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Περίληψη 

 

 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να εξετάσει τη σχέση ορθότητας 

και βεβαιότητας των απαντήσεων των Ελλήνων ενήλικων μαθητών της ιταλικής 

γλώσσας. Στην έρευνα συμμετείχαν 55 μαθητές ιταλικής γλώσσας, που βρίσκονται 

στο επίπεδο των αρχαρίων. Οι μαθητές έπρεπε να βρουν τι σημαίνουν ορισμένες 

λέξεις, που βρίσκονταν μέσα σε ένα κείμενο έκτασης 300 λέξεων και που δεν είχαν 

διδαχθεί, να συμπληρώσουν το νόημα τους και το κατά πόσο είναι σίγουροι για την 

απάντησή τους. 

Βασική υπόθεση στην έρευνα είναι ότι οι στρατηγικές μάθησης και 

συγκεκριμένα η στρατηγική του μαντέματος, μέσα από στοιχεία προερχόμενα από 

διαφορετικές πηγές και διαφορετικό υπόβαθρο, μπορούν να ενισχύσουν τη 

διαδικασία μάθησης. Στην περίπτωσή μας ερευνήθηκε το κατά πόσο η γνώση 

επιπλέον ξένων λέξεων και το επίπεδο γλωσσομάθειας μπορεί να επηρεάσουν στην 

ορθή πρόβλεψη των λέξεων.  Αυτό, βέβαια μπορεί να επιτευχθεί εάν και εφόσον οι 

χρήστες διδαχθούν να αξιοποιούν όποια πηγή πληροφορίας έχουν στη διάθεση τους 

αφού την αναγνωρίσουν, της δώσουν την αρμόζουσα προσοχή και εμπιστευτούν το 

κριτήριό τους, να αποκτήσουν την ανάλογη βεβαιότητα στις δυνατότητες τους.     

 

Λέξεις κλειδιά: στρατηγικές μάθησης, στρατηγική μαντέματος, κατανόηση / 

επεξεργασία κειμένου, ορθότητα, βεβαιότητα, ιταλική γλώσσα 
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Abstract 

 

 

This paper was authored in order to examine the relationship between the 

accuracy and confidence of the answers by given by adult Greek students of the 

Italian language. The research took place with the participation of 55 students of the 

Italian language at the beginner level. The students had to find the meaning of certain 

words located in a 300-word text that they had not previously been taught, to fill in 

their meaning and to indicate how certain they were about their answers.  

The key research hypothesis is that learning strategies and the strategy of 

guessing, in particular, through elements deriving from different sources and different 

backgrounds, can enhance the learning process. In this case, the extent to which the 

knowledge of additional foreign words and the level of language proficiency can 

affect the correct prediction of words was examined. Of course, this can be achieved 

provided the users are taught to utilise whichever source of information they have at 

their disposal, and, having recognised it, given it the necessary attention and trusted 

their discretion, to acquire the corresponding certainty in their abilities.   

 

Key-words: learning strategies, guessing strategy, text comprehension / processing, 

correctness, certainty, Italian language 
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1.   Εισαγωγή  

 

Ερέθισμα για τη συγγραφή αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η 

ενασχόληση μου με τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας σε τμήματα ενηλίκων και η 

συνεχής παρατήρηση των τεχνικών αφομοίωσης των γραμματικών κανόνων και της 

εκμάθησης του λεξιλογίου από τους ενήλικες. Οι ενήλικοι συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις και προσδοκίες, οι οποίες αφορούν στην ίδια την 

εκπαίδευση, αλλά με ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα, τα οποία μπορεί να 

παρεμποδίσουν τη διεργασία της μάθησης. Οι προθέσεις των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων επηρεάζουν τον προσανατολισμό της μάθησης και σχετίζονται: με 

την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, με το ενδιαφέρον προς το γνωστικό 

αντικείμενο, με τις κοινωνικές ή προσωπικές ανάγκες.  

Στη σύγχρονη εποχή, όπου η γνώση είναι πηγή πλούτου και ταυτόχρονα 

προϋπόθεση εξασφάλισης της κοινωνικής  και της οικονομικής προόδου, δεσπόζει η 

δύναμη της γνώσης και της πληροφορίας και  δεν αφήνουν ανεπηρέαστο, τον 

σύγχρονο άνθρωπο, ούτε του επιτρέπουν να μείνει αμέτοχος και παθητικός απέναντι 

σε αυτές. Τα νέα δεδομένα τού δημιουργούν νέες απαιτήσεις, στις οποίες καλείται να 

ανταποκριθεί για να διασφαλίσει τη συμμετοχή του στη λεγόμενη κοινωνία της 

γνώσης. 

Αυτό μπορεί να συμβεί με την προσωπική προσπάθεια του σύγχρονου 

ανθρώπου να εξελίσσει διαρκώς τις ικανότητές του, με κυριότερη αυτή της 

μεταγνώσης, της ικανότητας δηλαδή χειρισμού, οργάνωσης και επεξεργασίας του 

όγκου των προσφερόμενων πληροφοριών και γνώσεων. Προϋπόθεση, αλλά και 

απόρροια αυτής της μεταγνωστικής ικανότητας είναι η λεγόμενη αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση, ή αλλιώς η μάθηση του τρόπου της μάθησης (Bransford et al., 1981, Carrell, 

1989, Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2005). Μέσω της ενημερότητας των γνωστικών 

λειτουργιών, δυνατοτήτων και αδυναμιών του το άτομο αποκτά τον έλεγχο της 

μαθησιακής του διαδικασίας. 

Η προσωπική μου εμπλοκή στη διδασκαλία ξένων γλωσσών με οδήγησε στη  

διαπίστωση ότι η ξένη γλώσσα διδάσκεται, ως επί το πλείστον, σε μη- φυσικό 

περιβάλλον. Έτσι κατέληξα στο συμπέρασμα πως οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό αντισταθμιστικό ρόλο και οφείλουν να αποτελούν 

σημαντικό κομμάτι της γλωσσικής μαθησιακής διαδικασίας. 
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 Σε αυτή τη λογική λοιπόν ως καθηγήτρια παρατήρησα ότι η πιο συχνή και 

δημοφιλής στρατηγική σε σχέση με την εκμάθηση του λεξιλογίου της ιταλικής 

γλώσσας, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι είναι γλώσσα που τη μαθαίνουν ως 

δεύτερη, τρίτη ή και τέταρτη σε σειρά, είναι το να μαντεύουν τις λέξεις που βρίσκουν 

σε ένα κείμενο. 

Βασική υπόθεση στην έρευνα μου είναι ότι οι στρατηγικές μάθησης και 

συγκεκριμένα η στρατηγική του μαντέματος, μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία 

μάθησης αν και εφόσον οι χρήστες διδαχτούν να αξιοποιούν όποια πηγή πληροφορίας 

έχουν στη διάθεσή τους αφού την αναγνωρίσουν, της δώσουν την αρμόζουσα 

προσοχή και εμπιστευθούν το κριτήριό τους, αποκτήσουν δηλαδή και την ανάλογη 

βεβαιότητα (confidence)στις δυνατότητες τους. 

Έτσι οργανώθηκε μια έρευνα που έγινε σε ενήλικες μαθητές της ιταλικής 

γλώσσας, και που τους όριζε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο η στρατηγική του 

μαντέματος λέξης. Τους ζητήθηκε πρώτα να μαντέψουν τη σημασία ορισμένων 

λέξεων που βρισκόντουσαν υπογραμμισμένες μέσα στο κείμενο και στη συνέχεια να 

απαντήσουν σε μια κλίμακα μέτρησης το κατά πόσο είναι βέβαιοι ότι αυτό που 

απάντησαν είναι σωστό. Το πείραμα αυτό έγινε για να αποδειχθεί αν τελικά η 

στρατηγική του μαντέματος μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τους μαθητές στη 

μάθηση μιας ξένης γλώσσας ή αν αυτή  λειτουργεί παραπλανητικά και οδηγεί τα 

υποκείμενα -  μαθητές σε λάθος αποτελέσματα. 

 

2.   Τι είναι Μάθηση 

  

Σύμφωνα με τον Lenfrançois (2004), μάθηση είναι η απόκτηση πληροφοριών 

και γνώσεων, ικανοτήτων και συνηθειών, συμπεριφορών και πεποιθήσεων. Έχει 

σχέση με μια αλλαγή που συντελείται σε ένα από αυτά τα πεδία, ενώ η εμπειρία του 

ατόμου που μπαίνει στη διαδικασία της μάθησης συμβάλει στη συντελούμενη 

μάθηση. Έτσι, ως μάθηση ορίζεται το σύνολο των αλλαγών της συμπεριφοράς του 

ατόμου, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον μόνιμες και όχι προσωρινές, ως 

αποτέλεσμα συμπτώσεων και παροδικών παραγόντων.  

Οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του βίου τους σε όλους τους τομείς της ζωής 

τους μαθαίνουν διαρκώς. Η μάθηση είναι μια ζωντανή διαδικασία και, ως εκ τούτου, 

δεν μπορούν να σταματήσουν να μαθαίνουν ακόμα κι αν το επιθυμούν. Η κοινωνική 

εξέλιξη από τη μια και η επιστημονική έρευνα από την άλλη έχουν δώσει νέες 
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προεκτάσεις στον όρο «μάθηση», με αποτέλεσμα να μην θεωρείται μια στατική 

διαδικασία. Η μάθηση και η απόκτηση γνώσεων είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται 

με τη διατήρηση και εξέλιξη της ζωής καθώς και με τη δημιουργία και την ανάπλαση 

του πολιτισμού.  

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2003), η διαδικασία της απόκτησης, συγκράτησης 

και χρησιμοποίησης των διαφορετικών πληροφοριών αποτελεί το φαινόμενο της 

μάθησης και απόκτησης των γνώσεων. Στις μέρες μας η εκπαίδευση έχει σχέση με τη 

μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών. 

