηση, περιστασιακή γνώση.

Ο όρος «μεταγνώση» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Flavell στη δεκαετία του 1970, 
με σκοπό την ερμηνεία των γνωστικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη μαθησια
κή διαδικασία καθώς και τον τρόπο οργάνωσης της γνώσης στη μνήμη. Έτσι ορίστηκε ως 
«γνώση και ρύθμιση των γνωστικών διεργασιών κατά την μαθησιακή διαδικασία» (Flavell, 
1979 ' Brown, 1978).

Η μεταγνώση έχει δυο συστατικά μέρη. Το πρώτο σχετίζεται με τη γνωστική λειτουργία 
(knowledge about cognition) και δείχνει τι ακριβώς γνωρίζουν τα άτομα για τη δική τους 
γνώση ή και για τη γνωστική λειτουργία γενικότερα. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία δια
φορετικά είδη γνώσης: δηλωτική (Declarative Knowledge), διαδικαστική (Procedural 
Knowledge) και περιστασιακή (Conditional Knowledge) (Schraw, 1998 ' Sperling et. al.,2004).

Το δεύτερο μέρος αφορά την παρακολούθηση της γνώσης ή αλλιώς την ρύθμισή της (Regu
lation of Cognition) (Cross & Paris, 1988 ' Flavell, 1979 ' Paris & Winograd, 1990 ' Schraw & 
Moshman, 1995 ' Schraw et al., 2006 Whitebread et al., 1990) και αναφέρεται στην ικανότη
τα του ατόμου να ελέγχει το δικό του νοητικό επίπεδο (Miner & Reder, 1994). Στο περιεχό
μενό της εντάσσονται μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να 
ελέγχουν τη μάθησή τους (Alexander, Schallert, & Hare, 1991 ' Vermunt, 1996). Ένας σημα-
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ντικός αριθμός ερευνών αποδεικνύει ότι η μεταγνωστική παρακολούθηση όχι μόνο παίζει 
σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά διευκολύνει 
επίσης τον μεταγνωστικό έλεγχο (Kluwe, 1982 Schneider, 1985 όπως αναφέρεται στο 
Loizidou & Koutselini, 2007). Παρά το γεγονός ότι μια σειρά από ρυθμιστικές ικανότητες 
έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία, οι τρεις βασικότερες είναι, ο σχεδιασμός (planning), η 
παρακολούθηση (monitoring) και η εκτίμηση (evaluation).H ικανότητα του σχεδιασμού πε
ριλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και την κατανομή των πόρων, οι ο
ποίοι επηρεάζουν την επίδοση. Από την άλλη, η ικανότητα της παρακολούθησης αναφέρε
ται στην on-line επίγνωση της κατανόησης και εκτέλεσης της εργασίας. Τέλος, η ικανότητα 
της εκτίμησης σχετίζεται με την αξιολόγηση της μάθησης και των αποτελεσμάτων της 
(Schraw, 1998).

Τρόποι αξιολόγησης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων

Παρά την σπουδαιότητα της μεταγνώσης για την ανθρώπινη μάθηση, η αξιολόγησή της έχει 
αποδειχθεί δύσκολη και χρονοβόρα με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σημαντικό εμπό
διο για την προώθηση της έρευνας σε αυτό το πεδίο. (O'Neil, 1991 όπως αναφέρεται στο 
Tobias et al,1995).

Η κυριότερη δυσκολία έγκειται στο γεγονός της πολύπλοκης δομής της μεταγνώσης και για 
αυτό τον λόγο πολλοί ερευνητές έχουν επιλέξει να επικεντρωθούν σε μια ή και σε μερικές 
μόνο πτυχές της. Έτσι, τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί 
για να «συλλάβουν» την μεταγνώση επικεντρώνονται, συνήθως κάπως στενά, στην αξιολό
γηση μερών και όχι του όλου της. Επιπλέον, επειδή η μεταγνώση δεν είναι μια δεξιότητα 
που παραδοσιακά αξιολογείται τακτικά στο σχολείο ως μέρος του αναλυτικού προγράμμα
τος σπουδών, πολλές από αυτές τις εκτιμήσεις προέρχονται από πειραματικές μελέτες ό
που οι δεξιότητες που ασκούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον, το οποίο είναι κάπως τε
χνητό ή και σκηνοθετημένο, να μην σχετίζονται άμεσα με το πραγματικό σχολικό περιβάλ
λον όπου λαμβάνει χώρα η μάθηση (Lai, 2011).