Η μάθηση, όπως λέγεται ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς, δεν προσφέρεται αλλά 

κατακτάται. Αυτό προσδιορίζει τον ενεργητικό χαρακτήρα της μάθησης, η οποία 

απαιτεί συνειδητή προσπάθεια από το άτομο, το οποίο έχει και την ευθύνη για να 

μάθει.  

Σύμφωνα με τη Γνωστική Ψυχολογία, οι γνώσεις προσφέρονται ως 

πληροφορίες που πρέπει πρώτα να αποκτηθούν και μετά να επεξεργαστούν από το 

άτομο που μαθαίνει, ώστε να γίνουν γνώσεις του. Για να είναι όμως δυνατή η 

απόκτηση των πληροφοριών και η μετατροπή τους σε γνώσεις, πρέπει αυτές να 

δίνονται με τέτοιο τρόπο οργανωμένες, ώστε το άτομο που πρόκειται να τις μάθει να 

διευκολυνθεί στο έργο της μάθησης. Σε αυτό εδώ το σημείο διαφαίνεται και η σχέση 

της διδασκαλίας με τη μάθηση και η ευθύνη του εκπαιδευτικού. 

Οι έρευνες, τόσο της ψυχολογίας όσο και της παιδαγωγικής, συγκλίνουν στο 

ότι η μάθηση εξαρτάται όχι μόνο από τους εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή τη 

διδασκαλία, τον εκπαιδευτικό ή τα βιβλία, αλλά είναι συνάρτηση και των εσωτερικών 

νοητικών λειτουργιών 
1
του ατόμου που μαθαίνει. Έτσι, ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να 

είναι ενημερωμένος και καταρτισμένος μόνο για τους εξωτερικούς παράγοντες που 

διευκολύνουν τη μάθηση (δηλαδή τη διδακτική μεθοδολογία), αλλά θα πρέπει να 

γνωρίζει και τις νοητικές λειτουργίες με τις οποίες ολοκληρώνεται η μάθηση των 

μαθητών του. Έτσι κατανοεί πώς μαθαίνει ο μαθητής και στέκεται συμπαραστάτης 

του στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Σύμφωνα με τη Γνωστική Ψυχολογία κάποιες από τις γνωστικές (νοητικές) λειτουργίες που συμβάλλουν στη 

διεκπεραίωση της μάθησης και στην απόκτηση γνώσεων είναι η αντίληψη, η μνήμη, η κατανόηση, η γλώσσα, η 

σκέψη και η λύση προβλημάτων. Μέσα από τη μελέτη της δομής και λειτουργίας καθεμιάς από αυτές κατανοούμε 

πώς μαθαίνουμε και πώς αποκτούμε γνώσεις. (Κολιάδης 2002 & Πόρποδας 2003)  
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2.1. Μάθηση στους ενήλικες  

 

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο "ενήλικας", έρχεται στο νου μια σειρά από 

έννοιες. H λέξη μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο στάδιο του κύκλου ζωής του 

ατόμου, το οποίο είναι πρώτα παιδί, μετά νέος και μετά ενήλικος. Μπορεί να 

αναφέρεται στην κοινωνική κατάστασή του, την αποδοχή από την κοινωνία, ότι το 

άτομο έχει συμπληρώσει τη μαθητεία του και ενσωματώνεται πλέον απόλυτα σε 

αυτή. Είναι πιθανό να αναφέρεται και στο κοινωνικό υποσύνολο: οι ενήλικοι ως 

ξεχωριστή από τα παιδιά κατηγορία. Ακόμα, μπορεί ο όρος να περιλαμβάνει ένα 

σύνολο ιδανικών και αξιών: την ενηλικιότητα.  

Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να συνδέουν την έννοια "ενήλικος" με την 

ηλικία. Ωστόσο, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ηλικία που να προσδιορίζει τον 

ενήλικο, ακόμα και μέσα σε μία μόνο κοινωνία, πόσο μάλλον σε συγκριτική βάση, 

επειδή οι νομικές και κοινωνικές ευθύνες ενεργοποιούνται σε διαφορετικές ηλικίες. 

Για πολλούς ανθρώπους η νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης είναι μικρότερη από αυτήν του 

τέλους της αρχικής εκπαίδευσης. Το πρόβλημα του ορισμού του ενήλικου "και του 

μη ενήλικου" είναι τόσο δύσκολο, ώστε πολλές φορές ακόμα και οι οργανισμοί που 

έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία για να διατυπώσουν τέτοιου είδους ορισμούς, 

εγκαταλείπουν την προσπάθεια. H UNESCO το 1976 προσδιόρισε ότι ενήλικοι είναι 

εκείνοι που θεωρούνται ενήλικοι από την κοινωνία στην οποία ζουν. Επίσης, 

διάφοροι ερευνητές όπως ο Jarvis (1983) αναφέρουν ότι ο ενήλικας αναγνωρίζει τον 

εαυτό του και αναγνωρίζεται από τους άλλους ως τέτοιος. Πιο ικανοποιητική 

προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ο προσδιορισμός ορισμένων χαρακτηριστικών που 

είναι σύμφυτα με την έννοια της ενηλικιότητας. (Rogers, 1999) 

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά "πλήρης ανάπτυξη, προοπτική και αυτονομία" 

αποτελούν στοιχεία που διακρίνουν τον ενήλικο από τον μη ενήλικο σε όλες σχεδόν 

τις κοινωνίες. (σχ. 1) Έχουν βαθιά σημασία για τους εκπαιδευτές. Βοηθούν στον 

καθορισμό των στόχων και της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα 

προγράμματά, αν έχουν ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της ενηλικιότητας των 

εκπαιδευομένων μας, πρέπει να επιδιώκουν: 

 την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, την πλήρη αξιοποίηση των 

ικανοτήτων του ατόμου,  
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Σχήμα 1: O ενήλικος και η επιδιωκόμενη ενηλικιότητα (Καρακούσης, εγχειρίδιο επιμόρφωσης Εκεπίς) 

 

 

 την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της αίσθησης προοπτικής,  

 την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, τη δύναμη της επιλογής και δράσης, την 

αύξηση και όχι την άρνηση της υπευθυνότητας.  

Για μια πιο ικανοποιητική προσέγγιση του όρου ενηλικιότητα, οφείλουμε να 

δούμε το θέμα από κοινωνική σκοπιά και να αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που προσδίδουν στο άτομο τη χροιά του ενήλικου. Σύμφωνα με τις απόψεις πολλών 

ερευνητών (Rogers 1999, Knowles 1990, Κόκκος 1999), τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι: 

 Η ωριμότητα, η ικανότητα δηλαδή για κρίση, για αυτο-τοποθέτηση στην  

κοινωνία και υπευθυνότητα στις πράξεις του. Ο ενήλικας έχει αναπτύξει το δυναμικό 

τους σε πληρέστερο βαθμό από τα παιδιά. 

 Η αίσθηση προοπτικής, η ικανότητα δηλαδή για λήψη αποφάσεων, καθορισμό 

πορείας και η εκτέλεση των σχετικών ενεργειών. Ο ενήλικας έχει μεγαλύτερη 

αίσθηση προοπτικής σε σχέση με τον εαυτό του. Δε νιώθει ότι είναι το κέντρο του 

κόσμου, όπως αισθάνονται πολλά παιδιά. Από την άλλη δεν νιώθει και ασήμαντη 

ύπαρξη, αλλά αντιμετωπίζει τον εαυτό του με ισορροπημένο τρόπο μέσα στον κόσμο 

που ζει. 

 Η αυτονομία, η επιδίωξη δηλαδή εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας, η 

προσαρμοστική ικανότητα και η εκούσια συμπεριφορά. Ο ενήλικας έχει μεγαλύτερη 

ευθύνη, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους και δικαιούται 
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ελευθερία όσον αφορά τον τρόπο ζωής. Είναι δηλαδή ανεξάρτητος, κάτι το οποίο δεν 

ισχύει για τα παιδιά.  

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έννοια της ενηλικιότητας 

αντιδιαστέλλεται μεν με την παιδική ηλικία, αλλά διαφέρει από περιβάλλον σε 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα προηγούμενα χαρακτηριστικά απαντώνται και 

ταιριάζουν κυρίως σε δυτικούς πολιτισμούς. Σε κάποιο άλλο ενδεχομένως 

περιβάλλον με διαφορετικές πολιτισμικές αξίες, η έννοια της ενηλικιότητας θα 

εκφράζεται με άλλους ιδιαίτερους όρους, ανάλογα με τις επιδιώξεις που εξυπηρετούν 

το περιβάλλον σε κάθε περίπτωση (Κόκκος, 2001). 

 

2.2.. Θεωρίες μάθησης 

 

 

Η παλαιότερη και πιο παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση, ο 

συμπεριφορισμός, θεωρεί τη μάθηση ως σταθερή αλλαγή, η οποία προκαλείται, με 

αφορμή εξωτερικά ερεθίσματα, στο σύστημα γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και 

συμπεριφορών του ανθρώπου Tight, (2002). Από την άλλη πλευρά, μια σειρά από 

σημαντικούς μελετητές, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται αρκετοί από τους 

θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Lewin, Dewey, Kolb, Freire, Mezirow, Jarvis, 

κ.α.), θεωρούν ότι η μάθηση δεν περιορίζεται στα αποτελέσματα, αλλά αποτελεί μια 

διεργασία η οποία έχει ως βασικό σημείο αναφοράς την επεξεργασία των εμπειριών 

και εμπεριέχει την αλληλεπίδραση του ατόμου με τον κοινωνικό περίγυρο. 