Μια από τις συνηθέστερες μεθόδους αξιολόγησης της μεταγνώσης είναι τα ερωτηματολό
για αυτό-αναφοράς, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μέτρηση ενός εκ των συστατικών 
της, δηλαδή της μεταγνωστικής γνώσης (Efklides, 2008). Διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι 
μπορούν να συμπληρωθούν σχετικά γρήγορα και αντικειμενικά.

Αναφορική ή παραπεμπτική επικοινωνία

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας εδώ και πολύ καιρό έχει παρουσιάσει έντονο 
πρακτικό ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η βασικότε
ρη από αυτές τις επικοινωνιακές δεξιότητες είναι η αναφορική επικοινωνία. Οι διαδικασίες 
της αναφορικής επικοινωνίας εμπλέκονται πάντοτε σε οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία 
απαιτεί από ένα άτομο που βρίσκεται στην θέση του ομιλητή και παράγει ένα προφορικό 
μήνυμα το οποίο θα επιτρέψει σε ένα άλλο άτομο που βρίσκεται στην θέση του ακροατή, 
να προσδιορίσει κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς. Έτσι, κάθε φορά που ένα 
άτομο αφηγείται ή δίνει κάποιες οδηγίες κλπ., τότε είναι που εμπλέκεται η ικανότητα της 
αναφορικής επικοινωνίας (Coon et. al., 1982 ).
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Ο όρος αναφορική ή παραπεμπτική επικοινωνία χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την 
περιοχή, η οποία εξετάζει την ικανότητα της πραγματολογικής χρήσης της γλώσσας όπως 
είναι η ομιλία και η ακρόαση (Lloyd, 2001, 1994a). Επιπλέον, η αναφορική επικοινωνία χα
ρακτηρίζεται ως μια συνεχής και δυναμική διαδικασία ελέγχου της κατανόησης μεταξύ πο
μπού και δέκτη των μηνυμάτων. Για την πραγματοποίησή της χρειάζεται τα εμπλεκόμενα 
μέρη (ομιλητής και ακροατής) να διαθέτουν μεταγνωστικές ικανότητες και πραγματολογική 
ενημέρωση για να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλες τις εκφάνσεις της γλώσσας 
(προφορικός, γραπτός και συμβολικός λόγος) για την παραγωγή, την ανάλυση-ερμηνεία και 
την αξιολόγηση των μηνυμάτων (Lloyd 1994a, 1997).

Επίσης, ο Lloyd (1997) υποστηρίζει ότι η αναφορική επικοινωνία λαμβάνει χώρα όταν τα 
άτομα που συμμετέχουν στην επικοινωνιακή διαδικασία πληρούν τις παρακάτω υποθέσεις: 
Πρώτον, διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται σε ένα μήνυμα, δεύτερον έχουν την 
δυνατότητα να εντοπίζουν και να αξιολογούν πιθανά προβλήματα ή τυχόν κενά στις πλη
ροφορίες που λαμβάνουν, και τρίτον είναι σε θέση να βρίσκουν τρόπους να ρυθμίσουν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία.

Μέθοδος
Συμμετέχοντες

Στην έρευνα πήραν μέρος 22 παιδιά εκ των οποίων τα 13 ήταν κορίτσια και τα 9 αγόρια. 
Όλα τα παιδιά ήταν ηλικίας 11 χρόνων και προέρχονταν από τρία διαφορετικά δημόσια 
σχολεία του Ν. Αττικής. Η επιλογή των σχολείων ήταν τυχαία και δεν ακολουθήθηκε κάποια 
στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας.

Ερευνητικά εργαλεία και διαδικασία

Για την αξιολόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών χρησιμοποιήθηκε το Index 
of Reading Awareness Items των Jacobs and Paris (1987), το οποίο αποδόθηκε στα ελληνικά 
με την μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης. Όσον αφορά τη μορφή του ερωτηματολογίου, 
αποτελείται από τέσσερις ενότητες με πέντε ερωτήσεις η κάθε μια, δηλαδή είκοσι ερωτή
σεις στο σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας αξιολογούν την ικα
νότητα της εκτίμησης (Evaluation), οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας αξιολογούν την ικα
νότητα του σχεδιασμού (Planning), αυτές της τρίτης ενότητας αξιολογούν την ικανότητα της 
ρύθμισης (Regulation) και τέλος η τέταρτη ενότητα αξιολογεί την περιστασιακή γνώση 
(Conditional Knowledge). Να αναφερθεί ότι η κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου έχει 
τρείς εναλλακτικές απαντήσεις όπου η κάθε μια από αυτές βαθμολογούταν αντίστοιχα με 0, 
1 και 2. Η ερώτηση με την μεγαλύτερη βαθμολόγια ήταν εκείνη που δήλωνε τις μεταγνω
στικές δεξιότητες.