Η μάθηση αποτελεί μια διεργασία, κατά την οποία η γνώση δημιουργείται 

μέσα σε έναν αέναο κύκλο, όπου το άτομο δρώντας αποκτά συνεχώς νέες εμπειρίες, 

τις οποίες στη συνέχεια επεξεργάζεται, τις διασυνδέει με τις υπάρχουσες γνώσεις του 

και αντλεί συμπεράσματα με βάση τα οποία σχεδιάζει νέες δράσεις κ.ο.κ., όπως 

υποστήριξε ο Kolb (1984). 

«Μάθηση είναι η διεργασία του μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις, αξίες, συναισθήματα» αναφέρει ο Jarvis (2004). Ο Mezirow 

(1990) δίνει έμφαση στην ιδιότητα της μάθησης ως διεργασίας συνεχούς 

επανερμηνείας των εμπειριών, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοεί 

πληρέστερα τα φαινόμενα, με αποτέλεσμα να συμμετέχει ενεργητικά στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. 

Οι Lave και Wenger (1991) αναφέρουν πως η μάθηση βρίσκεται στην 

κοινωνική συμμετοχή σε δραστηριότητες και εργασίες μιας ομάδας – κοινότητας . 
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Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετούν οι μελετητές 

σχετικά με τη φύση της μάθησης, παρατηρείται σύμπτωση των απόψεών τους στο ότι 

η μάθηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, επειδή επιτρέπει 

στο άτομο να κατανοεί όσα συμβαίνουν στον κοινωνικό περίγυρο και στον ίδιο τον 

εαυτό του και έτσι προσανατολίζεται στη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις μαθαίνουμε κατά φυσικό τρόπο, μέσα από την 

καθημερινή εμπειρία, την εκτέλεση ενός έργου, την παρατήρηση μιας 

δραστηριότητας, την αλληλεπίδραση με άλλους κ.λπ. Αυτή η μάθηση είναι άτυπη, 

περιστασιακή. Σε άλλες περιπτώσεις, όμως η μάθηση είναι συνειδητή, ξεκινά από 

κάποια πρόθεσή μας και σχετίζεται με ορισμένους στόχους μας. Τότε αναζητούμε να 

συμμετάσχουμε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή να μελετήσουμε ένα 

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Αυτές οι δραστηριότητες, όπου η μάθηση είναι συνειδητή 

από την πλευρά των συμμετεχόντων και σχεδιασμένη με συγκρότηση από κάποιον 

φορέα παροχής μάθησης, αποτελούν εκπαίδευση (Κόκκος, 2005). 

 

 

2.3. Καινοτόμες μορφές μάθησης 

 

Οι δραστηριότητες μέσα από τις οποίες μαθαίνουν οι ενήλικοι καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα. Μαθαίνουν παρακολουθώντας σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα, 

ακολουθώντας πρακτική άσκηση, μελετώντας μόνοι εκπαιδευτικά υλικά ή 

παρακολουθώντας προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση. Μαθαίνουν ακόμα, 

αναζητώντας πηγές στο διαδίκτυο, συζητώντας με έμπειρους συναδέλφους, 

παρακολουθώντας συνέδρια, επισκεπτόμενοι βιβλιοθήκες, μουσεία ή πολιτιστικά 

κέντρα (Κόκκος, 2005). Σε ότι αφορά στη διερεύνηση της φύσης της μάθησης, έχουν 

αναπτυχθεί πολλές θεωρίες. Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των μελετητών 

και καμιά θεωρία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι διαθέτει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις 

για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. 

Μολονότι η διαδικασία μάθησης δεν διαφέρει, η μείξη των διαδικασιών 

διαφοροποιείται στους ενήλικους σε σχέση με τα παιδιά. Εξάλλου και οι ομάδες  των 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων μπορούν να ποικίλουν από μετανάστες, από άνεργους, από 

επαγγελματίες που επιθυμούν επιπλέον προσόντα, από μητέρες που ψάχνουν διέξοδο 

αλλά και από άτομα που θέλουν απλά να περάσουν εποικοδομητικά τον ελεύθερο 

τους χρόνο κ.τ.λ. Ανάλογα λοιπόν πρέπει να διαμορφώνεται και η διδασκαλία για 
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κάθε μια από τις ομάδες αλλά και τον καθένα ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό υπάρχει 

ποικιλία στις μορφές  μάθησης στους ενήλικες με πιο χαρακτηριστικές τις εξής:  

 

2.3.1. Η ενεργητική μάθηση 

 

Η ενεργητική μάθηση
2
 είναι εφικτή όταν οι μαθητές μαθαίνουν με δική τους 

πρωτοβουλία, εστιάζουν τις προσπάθειές τους σ’ αυτή τη μορφή μάθησης και την 

εφαρμόζουν σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα· όλα αυτά αποτελούν τα εργαλεία 

ενδυνάμωσης της ενεργητικής μάθησης. Δεν μπορούν όμως να υπάρχουν στους 

μαθητές ευκαιρίες ενεργητικής μάθησης, αν προηγουμένως αυτοί δεν αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνωστικές, μεταγνωστικές, κοινωνικές δεξιότητες. 

Ο όρος ενεργητική αποδόθηκε στη μάθηση στα νεότερα χρόνια σε αντίστιξη 

με την παθητική, όπως είχε οριστεί η μάθηση η μεταφερόμενη από το δάσκαλο στο 

μαθητή. Είναι η διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής έχει το δικαίωμα να 

αποφασίζει για τον τρόπο που θέλει να μάθει. Ένας δεύτερος ορισμός τη συνδέει με 

μια διανοητική δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία ο μαθητής προκαλείται να 

χρησιμοποιήσει τις γνωστικές του ικανότητες καθώς μαθαίνει. Επίσης, έχει σχέση με 

τον αριθμό και το είδος των αποφάσεων που καλείται να πάρει ο μαθητής μόνος του 

ή σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, όπως το να φτιάχνει χρονοδιαγράμματα, να 

θέτει στόχους και επιθυμητές δραστηριότητες, να ελέγχει την πρόοδό του και την 

κατανόηση όσων έχει μάθει, όπως αυτά αντανακλώνται στην επίτευξη των στόχων ή 

την αποτυχία τους. Σύμφωνα με όλα αυτά η ενεργητική μάθηση έχει να κάνει με την 

προετοιμασία, την εκτέλεση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο, την ανατροφοδότηση και τη 

διατήρηση των μαθησιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές για απεριόριστο χρονικό 

διάστημα.  

Τα αποτελέσματα της καινοτόμου αυτής μορφής μάθησης παρουσιάζουν 

τα εξής χαρακτηριστικά:  

 έχουν αντοχή στο χρόνο (durable) με την έννοια ότι παραμένουν ενεργά για 

πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 

 είναι ευέλικτα (flexible) δηλαδή προσεγγίζονται από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες 

                                                 
2
 Οι Bernadette van Hout-Wolters et al (2000) διακρίνουν δύο τύπους ενεργητικής μάθησης: την 

αυτοκαθοδηγούμενη (self directed) και την αυτόνομη μάθηση (independent work) η οποία είναι συνυφασμένη με 

τη διανοητική δραστηριότητα που απαιτείται από το μαθητή, όπως αν μπορεί να εργαστεί χωρίς την επίβλεψη του 

εκπαιδευτικού , αν μπορεί να δουλέψει σε ομάδες, αν σκέφτεται καθώς μαθαίνει κ.ά. 
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 είναι ευπροσάρμοστα (adaptable) στα νέα δεδομένα και στις αλλαγές αυτών, 

αφού υπάρχει κατανόηση σε βάθος 

 είναι λειτουργικά, δηλαδή μπορούν να ανακληθούν ή να χρησιμοποιηθούν 

στο σωστό τόπο και χρόνο 

 έχουν σημασιολογικό περιεχόμενο 

 μπορούν να γενικευτούν και να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε κατάσταση 

ή με οποιαδήποτε δεδομένα και,  

 είναι εφαρμόσιμα, αφού τα άτομα γνωρίζουν πότε, πού και κάτω από ποιες 

συνθήκες μπορούν ή είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν. 

Αυτό που είναι σημαντικό για την ενεργητική μάθηση είναι να γνωρίζουμε 

τι μπορούμε να κάνουμε με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε χωρίς να μας 

ενδιαφέρει η ποσότητα αυτών. Για να μπορέσουν οι ενήλικοι μαθητές να 

ενεργοποιήσουν τις μαθησιακές τους δεξιότητες θα πρέπει να βρίσκονται σε 

περιβάλλον στο οποίο θα αισθάνονται ασφαλείς να πειραματιστούν με τις νέες τους 

“υποχρεώσεις” και “δραστηριότητες”. 

Η ενεργητική μάθηση φαίνεται πιο ελκυστική, γιατί οι μαθητές 

παρωθούνται και ενδιαφέρονται περισσότερο όταν παίρνουν αποφάσεις οι ίδιοι για το 

πώς θα μάθουν και όταν προκαλείται η διανόησή τους. Μπορούν να συνδέουν τη νέα 

γνώση με την προϋπάρχουσα, με βάση τις ανάγκες τους και επιπλέον, μπορούν να 

ανακαλύπτουν πράγματα με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, να αποφασίζουν για τον εαυτό τους, να 

αναλαμβάνουν υπευθυνότητες κ.τ.λ. 

O R. Mucchielli, (1975) στο βιβλίο του ʺLes méthodes actives de la pédagogie 

des adultesʺ («Οι ενεργητικές μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων») καταλήγει στο 

ίδιο ακριβώς συμπέρασμα: 

«Εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση: 

10% από αυτά που διαβάζουμε, 

20% από αυτά που ακούμε, 

30% από αυτά που βλέπουμε, 

50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα, 

80% από αυτά που λέμε, 

90% από αυτά που λέμε, ενώ ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέψη και 

στις οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά» 
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2.3.2.  Η αυτορυθμιζόμενη μάθηση  

 

Οι μελετητές των κοινωνικογνωστικών θεωριών της μάθησης 

αντιλαμβανόμενοι αυτή την ανικανότητα των κλασικών συμπεριφοριστικών θεωριών 

μάθησης, να μάθουν δηλαδή το μαθητή να γενικεύει ή να μεταφέρει το μαθησιακό 

προϊόν σε νέες καταστάσεις, επινόησαν το μοντέλο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, 

το οποίο απαιτούσε την εμπλοκή του ίδιου του μαθητή στη διαδικασία μάθησης.  

Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση αναφέρεται στις προσανατολισμένες σε 

συγκεκριμένο στόχο ενέργειες στις οποίες προβαίνει ένας μαθητής προκειμένου να 

αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες χωρίς να βασίζεται σε άλλους. Από την 

κοινωνικογνωστική οπτική γωνία εμπλέκει διάφορες πλευρές της μάθησης όπως τις 

γνώσεις, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά. Θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας αποτελεί 

η θεωρία κοινωνικής μάθησης του Bandura (1986), στην οποία διατυπώθηκε η ιδέα 

της τριαδικής αμοιβαιότητας των παραγόντων της μάθησης: 

(1) άτομο (διανοητικοί και συναισθηματικοί παράγοντες),  

(2) συμπεριφορά (αυτοπαρατήρηση και αυτοαξιολόγηση) και  

(3) περιβάλλον (κοινωνικό και φυσικό). 

Οι αυτορρυθμιστικές δεξιότητες ή στρατηγικές βοηθούν το μαθητή να θέτει 

τους κατάλληλους μαθησιακούς στόχους, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη 

μάθησή του, να διαχειρίζεται το διαθέσιμο χρόνο και να διαθέτει κίνητρα μάθησης. Η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών είναι μείζον θέμα της έρευνας καθώς έχει 

αποδειχθεί ότι οι χαμηλού επιπέδου αυτορρυθμιζόμενοι μαθητές αξιοποιούν 

λιγότερες αυτορρυθμιστικές στρατηγικές και ότι οι στρατηγικές αυτές μπορούν να 

διδαχτούν στους συγκεκριμένους μαθητές. 

H Boakerts (1999) αναφέρει την αυτορρύθμιση ως την ικανότητα 

ανάπτυξης γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν 

από ένα μαθησιακό περιβάλλον σε άλλο και από καταστάσεις μάθησης που αυτές οι 

πληροφορίες είχαν αποκτηθεί, σε χώρους εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Ο 

Zimmerman (2002) θεωρεί ως αυτορρυθμιζόμενους τους μαθητές που συμμετέχουν 

ενεργά στη δική τους διαδικασία μάθησης μέσα από μεταγνωστικές, παρωθητικές και 

συμπεριφορικές δεξιότητες
3
.  

                                                 
3
 Επίσης, ο ίδιος ερευνητής δεν θεωρεί την αυτορρύθμιση σαν μια νοητική ικανότητα ή δεξιότητα απόδοσης, αλλά 

μια αυτοκατευθυνόμενη διαδικασία μέσα από την οποία οι μαθητές μετασχηματίζουν τις νοητικές τους ικανότητες 

για να πετύχουν καλύτερη απόδοση. 
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Ο Pintrich (2000) ορίζει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ως μια 

ενεργητική, εποικοδομητική διαδικασία κατά την οποία αυτοί που μαθαίνουν 

καθορίζουν στόχους για τη μάθησή τους και στη συνέχεια προσπαθούν να 

παρακολουθήσουν, να ρυθμίσουν και να ελέγξουν τη γνώση καθοδηγούμενοι από 

τους στόχους τους και από τα δομικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Ο 

Κολιάδης (2002) ισχυρίζεται ότι η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση επηρεάζεται σε 

σημαντικό βαθμό από τις επιδράσεις των γνωστικών, των θυμικό-συναισθηματικών 

και των βουλητικών διεργασιών και γενικά σκέψεων του μαθητή, καθώς και από τις 

στρατηγικές και μορφές συμπεριφοράς που παράγει και χρησιμοποιεί, για να πετύχει 

τους μαθησιακούς στόχους. Κοινός παράγοντας όλων αυτών των ορισμών είναι η 

ενεργοποίηση του μαθητή για το μετασχηματισμό και κατασκευή της γνώσης. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η ενεργητική μάθηση - προεκτείνοντας τον 

ορισμό που είχαμε δώσει παραπάνω - είναι εφικτή μόνο όταν οι μαθητές έχουν 

διδαχτεί πώς να μαθαίνουν ενεργητικά, αφού όμως πρώτα έχουν καταστεί ικανοί να 

ελέγχουν και να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες γνωστικές, μεταγνωστικές, 

κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες, όταν δηλαδή έχουν μάθει να 

αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά και τη μάθησή τους. Στόχος κάθε εκπαιδευτικό-

διδακτικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι η απόκτηση από τους μαθητές 

ικανοτήτων για αποδοτική επεξεργασία των πληροφοριών, δηλαδή η βελτίωση και 

αύξηση των μνημονικών λειτουργιών τους, ώστε να γίνουν “ικανοί επεξεργαστές 

πληροφοριών”. 

 

2.3.3   Μοντέλα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Ένα από αυτά 

είναι του Zimmerman (2000), στο οποίο διακρίνονται 3 κυκλικά επαναλαμβανόμενες 

φάσεις έως ότου να αναπτυχθούν οι αυτορρυθμιστικές επιμέρους ικανότητες: 

1. Στη φάση της πρόνοιας, ο αυτορρυθμιζόμενος μαθητής προσδιορίζει τους 

στόχους, σχεδιάζει στρατηγικά τη μάθησή του και ρυθμίζει ανάλογα τα 

κίνητρα και τα συναισθήματά του. Η πρώτη φάση είναι αυτή της 

προετοιμασίας και του σχεδιασμού της πορείας της μάθησης και περιλαμβάνει 

τις προπαρασκευαστικές σκέψεις που αφορούν τη στοχοθεσία, το σχεδιασμό 

των στρατηγικών την επιλογή και κινητοποίηση των εσωτερικών κινήτρων 
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και τις προσδοκίες του μαθητή. Σύμφωνα με τον Κολιάδη (2002) και την 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη (2005), ως στρατηγικές μάθησης ορίζονται οι 

μαθημένοι, σκόπιμοι και ελεγχόμενοι τρόποι αντίδρασης του ατόμου ή οι 

συστηματικοί τρόποι που ακολουθεί για την επεξεργασία των πληροφοριών 

και διακρίνονται σε: α. γνωστικές β. μεταγνωστικές και γ. διαχείρισης πόρων. 

Οι μαθητές προσπαθούν περισσότερο να επιτύχουν τους στόχους που έθεσαν 

οι ίδιοι, παρά αυτούς που τους επιβάλλονται από τρίτους. 

2. Στη φάση του ελέγχου της απόδοσης ή βουλητικού ελέγχου, ο 

αυτορρυθμιζόμενος μαθητής αυτοπαρακολουθείται εστιάζοντας την προσοχή 

του στο στόχο και εκτελώντας στρατηγικές εκπλήρωσης αποστολών. Η 

δεύτερη φάση είναι αυτή της υλοποίησης της διαδικασίας μάθησης και 

αναφέρεται στις επιδράσεις που αυτή έχει στην παρατηρήσιμη συμπεριφορά 

του μαθητή και στις αποφάσεις του. Ο μαθητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί και 

να εφαρμόζει τις τεχνικές της αυτοπαρατήρησης, αυτοκαταγραφής και 

αυτοπαρακολούθησης. Παράλληλα αυτοκαθοδηγείται, ώστε να ελέγχει τη 

διατήρηση και εστίαση της προσοχής του στα ουσιώδη στοιχεία τού 

αντικειμένου της μάθησης. Εξασκείται στη χρήση αλλά και αλλαγή 

στρατηγικών μάθησης, όταν αυτές κρίνονται από τα δεδομένα του 

ατελέσφορες, ενεργοποιεί και φροντίζει να διατηρεί αμείωτα τα εσωτερικά 

του κίνητρα. Σ’ αυτή τη φάση ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στο να 

διδάξει το μαθητή τον τρόπο με τον οποίο θα δίνει οδηγίες στον εαυτό του και 

να κατευθύνει ενσυνείδητα τις σκέψεις και ενέργειές του.. 

3. Στη φάση του αναστοχασμού, ο αυτορρυθμιζόμενος μαθητής προβαίνει σε 

προσωπικές κρίσεις για ό,τι έμαθε, δηλαδή αυτοαξιολογείται και αντιδρά 

ανάλογα με τις ερμηνείες που δίνει. Η τρίτη και τελευταία φάση περιλαμβάνει 

από τη μια την αξιολόγηση της ποιότητας της μάθησης από τον ίδιο το 

μαθητή και από την άλλη τις ενισχύσεις ή ποινές που επιβάλλει ο ίδιος ο 

μαθητής στον εαυτό του. Επίσης προσπαθεί να μεταφέρει και να προσαρμόσει 

το μαθησιακό αποτέλεσμα και σε άλλα περιβάλλοντα ή καταστάσεις (σχήμα 

2) 
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Σχήμα 2: Το μοντέλο αυτορρυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman (2000) 

Η μελέτη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης συνήθως γίνεται με τη χρήση 

ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων σε κάποιο χρονικό σημείο της μαθησιακής 

διαδικασίας. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός – ερευνητής δημιουργεί ερωτήσεις που 

εντοπίζουν το βαθμό στον οποίο οι μαθητές θέτουν στόχους, σχεδιάζουν τη 

στρατηγική τους, παρακολουθούν τις ενέργειές τους, αξιολογούν την πρόοδό τους και 

αναστοχάζονται. Οι παραπάνω μέθοδοι αποσπούν την προσωπική (υποκειμενική) 

γνώμη των μαθητών και, επιπλέον, στα συγκεκριμένα μόνο χρονικά σημεία στα 
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οποία συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο ή πραγματοποιείται η συνέντευξη (π.χ. στο 

τέλος μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας),όπως αναφέρουν οι Dettori και Persico 

(2008). 