Για την αξιολόγηση της αναφορικής επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκε το τεστ της αναφορικής 
επικοινωνίας: The test of Referential Communication (TREC) των Lloyd και συνεργατών 
(1995).Το συγκεκριμένο τεστ αποτελείται από 29 δοκιμασίες, οι οποίες παρουσιάζονται με 
ένα σύνολο εικόνων. Καθένα από αυτά τα σύνολα συνοδεύεται από ένα προφορικό μήνυ
μα, το οποίο αναφέρεται σε μια μόνο από τις εικόνες του συνόλου. Από τα 29 σύνολα των 
εικόνων-δοκιμασιών που συμπεριλαμβάνει το τεστ, τα 13 αξιολογούν την ικανότητα του 
παιδιού να εκφράζει σαφή μηνύματα όταν βρίσκεται στην θέση του ομιλητή. Οι άλλες 13
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δοκιμασίες αξιολογούν την ικανότητα του παιδιού να εντοπίζει την ασάφεια ενός προφορι
κού μηνύματος καθώς και την ικανότητα να επιλύει τις δυσκολίες με την βοήθεια κατάλλη
λων ερωτήσεων. Τέλος, τρεις δοκιμασίες αξιολογούν την ικανότητα του παιδιού να εντοπί
ζει την εννοιολογική πληρότητα ενός προφορικού μηνύματος, δηλαδή την ανταπόκρισή του 
στα σαφή μηνύματα. Η κάθε δοκιμασία διαφέρει ως προς των αριθμό των εικόνων. Από την 
αρχή προς το τέλος του τεστ ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται. Το τεστ της αναφορικής επι
κοινωνίας χρησιμοποιείται εξατομικευμένα και η διάρκεια ολοκλήρωσής του είναι περίπου 
40 λεπτά.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των μεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως και η διεξαγω
γή του τεστ της αναφορικής επικοινωνίας έγινε με την επί τόπου παρουσία των ερευνη- 
τριών στον προσωπικό χώρο του κάθε παιδιού. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοή
θεια του στατιστικού πακέτου SPSS.

Αποτελέσματα

Για την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της μεταγνώσης και αναφορικής επικοινωνίας πραγ- 
ματοποιήθηκε μια σειρά από αναλύσεις συσχετίσεων με βάση τον συντελεστή Spearman. 
Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της μεταβλητής ομιλητής, δηλαδή της ικα
νότητας του παιδιού να εκφράζει προφορικά σαφή μηνύματα και της μεταβλητής επίδοση 
στο τεστ της μεταγνώσης (rho=0,576, p<0,01). Επίσης, μια άλλη σημαντική συσχέτιση που 
βρέθηκε ήταν εκείνη μεταξύ της μεταβλητής ακροατής σε ανεπαρκές μήνυμα, δηλαδή της 
ικανότητας του παιδιού να εντοπίζει την ασάφεια ενός προφορικού μηνύματος και της με
ταβλητής επίδοση στο τεστ της μεταγνώσης (rho=0,480, p<0,05).

Διερευνήθηκε, επίσης, η σχέση των μεταβλητών της αναφορικής επικοινωνίας με τις μετα
βλητές που χαρακτηρίζουν κάποιο από το περιεχόμενο της μεταγνώσης. Όπως έχει ανα
φερθεί, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της μεταγνώσης γε
νικά είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιολογεί τέσσερα συστατικά της, ήτοι η εκτί
μηση, ο σχεδιασμός, η ρύθμιση και η περιστασιακή γνώση. Στατιστικώς σημαντική συσχέτι
ση βρέθηκε μεταξύ της μεταβλητής ομιλητής και των μεταβλητών: εκτίμηση (rho=0,485, 
p<0,05), και σχεδιασμός (rho=0,647, p<0,01). Μια άλλη στατιστικώς σημαντική συσχέτιση 
ήταν εκείνη μεταξύ της μεταβλητής ακροατής σε ανεπαρκές μήνυμα και της μεταβλητής 
σχεδιασμός (rho=0,427, p<0,05). Αρνητική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της μεταβλητής α
κροατής σε ανεπαρκές μήνυμα και της μεταβλητής ρύθμιση (rho=-,017, p >0,05). Δεν βρέ
θηκε καμία άλλη στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των διερευνώμενων μεταβλη
τών. Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνα
κες.