 

3. Στρατηγικές  μάθησης γλώσσας 

 

Στη βιβλιογραφία για την εκμάθηση Γ2 (δευτερης γλώσσας) και ΞΓ (Ξένης 

Γλώσσας) διακρίνονται οι στρατηγικές συνήθως σε τρεις γενικές κατηγορίες Ellis, 

(1994): 

α. τις στρατηγικές γλωσσικής παραγωγής, 

β. τις επικοινωνιακές στρατηγικές,  

γ. τις στρατηγικές μάθησης 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρατεθούν αρκετοί ορισμοί στρατηγικών μάθησης, 

τυπολογίες και μοντέλα και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα και 

την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. Ασφαλώς όμως οι διάφορες συμπεριφορές και 

διεργασίες που έχουν τη μορφή των στρατηγικών δεν μπορούν να αποδοθούν 

μονοδιάστατα σε μία μόνο κατηγορία. Αντίθετα, μπορούν να υπάρχουν συγχρόνως σε 

δύο και περισσότερες. Αντίστοιχα οι στρατηγικές μίας κατηγορίας, π.χ. οι 

επικοινωνιακές, μπορούν να έχουν και επιπτώσεις σε άλλα πεδία, π.χ. στη μάθηση.  

Στην παρουσίαση της διαμάχης για το αν οι στρατηγικές είναι συνειδητές ή 

αυτόματες, διατυπώνεται η θέση ότι υπάρχουν και ασύνειδες στρατηγικές. Άλλοι 

θεωρούν ότι, αν τα βήματα των στρατηγικών με τον καιρό παύουν να γίνονται 

συνειδητά και αυτοματοποιούνται τότε δεν έχουμε πλέον στρατηγικές αλλά απλές 

τεχνικές (Ellis, 1994, O`Malley, Chamot, 1990). Οι τεχνικές δεν διαφέρουν όμως από 

τις στρατηγικές ως προς τις λειτουργίες που επιτελούν (O`Malley, Chamot, 1990). H 

μόνη ουσιαστική διαφορά μεταξύ στρατηγικής και τεχνικής προκύπτει από τη 

δυνατότητα συνειδητού ελέγχου ή μη, αντίστοιχα, αυτών των λειτουργιών. Η ύπαρξη 

όμως αυτής της δυνατότητας διέπει συνολικά τη διάκριση μεταξύ πρόσκτησης και 

μάθησης μίας γλώσσας που δεν είναι πρώτη γλώσσα. 

Μία άλλη σημαντική παραδοχή είναι ότι οι στρατηγικές, που 

χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση και στη χρήση μίας ΞΓ (Ξένη Γλώσσα) ή μίας Γ2 

(Δεύτερης Γλώσσας), είναι αποτέλεσμα των γενικότερων γνωστικών ικανοτήτων του 

ατόμου και των συστημάτων επεξεργασίας γλωσσικών πληροφοριών του καθενός 
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ατόμου (McLaughlin, 1984). Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι οι στρατηγικές μάθησης 

Γ2 (Δεύτερης Γλώσσας) εντάσσονται στην ευρύτερη ομάδα των στρατηγικών που 

χρησιμοποιεί ο κάθε άνθρωπος για να αντιμετωπίσει τα ανακύπτοντα προβλήματα. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές για να θεωρηθεί η τεχνική επεξεργασίας μιας 

εισερχόμενης πληροφορίας ως στρατηγική, θα πρέπει να υπόκειται στα παρακάτω 

κριτήρια, τα οποία φαίνεται ότι χαρακτηρίζουν τις στρατηγικές μάθησης της γλώσσας 

(Wenden & Rubbin 1987). Τα κριτήρια αυτά μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

-Οι στρατηγικές αναφέρονται σε ειδικές δραστηριότητες ή τεχνικές, από τις 

οποίες ορισμένες είναι παρατηρήσιμες, ενώ κάποιες δεν είναι. Ο τρόπος με τον οποίο 

μαντεύει ο μαθητής τη σημασία μιας λέξης σε ένα κείμενο δεν είναι παρατηρήσιμη 

στρατηγική, ενώ αντίθετα μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη χρήση ενός λεξικού ή τις 

σημειώσεις που κρατούν οι μαθητές στη διάρκεια ενός μαθήματος. Η στρατηγική του 

μαντεύω μία λέξη από τα συμφραζόμενα: Οι μαθητές, συνήθως σε ομάδες των 2 

ατόμων μαντεύουν τη σημασία μίας λέξης, πριν διαβάσουν και αφού διαβάσουν ένα 

κείμενο, βασιζόμενοι κυρίως στα συμφραζόμενα του κειμένου. Επίσης, παράλληλα, 

μπορούν να σημειώνουν ποιες λέξεις δεν ξέρουν, ποιες μπορούν να μαντέψουν και 

ποιες όχι, ώστε να διευκολύνεται η διδακτική διαδικασία και να περιορίζεται και ο 

αριθμός των προς διδασκαλία λέξεων. 

-Οι στρατηγικές στοχεύουν στην ουσία στην επίλυση ενός προβλήματος που 

προκύπτει κατά τη διαδικασία της μάθησης και ορισμένες σχετίζονται άμεσα με τη 

διαδικασία της μάθησης, όπως είναι οι μνημοτεχνικοί κανόνες, ενώ άλλες έμμεσα και 

αφορούν κυρίως τη χρήση της γλώσσας, όπως είναι η επαλήθευση της σημασίας μιας 

λέξης. 

-Ορισμένες επίσης από τις στρατηγικές είναι συνειδητά αναπτυσσόμενες, 

υπόκεινται σε αλλαγές, τροποποιούνται και προσαρμόζονται από τον μαθητή.  

Η Παπαευθυμίου – Λύτρα (1994) αναφέρει τη μάθηση ως « ικανότητα του 

μυαλού να καταγράφει, να αποθηκεύει και να ανακαλεί στη μνήμη όποια πληροφορία 

του είναι χρήσιμη. Η μάθηση της γλώσσας – στόχου εξαρτάται από τις δυνατότητες 

και τις ικανότητες των νοητικών διεργασιών που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος 

ανεξάρτητα από την ηλικία του». Μέσα από το μηχανισμό της μαθησιακής 

διαδικασίας ο χρήστης της γλώσσας μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του. Η 

μαθησιακή και επικοινωνιακή διαδικασία γίνεται με τις στρατηγικές μάθησης που 

έχει αναπτύξει το άτομο, το οποίο ανάλογα με την ηλικία και την ανάπτυξη των 

νοητικών λειτουργιών του κάνει χρήση διαφορετικών στρατηγικών μάθησης. Οι 
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στρατηγικές αυτές χωρίζονται σε τρία επίπεδα όπως αναφέρει η Παπαευθυμίου – 

Λύτρα (1994). 

α) Κατώτερο επίπεδο: περιλαμβάνει τη μίμηση, την επανάληψη και την 

απομνημόνευση. Τις στρατηγικές αυτές χρησιμοποιούν συχνά άτομα μικρής ηλικίας. 

β) Μέσο επίπεδο: περιλαμβάνει την ανάγνωση, την ταύτιση, την αξιολόγηση, 

τη μεταφορά, τον μετασχηματισμό, την κατηγοριοποίηση, τη γενίκευση και το 

μάντεμα. 

γ) Ανώτερο επίπεδο: περιλαμβάνει την υπόθεση, την ανάλυση της πρόβλεψης, 

το μάντεμα και την επεξεργασία της διαδικασίας μαντέματος. 

Ο Μήτσης (2004) πιστεύει ότι οι στρατηγικές μάθησης διαφέρουν όχι μόνο 

από άτομο σε άτομο αλλά πολλές φορές μπορεί και το ίδιο το άτομο, ανάλογα με τις 

περιστάσεις, να χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές. Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τη 

ΞΓ (Ξένη Γλώσσα), μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι κάθε ΜΦΟ (Μη Φυσικός 

Ομιλητής) της γλώσσας – στόχου προσπαθεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές 

στρατηγικές μάθησης. Υπάρχουν παράγοντες που οδηγούν το κάθε άτομο ξεχωριστά 

στην υιοθέτηση των κατάλληλων για αυτό στρατηγικών οι οποίοι συνοπτικά είναι: 

α) Η ικανότητα αντίληψης των μεμονωμένων παραμέτρων αλλά και του 

συνόλου. (Rodgers, 1969) 

β) Η παρορμητικότητα και ο στοχασμός 

γ) Η αυτοπεποίθηση και αυτοαπόρριψη, δηλαδή η εμπιστοσύνη ή μη του 

ατόμου στις δυνατότητες και τις γνώσεις του, που θα το βοηθήσει ή όχι να εξάγει 

σωστά συμπεράσματα για κάτι που βλέπει για πρώτη φορά. . Το τελευταίο, αποτελεί 

προϋπόθεση, για να χρησιμοποιήσει ή όχι ένας ΜΦΟ το μάντεμα ως στρατηγική 

μάθησης. 

δ) Η εξωστρέφεια ή η εσωστρέφεια του ατόμου που θα ορίσει και το ποσοστό 

επικοινωνίας με το περιβάλλον. 

ε) Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά κίνητρα: τα εξωτερικά αφορούν την 

προσδοκία της αμοιβής (Skinner) ενώ τα εσωτερικά έχουν να κάνουν με το ίδιο το 

άτομο, καθώς  δημιουργούνται από αυτό. 