Επιδόσεις στο TREC Επίδοση στο τεστ μεταγνώσης

1.Εκφράζω προφορικά σαφή μηνύματα - Ομιλητής ,576 **

2.Εντοπίζω την ασάφεια ενός προφορικού μηνύματος- ,480 *
Ακροατής σε ανεπαρκές μήνυμα.
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3.Εντοπίζω την εννοιολογική πληρότητα ενός προφορικού Σταθερή μεταβλητή
μηνύματος- Ακροατής σε επαρκές μήνυμα.

*p<.05, **p<.01

Πίνακας 1: Συσχέτιση Spearman μεταξύ επιδόσεων στο TREC και της συνολικής 
επίδοσης στο τεστ της μεταγνώσης.

Επιδόσεις στο TREC Εκτίμηση Σχεδιασμός Ρύθμιση Περιστασιακή
Γνώση

1.Ομιλητής ,485* ,647** ,062 ,188

2. Ακροατής σε ανε
παρκές μήνυμα
3.Ακροατής σε 
επαρκές μήνυμα

,036 ,427* 

Σταθερή μεταβλητή

-,017 ,410

*p<.05, **p<.01

Πίνακας 2. Συσχέτιση Spearman μεταξύ επιδόσεων στο TREC και της επίδοσης στα συστατι
κά της μεταγνώσης.

Συζήτηση

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν την σχέση της αναφορικής επικοινωνίας 
με την μεταγνώση και επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι για να λάβει χώρα η αναφορική επι
κοινωνία ως μια συνεχής και δυναμική διαδικασία ελέγχου της κατανόησης των αλληλεπι- 
δρώντων μερών (ακροατής και ομιλητής), όπως και για να είναι σε θέση να χρησιμοποιή- 
σουν-χειριστούν την προφορική, γραπτή και συμβολική διάσταση της γλώσσας με σκοπό 
την παραγωγή, ανάλυση και αξιολόγηση των διαφόρων μηνυμάτων, χρειάζεται τα άτομα 
αυτά να διαθέτουν έκτος της πραγματολογικής ενημέρωσης, και μεταγνωστικές δεξιότητες- 
ικανότητες (Lloyd, 1994b, 1997).

Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα του παιδιού να εκφράζει προφορικά σαφή μηνύματα (δε
ξιότητες ομιλητή), όπως και η ικανότητά του να εντοπίζει την ασάφεια ενός προφορικού 
μηνύματος (δεξιότητες ακροατή) σχετίζονται σημαντικά με τις μεταγνωστικές του ικανότη
τες, οι οποίες ερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν 
τον Garner (1988), ο οποίος υποστηρίζει ότι μια πολύ σημαντική δεξιότητα στην διαδικασία 
της κατανόησης της προφορικής επικοινωνίας είναι αυτή της σύγκρισης και της διάκρισης 
των διαφόρων συστατικών του πεδίου αναφοράς κάποιου μηνύματος. Επίσης, η ικανότητα 
εντοπισμού του βασικού νοήματος του μηνύματος συμβάλλει όχι μόνο στην κατανόηση 
του, άλλα και σε μια αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τον 
Garner (1988), προϋποθέτουν μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως η γνώση του επιπέδου κα
τανόησης καθώς και των πιθανών αιτιών που προκαλούν κενά στην κατανόηση της ουσίας 
ενός μηνύματος. Μια άλλη μεταγνωστική δεξιότητα που απαιτείται είναι και το επίπεδο 
του ατόμου ως προς την άσκηση συνεχόμενου γνωστικού ελέγχου και της αξιολόγησης της 
πορείας της επικοινωνιακής διαδικασίας.
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Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν τα ευρήματα των συσχετίσεων μεταξύ των συστατικών 
της αναφορικής επικοινωνίας και των συστατικών της μεταγνώσης που μελετήθηκαν στην 
παρούσα έρευνα. Η δεξιότητα ενός ατόμου ως ομιλητής βρέθηκε να συσχετίζεται με την 
ικανότητα της εκτίμησης και ακόμα περισσότερο με αυτήν του σχεδιασμού. Αυτά τα ευρή
ματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα πορίσματα των ερευνών των Robinson & Robinson 
(1983) που υποστηρίζουν ότι η παροχή σαφών πληροφοριών όταν ένας ακροατής δεν αντι
λαμβάνεται τα μηνύματα του ομιλητή ταυτόχρονα ενθαρρύνει το παιδί, το οποίο βρίσκεται 
στην θέση του ομιλητή να αναλάβει την ευθύνη για την μεταφορά πιο συγκεκριμένου και 
σαφή μηνύματος. Με λίγα λόγια, για να μπορεί ένα παιδί που βρίσκεται στη θέση του ομι
λητή να εντοπίσει ότι πιθανόν το μήνυμά του δεν έχει γίνει κατανοητό, σημαίνει ότι είναι σε 
θέση να εκτιμήσει την κατάσταση και συγχρόνως να προχωρήσει στον σχεδιασμό καινού
ριων πληροφοριακών δεδομένων που σκοπό θα έχουν το μήνυμά του να γίνει κατανοητό 
αυτήν την φορά από τον ακροατή. Επομένως, το παιδί -ομιλητής διαθέτει δυο συστατικά 
της μεταγνώσης (εκτίμηση και σχεδιασμό) που του είναι απαραίτητα για μια αποτελεσματι
κή επικοινωνία.