 

Για να μην υπάρχει σύγχυση επισημαίνεται ότι ο ορισμός και το μοντέλο 

διάκρισης των στρατηγικών μάθησης που είναι κυρίως αποδεκτό είναι ο ορισμός και 

η τυπολογία της Oxford (1990) συμπληρωμένη από την τυπολογία των O`Malley και 

Chamot (1990). 
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Αυτός ορίζει, ότι οι στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλο το 

συνεχές που ορίζεται μεταξύ της πρόσκτησης γλώσσας και της εκμάθησης γλώσσας. 

Για τη συγγραφέα κεντρική σημασία έχει ο όρος διεργασία. Πέρα από το συνεχές 

πρέπει να συνυπολογιστούν και κάποια «εισερχόμενα δεδομένα» (input)  (όπως το 

φύλο του μαθητή και των εκπαιδευτικών, η ευφυΐα κ.λ.π.). 

Ο τελικός ορισμός για τις στρατηγικές προσδιορίζει ότι οι «…στρατηγικές 

μάθησης είναι οι λειτουργίες (ή τα εγχειρήματα) που μαθαίνει αυτός που μαθαίνει για 

να ενισχύσει την πρόσκτηση, αποθήκευση, ανάκτηση και χρήση των πληροφοριών» και 

είναι «…ειδικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο μαθητής για κάνει τη μαθησιακή του 

διαδικασία πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο απολαυστική, πιο αποτελεσματική και πιο 

εύκολα μεταφερόμενη σε νέες καταστάσεις.» (Oxford, 1990) 

Αμέσως μετά, θα παρουσιαστούν οι βασικότερες τυπολογίες στρατηγικών. 

 

4.. Μοντέλα στρατηγικών γλωσσικής μάθησης  

 

Οι διακρίσεις και οι ταξινομήσεις είναι προς διάφορες κατευθύνσεις και 

εξετάζουν συγκεκριμένες πτυχές των στρατηγικών και της μάθησης βάσει 

στρατηγικών. Για παράδειγμα σε παραθέσεις διαφόρων τυπολογιών υπάρχει μία που 

διακρίνει τις α. παραγωγικές, β. επικοινωνιακές και γ. μαθησιακές στρατηγικές, ενώ 

αλλού οι στρατηγικές διακρίνονται σε στρατηγικές: α. μάθησης της γλώσσας και β. 

μάθησης των δεξιοτήτων (Ellis, 1994). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά έχει ο διαχωρισμός από τον Bachman 

(1990) που δέχεται την ύπαρξη στρατηγικής ικανότητας (strategic competence) και η 

οποία διακρίνεται σε τρία συστατικά μέρη: α. το αξιολογητικό μέρος (assessment), β. 

το σχεδιαστικό (planning) και γ. το επιτελεστικό (executing components)  

Στο μοντέλο του Sharwood-Smith (1994) περιγράφονται οι στρατηγικές 

μάθησης ως εξής: 

• είναι οι τρόποι προσέγγισης που χρησιμοποιεί ο μαθητής συνειδητά ή 

υποσυνείδητα (δηλ. διαισθητικά) για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

μαθήματος, 

• δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση στο ερώτημα αν ο μαθητής διαθέτει μια 

δεξαμενή στρατηγικών ή είναι μία στιγμιαία αντίδραση υπό την πίεση του χρόνου 

(αφού γίνεται δεκτό ότι οι στρατηγικές μπορούν να είναι και ασύνειδες, 

παραπέμποντας ουσιαστικά στις τεχνικές), 
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• υπάρχουν οι στρατηγικές για να διευκολύνουν και την πρόσκτηση και την 

επικοινωνία. 

 

4.1. H τυπολογία της Rubin (1987) 

 

Μία άλλη ταξινόμηση στηρίζεται σε δέκα υποθέσεις και θεωρητικές αρχές για 

τη χρήση στρατηγικών μάθησης από αποτελεσματικούς και λιγότερο 

αποτελεσματικούς μαθητές (Rubin, 1987). Αυτές οι υποθέσεις διατυπώθηκαν ως 

εξής: 

1. Πράγματι κάποιοι μαθητές είναι πιο αποτελεσματικοί. Μάλλον επειδή 

χρησιμοποιούν άλλες στρατηγικές, δηλαδή άλλους δρόμους προς την επιτυχία. 

2. Η μαθησιακή διαδικασία απαιτεί ρητή και καλυμμένη γνώση. Μερικοί 

εκτιμούν ότι η συνειδητή χρήση είναι το πρώτο βήμα προς την αυτοματοποίηση. 

3. Αν αυξηθεί η «συνειδητότητα» στη μάθηση μπορεί να επιδράσει θετικά στη 

μάθηση, ακόμη και στους μαθητές με χαμηλή επίδοση. 

4. Οι επιτυχείς στρατηγικές μπορεί να εφαρμοστούν με επιτυχία και προς όφελός 

τους και από τους χαμηλής επίδοσης μαθητές. 

5. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει και να προάγει τη χρήση στρατηγικών, 

ιδίως σε εξατομικευμένη βάση. 

6. Εφόσον κάποιος μαθητής έχει εξοικειωθεί στη χρήση στρατηγικών κατά την 

αντιμετώπιση μαθησιακών καθηκόντων, τότε αυτός ο ίδιος ο μαθητής είναι ο πλέον 

κατάλληλος να κρίνει πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη μαθησιακή κατάσταση. Και 

αυτό (πρέπει να) συμβαίνει, επειδή ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. 

7. Η αυτοκατεύθυνση προάγει τη μάθηση εντός και εκτός τάξης. Ισχύει όμως 

μόνο αν μπορεί ο μαθητής να αξιολογήσει μόνος του τη μαθησιακή διεργασία και δε 

στηρίζεται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό για αυτό. 

8. Η εκμάθηση γλωσσών είναι όπως η εκμάθηση οποιουδήποτε άλλου 

γνωστικού αντικειμένου. Μάλιστα ζητείται και εδώ προς αυτήν την κατεύθυνση η 

αξιοποίηση των πρότερων γνώσεων, που έχει ο κάθε μαθητής χωριστά. 

9. Αν ο μαθητής έχει εξοικειωθεί με επιτυχία στις στρατηγικές σε άλλο γνωστικό 

αντικείμενο τότε μπορεί να μεταφέρει και να εφαρμόσει ικανοποιητικά αυτήν τη 

δεξιότητα και στη μάθηση μίας γλώσσας. 

10. Αναφέρεται ο παράγοντας «κρισιμότητας», ένα είδος «κριτικής 

παρακολούθησης» πριν, κατά και μετά την άρθρωση του λόγου. 
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Η Rubin (1981), σε μια πρώτη προσπάθεια συστηματοποίησης των 

στρατηγικών γλωσσικής μάθησης, διαχώρισε τις στρατηγικές που συμβάλλουν άμεσα 

στη μάθηση της ξένης γλώσσας και αυτές που συνδέονται μ’ αυτήν έμμεσα. Ανέφερε 

έξι άμεσες κατηγορίες: 

α)διευκρίνιση/ επαλήθευση,  

β) παρακολούθηση/ έλεγχος,  

γ) απομνημόνευση,  

δ) διατύπωση υποθέσεων/ επαγωγική εξαγωγή συμπεράσματος,  

ε) παραγωγική αιτιολόγηση και  

στ) πρακτική,  

μαζί με δύο έμμεσες στρατηγικές:  

α) την δημιουργία ευκαιριών για πρακτική εξάσκηση και  

β) τα παραγωγικά τρικ.  

Κάθε μία από αυτές τις γενικές στρατηγικές περιλαμβάνουν πιο 

συγκεκριμένες στρατηγικές. 

 

4.2. H τυπολογία της Wenden (1987) 

 

Σε μία παρεμφερή κριτική προς την έρευνα για τις στρατηγικές (με θεώρηση 

από τη γνωστική ψυχολογία) επισημαίνεται ότι καταγράφονται μόνο οι διεργασίες 

που έχουν σχέση με τη γλωσσική παραγωγή και ελάχιστα οι διεργασίες πρόσληψης 

λόγου (Wenden, 1987a). Εδώ ορίζονται ως διεργασίες οι νοητικές ενέργειες στις 

οποίες προβαίνει ο νους για να επεξεργαστεί πληροφορίες με τη βραχυπρόθεσμη και 

τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Επίσης, περιγράφεται ο άνθρωπος ως επεξεργαστής 

πληροφοριών. Αυτές οι θεωρητικές αποδοχές αποτελούν το υπόβαθρο για την 

παρουσίαση ενός σχετικού μοντέλου των στρατηγικών μάθησης. 

Για την Wenden οι στρατηγικές μάθησης έχουν τα ακόλουθα γνωρίσματα: 

1. είναι ειδικές ενέργειες ή τεχνικές, 

2. μερικές από αυτές είναι παρατηρήσιμες, κάποιες άλλες δεν είναι,  

3. έχουν προσανατολισμό την επίλυση προβλημάτων, ή όπως διατυπώνεται 

στη γνωστική ψυχολογία, στοχεύουν να διευκολύνουν την πρόσκτηση, την ανάκτηση 

και τη χρήση πληροφοριών, 

4. μερικές συνεισφέρουν στη μάθηση άμεσα και άλλες έμμεσα, 
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5. αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στην αρχή συνειδητά από το χρήστη 

τους, έπειτα όμως, με τη συνεχή χρήση, μπορούν να αυτοματοποιηθούν ή να είναι εν 

δυνάμει συνειδητές και 

6. είναι δεκτικές σε αλλαγές, αφού είναι άλλωστε μέρος του νοητικού 

«λογισμικού». 

Οι στρατηγικές συσχετίζονται άμεσα με την αυτονόμηση του μαθητή. 

Συμβαδίζουν και με τα γενικότερα αιτήματα της εποχής που είναι α. η δια βίου 

εκπαίδευση και β. η πρόσκτηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν μία αυτοκαθοδηγούμενη 

μάθηση. Σε αυτήν τη λογική οι μαθητές πρέπει να έχουν συνείδηση των απαιτήσεων 

που θέτουν τα δύο αυτά αιτήματα και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την 

ικανοποίησή τους. Δηλαδή ζητείται μία θετική στάση των μαθητών προς τις 

στρατηγικές. Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμη και να διδαχτούν στους μαθητές, 

ελάχιστο θα είναι το όφελος, αφού πιθανότατα δε θα εφαρμοστούν από αυτούς. 

Σε αυτόν τον προσδιορισμό εισάγεται η έννοια της αυτοκαθοδήγησης για τους 

μαθητές μίας Γ2 (Δεύτερης Γλώσσας) που περιλαμβάνει: 

1. εντοπισμό των αντικειμένων (ενασχόλησης), 

2. καθορισμό του περιεχομένου και των βημάτων που θα ακολουθηθούν, 

3. συγκέντρωση των μεθόδων και των τεχνικών που θα ακολουθηθούν, 

4. παρακολούθηση της διαδικασίας της πρόσκτησης και 

5. αξιολόγηση αυτών που έχουν προσκτηθεί (Wenden,1987) 

 

4.3. Το μοντέλο των Jones et al. (1987) 

 

Σε πρακτικό πια επίπεδο, στην εκπαίδευση ΞΓ (Ξένης Γλώσσας) ή Γ2 

(Δεύτερης Γλώσσας)  υπάρχει μία αναδιάταξη στο σχεδιασμό των διδακτικών υλικών 

και των προγραμμάτων. Έντονη επιρροή δέχτηκε ο χώρος της διδασκαλίας ΞΓ και Γ2 

από μοντέλα για τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων.  

Ένα από τα σημαντικότερα είναι αυτό που παρουσίασαν οι Jones et al. (1987), 

που δηλώνουν ότι γνωστική διδασκαλία και διδασκαλία βάσει στρατηγικών δεν είναι 

το ίδιο ταυτόσημες πρακτικές, αν και μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία στη 

θεμελίωσή τους, και χαρακτηρίζουν τις προτάσεις τους, προτάσεις με κατεύθυνση μία 

γνωστική-ολιστική διδασκαλία. Οι ρόλοι που επιτελεί ο εκπαιδευτικός είναι: 

• του μάνατζερ, 

• του διευθυντή της παρεχόμενης διδασκαλίας, 

• του μοντέλου-προτύπου και του διαμεσολαβητή. 
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Με πρόθεση να οριστεί η γνωστική διδασκαλία σημειώνεται ότι: 

«…βασιζόμενη κυρίως στην έρευνα για την εμπειρική διδασκαλία και τη 

γνωστική ψυχολογία, αυτή περιλαμβάνει διδακτικές οδηγίες σε διάφορους τομείς της 

σκέψης, π.χ. της κατανόησης, της σύνθεσης, της επίλυσης προβλημάτων, της λήψης 

απόφασης, της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της μεταγνώσης». 

Σχετικά διατυπώνονται συνολικά έξι υποθέσεις που σαφέστατα παραπέμπουν 

σε θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας: (Jones, 1987) 

1. η μάθηση έχει συγκεκριμένους στόχους, 

2. μάθηση είναι η σύνδεση πρότερης γνώσης με νέες πληροφορίες, 

3. μάθηση είναι η οργάνωση πληροφοριών, 

4. μάθηση είναι η πρόσκτηση από συγκεκριμένες γνωστικές και 

μεταγνωστικές δομές, 

5. η μάθηση δε συμβαίνει αναγκαστικά σε γραμμικές φάσεις και 

6. η μάθηση επηρεάζεται από την ανάπτυξη. 

Σε σχέση με τις δεξιότητες και τις στρατηγικές δηλώνεται ότι: 

1. μία αποτελεσματική μάθηση σημαίνει ότι οι στρατηγικές χρησιμοποιούνται 

με ευελιξία, 

2. οι έμπειροι μαθητές είναι σε θέση να αναπτύξουν δέσμη γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών ανά πάσα στιγμή, 

3. οι λιγότερο αποτελεσματικοί και οι νεαρότεροι μαθητές μπορούν να 

βοηθηθούν με ανάλογη κατάρτιση σε στρατηγικές, 

4. και αυτοί οι μαθητές μπορούν με την ανάλογη βοήθεια να οδηγηθούν σε 

«ανώτερες νοητικές δεξιότητες», 

5. όσο πιο γενικές είναι οι στρατηγικές τόσο μικρότερη η χρησιμότητά τους, 

αντίθετα, όσο πιο ειδικές είναι οι στρατηγικές και οι (γνωστικές) δεξιότητες, (Οι 

γνωστικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται εδώ αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις 

στρατηγικές μάθησης των μοντέλων των O’Malley και Chamot, καθώς και αυτό της 

Oxford) τόσο πιο δύσκολα μεταφέρονται σε άλλες, παρόμοιες ανάγκες, 

6. πολλές από τις δεξιότητες είναι απαραίτητες σε διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα, αποτελούν δηλαδή έναν πυρήνα δεξιοτήτων χωρίς να σημαίνει ότι 

υπάρχει ενιαία λίστα για όλα τα πεδία, 

7. πιστεύουν ότι ενίοτε έχει προοπτική η διδασκαλία διάφορων «δεξιοτήτων» 

και «υποδεξιοτήτων». 
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4.4. Η ταξινόμηση του Stern  (1989) 

 

Είναι παράδειγμα τυπολογίας που μπορεί να τοποθετηθεί στο ένα άκρο, αυτό 

της γενικής περιγραφής των στρατηγικών προβλέπει τη διάκριση σε: 

• στρατηγικές διδασκαλίας, 

• στρατηγικές χρόνου, 

• κοινωνικές ή διαπροσωπικές στρατηγικές (Stern, 1989). 

Η τυπολογία του αυτή δεν προορίζεται για την περιγραφή της καθημερινής 

διδασκαλίας. Ο Stern έχει υπόψη του την οργάνωση των μαθημάτων σε 

μακροεπίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο οργάνωσης, διάταξης και επιμερισμού των 

γνωστικών αντικειμένων σε curriculum και syllabus. Ειδικά όμως οι επιλογές που 

γίνονται σε επίπεδο επιλογής, οργάνωσης και σχεδιασμού των στρατηγικών 

διδασκαλίας έχουν τις επιπτώσεις τους στις στρατηγικές μάθησης και στη διδασκαλία 

σε καθημερινή βάση. Αξιοπρόσεκτη είναι η παρατήρηση ότι η τυπολογία επιδιώκει 

μία σύνδεση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 

4.5. Το Συμβούλιο της Ευρώπης (1998) 

 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (1998) έχει και αυτό ασχοληθεί με τις 

στρατηγικές μάθησης. Ξεκινάει από τις επικοινωνιακές και διαδραστικές θεωρίες και 

εμπλέκει άμεσα και την γνωστική ψυχολογία και τις στρατηγικές μάθησης. 

Προσπαθεί παράλληλα σε κάποιο βαθμό να ταιριάξει το Πλαίσιο Αναφοράς για τη 

δημόσια εκπαίδευση και τη διδασκαλία μίας γλώσσας ως ξένης, ως δεύτερης ή για 

ειδικούς επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ως μέρος μίας δια βίου 

κατάρτισης.  

Τις ίδιες τις στρατηγικές τις ορίζει ως «... την υιοθέτηση μίας συγκεκριμένης 

σειράς δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα...» του χρήστη 

της γλώσσας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επιμέρους διάκριση στις ικανότητες, 

καθώς και στην ανάλυση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Οι τελευταίες συνδέονται 

άμεσα με τις δραστηριότητες μάθησης και χρήσης της γλώσσας. Επίσης 

περιγράφονται οι επικοινωνιακές γλωσσικές διεργασίες με μία προσέγγιση, που έχει 

τις ρίζες της στη γνωστική ψυχολογία (π.χ. συνδυάζει την πραγματολογική ικανότητα 

με το σχεδιασμό βάσει (γνωστικών) σχημάτων). Τα κριτήρια διαχωρισμού των 

στρατηγικών σε ομάδες είναι η περιγραφή της διάδρασης σε επίπεδο γλωσσικής 

δεξιότητας, δηλαδή: 
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α. την πρόσληψη, 

β. την παραγωγή, 

γ. τη διάδραση και 

δ. τη μετάφραση. 

Σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες οι στρατηγικές διαχωρίζονται επιπλέον σε 

στρατηγικές: 

α. προετοιμασίας (pre-planning), 

β. επιτελεστικές (execution), 

γ. ελέγχου (monitoring) και 

δ. ενέργειες διόρθωσης λαθών (repair-action). 

 

4.6. Το μοντέλο της Rampillon (1985 & 1995) 

 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα παρουσίαση μοντέλου είναι από τη Rampillon (1985, 

1995). Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μοντέλο αυτό υπάρχει, επειδή χρησιμοποιεί με 

έναν ξεχωριστό τρόπο την ορολογία. Συγκεκριμένα αποκαλεί με τον όρο τεχνική αυτά 

που μέχρι τώρα συνηθίζεται να αποκαλούνται στρατηγική, ενώ αποκαλεί στρατηγικές, 

συνδυασμούς από τεχνικές (σύμφωνα με τη δική της ορολογία) και πιστεύει ότι ένας 

συνδυασμός από τεχνικές μάθησης δημιουργεί στρατηγικές μάθησης (Rampillon, 

1995).  

Αυτή η προσέγγιση θυμίζει το αίτημα που υπήρχε να εντάσσονται όλοι οι όροι 

σε ένα μεγάλο συνεχές με υπερκείμενους και υποκείμενους, δηλαδή γενικές και 

ειδικότερες περιγραφές των στρατηγικών. Οι δε τεχνικές μάθησης ορίζονται ως 

«…διαδικασίες που εκπορεύονται από το μαθητή και ο οποίος τις εφαρμόζει σκόπιμα 

και με προγραμματισμένο σχέδιο για να προετοιμαστεί, καθοδηγηθεί και ελεγχθεί η 

μάθηση της ξένης γλώσσας.» (Rampillon, 1995). 