Ένα τελευταίο σημαντικό εύρημα της παρούσης έρευνας είναι η συσχέτιση της ικανότητας 
του άτομου που βρίσκεται στην θέση του ακροατή σε ανεπαρκές μήνυμα με την ικανότητα 
του σχεδιασμού που είναι ένα από τα συστατικά της μεταγνώσης.

Συμπεράσματα και περιορισμοί

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η σχέση της αναφορικής επικοινωνίας 
με την μεταγνώση. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι ικανότητες που διαθέτουν τα παιδιά ηλι
κίας 11 ετών στην αναφορική επικοινωνία, δηλαδή η ικανότητα να εκφράζουν προφορικά 
σαφή μηνύματα στην θέση του ομιλητή, η ικανότητα να εντοπίζουν την ασάφεια ενός προ
φορικού μηνύματος εβρισκόμενοι στην θέση του ακροατή και, τέλος, η ικανότητα να εντο
πίζουν την εννοιολογική πληρότητα ενός προφορικού μηνύματος -  θέση ακροατή σε επαρ
κές μήνυμα. Όλες οι παραπάνω ικανότητες της αναφορικής επικοινωνίας μελετήθηκαν σε 
σχέση με τις μεταγνωστικές δεξιότητες (εκτίμηση, σχεδιασμός, ρύθμιση και περιστασιακή 
γνώση) που διέθεταν τα παιδιά. Από τα ευρήματα φάνηκε ότι οι ικανότητές τους στην ανα
φορική επικοινωνία, δηλαδή οι δεξιότητες που διαθέτουν ως ομιλητές και ακροατές, σχετί
ζονται σε μεγάλο βαθμό με τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες. Αυτό οδηγεί στο συμπέρα
σμα πως ο ρόλος της μεταγνώσης είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση και τον 
εντοπισμό της ουσίας κάποιου μηνύματος με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία.

Στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας θα πρέπει να αναφερθεί η χρήση του συγκεκρι
μένου ερωτηματολογίου μεταγνωστικών ικανοτήτων, το οποίο δεν αξιολογούσε όλες τις 
εκφάνσεις της μεταγνώσης, άλλα τον έλεγχο της γνώσης με τα τρία συστατικά της (εκτίμη
ση, σχεδιασμός και ρύθμιση) και ένα μόνο συστατικό από την γνώση για την γνωστική δια
δικασία (περιστασιακή γνώση).

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προτείνεται η διενέργεια άλλης 
παρόμοιας, όπου θα διερευνηθεί η περαιτέρω σχέση της αναφορικής επικοινωνίας με όλες 
τις εκφάνσεις της μεταγνώσης. Επίσης, τα ευρήματα αυτά αποτελούν έναυσμα και κίνητρο 
να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στο σχολικό περιβάλλον 
με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των μηνυμάτων και στον εντοπισμό της κύριας ουσίας
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τους. Έτσι, θα καταστεί όσον το δυνατόν πιο σωστή και αποτελεσματική η επικοινωνία, όχι
μόνο μεταξύ των ίδιων των μαθητών, άλλα και ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους
τους.
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