Άλλωστε εδώ διακρίνονται: 

1. οι πρωτεύουσες τεχνικές (αντίστοιχες των άμεσων κατά Oxford), 

2. οι δευτερεύουσες (αντίστοιχες των έμμεσων) και 

3. οι επικοινωνιακές τεχνικές. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ορισμός της για τις επικοινωνιακές 

στρατηγικές, αφού λέει ότι «…δεν είναι στρατηγικές μάθησης με τη στενή έννοια, αλλά 

κινούνται στο μεταεπίπεδο της πρόσκτησης της γλώσσας και μπορούν να αποτελέσουν 

ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στη χρήση της γλώσσας» (Rampillon, 1995). Η 

σημαντικότερη όμως προσφορά της προσέγγισης είναι η θέση της ότι οι διάφορες 
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τεχνικές που είναι για τις διάφορες γλωσσικές δεξιότητες δεν απαιτείται να 

εφαρμόζονται αποκομμένες μεταξύ τους κατά γλωσσική δεξιότητα, αλλά αντίθετα 

μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, έστω και αν κυριαρχούν οι τεχνικές που 

αφορούν μία συγκεκριμένη κάθε φορά γλωσσική δεξιότητα (Rampillon,1985). Σε 

αυτά τα πλαίσια είναι προτιμητέα η διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό 

με τις τεχνικές (ή στρατηγικές με την επικρατέστερη ορολογία). 

Στα πλαίσια του μοντέλου αυτού θεωρείται ότι πρώτιστο καθήκον των 

εκπαιδευτικών είναι να μάθουν στους μαθητές τους τρόπους μάθησης. Θεωρεί επίσης 

ότι οι τεχνικές μάθησης είναι υπερκείμενος όρος των τεχνικών εργασίας. Επίσης, εδώ 

πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μία μάθηση με τεχνικές μάθησης, δηλαδή 

 α. πρόθεση και 

 β. με ολοκληρωμένο σχέδιο. 

Η κατηγοριοποίησή της περιλαμβάνει τρεις ομάδες τεχνικών (Rampillon, 

1985, 1995): 

1. τεχνικές που προετοιμάζουν τη μάθηση, 

2. τεχνικές που καθοδηγούν τη μαθησιακή διεργασία και οι οποίες ουσιαστικά 

διευκολύνουν τη διεργασία της επεξεργασίας δεδομένων και την αποθήκευση αυτών στη 

μακροχρόνια μνήμη, και 

3. τεχνικές που διαμορφώνουν κατάλληλα το περιβάλλον μάθησης. 

Επίσης, προβλέπονται και τεχνικές ελέγχου, που μπορούν να έχουν σχέση με την 

ομάδα 1 ή/και την ομάδα 2. 

 

4.7. Το μοντέλο του Kohn (1990) 

 

Σε ένα άλλο μοντέλο είναι αποδεκτό ότι οι στρατηγικές είναι υπαρκτές 

ουσιαστικά μόνο, αν υπάρχει και το στοιχείο της πρόθεσης για τη χρησιμοποίησή 

τους από τους μαθητές (Kohn, 1990). Παράλληλα υπάρχει και μία άλλη 

διαφοροποίηση από άλλα μοντέλα, αφού θεωρούνται οι διεργασίες μεμονωμένες 

διεργασίες και όχι σχέδια διεργασιών, διευκρίνιση πολύ κοντά στη διάκριση της 

Rampillon μεταξύ τεχνικών και στρατηγικών ως ομάδες βημάτων (ή διεργασιών) 

Ο Kohn δέχεται την ύπαρξη τριών μεγάλων ομάδων από στρατηγικές: 

1. τις επικοινωνιακές, 

2. τις στρατηγικές, τις σχετικές με τη γλώσσα του μαθητή, και 

3. τις επιτελεστικές στρατηγικές. 
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Για το μοντέλο αυτό πολύ σημαντική θεωρείται και η γλωσσική ανάπτυξη στη 

Γ1 ως βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τις θεωρίες του Cummins, για μία επιτυχή 

γνωστική ανάπτυξη των μαθητών μέσω της Γ2, και συνεπώς για τη σχολική και την 

ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Αυτό συμβαίνει, όχι μόνο επειδή αναπτύσσονται σε μία 

αναγκαία έκταση τα γνωστικά σχήματα, αλλά και επειδή οι μαθητές είναι σε θέση να 

μεταφέρουν στρατηγικές ή τεχνικές από το παλιό στο νέο μαθησιακό περιβάλλον 

τους καλύτερα και με μεγαλύτερη εμπειρία. 

 

4.8. Το μοντέλο Carrasquillo και Rodriguez (1996) 

 

Από τις νεότερες τυπολογίες και ίσως από τις πιο διαδεδομένες, ως προς την 

εφαρμογή στη διδακτική εφαρμογή είναι η τυπολογία των Carrasquillo και Rodriguez 

(1996) που διακρίνουν στην ταξινόμησή τους τις εξής στρατηγικές για τους μαθητές 

με περιορισμένες γνώσεις στη Γ2: 

α. τις προαναγνωστικές, 

β. τις κατευθυνόμενες αναγνωστικές και 

γ. τις μετααναγνωστικές στρατηγικές. 

Οι προαναγνωστικές έχουν σχέση με την ενεργοποίηση των υπαρχόντων 

γνώσεων, σημασιολογική χαρτογράφηση, συσχέτιση με το context κ.ά. Οι 

κατευθυνόμενες αναγνωστικές σχετίζονται με την παροχή στους μαθητές α. οδηγιών 

και β. ελέγχου της κατανόησης του μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. με περιλήψεις, 

προβλέψεις κ.ά.).  

Τέλος, οι μεταναγνωστικές λειτουργούν ως συνέχεια των κατευθυνόμενων 

αναγνωστικών στρατηγικών. Σε κάθε περίπτωση, η διάκριση αυτή αποτελεί πρώτιστα 

μία έμμεση καταγραφή των στρατηγικών διδασκαλίας, οι οποίες όμως σαφώς 

καθορίζουν με τη σειρά τους την επιλογή των μαθητών σε στρατηγικές μάθησης. 

Ανάλογα κινούνται και οι προτάσεις για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο 

αποτελεσματικός εκπαιδευτικός και η αποτελεσματική τάξη. 

 

4.9. Το μοντέλο των O`Malley και Chamot (1990) 

 

Oι O`Malley, Chamot (1990) ανέπτυξαν ένα δικό τους μοντέλο για 

διδασκαλία που βασίζεται στις στρατηγικές, το μοντέλο CALLA (Communicative 

Academic Language Learning Approach.) Η χρήση των στρατηγικών μάθησης 

στηρίζεται  σε 4 κεντρικές υποθέσεις (Chamot, O’Malley, 1987): 
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α). Καλύτεροι μαθητές είναι οι νοητικά ενεργοί μαθητές, αφού η οργάνωση 

πληροφοριών και η συνειδητή συσχέτιση με τις υπάρχουσες και γνωστές δημιουργεί 

ισχυρότερους και πιο εύκολα ανακλήσιμους συνδυασμούς πληροφοριών. 

β). Οι στρατηγικές μάθησης μπορούν να διδαχτούν στους μαθητές. Η μάθηση 

είναι αποτελεσματικότερη, αρκεί να υπάρχει και σχετική εξοικείωση μέσω της 

εξάσκησης σε αυτές. 

γ). Οι στρατηγικές μάθησης μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν 

και σε νέες ασκήσεις. 

δ). Η εκμάθηση των στρατηγικών μάθησης και η εξοικείωση με αυτές προάγει 

και την απόκτηση της απαραίτητης ακαδημαϊκής γλωσσικής δεξιότητας, αφού η αφού 

η εκμάθησή της από Γ2 μαθητές διέπεται από τις ίδιες συνθήκες που διέπουν και την 

ανάγνωση και την επίλυση προβλημάτων στους γηγενείς μαθητές. Η υπόθεση αυτή 

στηρίζεται στις παρατηρήσεις ότι πολλές στρατηγικές μάθησης, που 

χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση μίας Γ2, μοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με 

στρατηγικές μάθησης που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση ενός οποιουδήποτε 

άλλου γνωστικού αντικειμένου. 

H ταξινόμηση των O`Malley και Chamot για τις στρατηγικές είναι η 

ακόλουθη (O’Malley & Chamot, 1990): 

1. μεταγνωστικές στρατηγικές, δηλαδή η σκέψη για την ίδια τη μαθησιακή 

διαδικασία, ο σχεδιασμός της μάθησης, η παρακολούθηση της κατανόησης ή της 

παραγωγής την ώρα που υπάρχει χρήση λόγου και η αυτοαξιολόγηση της μάθησης, 

αφού αυτή έχει ολοκληρωθεί, 

2. γνωστικές στρατηγικές, που σχετίζονται πιο άμεσα με την διαδικασία της 

μάθησης, και ειδικότερα σχετίζονται με τα μαθησιακά καθήκοντα, καθώς και τον 

άμεσο χειρισμό και μεταβολή του διδακτικού υλικού,  

3. κοινωνικές και συναισθηματικές στρατηγικές.  

 

4.10. Το μοντέλο της Oxford (1990) 

 

Ίσως όμως η πιο διαδεδομένη ταξινόμηση είναι από την Oxford (1990) και 

συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση αυτής των Chamot και O`Malley (1990). Η 

συγκεκριμένη ταξινόμηση των στρατηγικών μάθησης ονομάζεται SILL (Strategy 

Inventory for Language Learning).. H Oxford (1990)παραθέτει μία λίστα από δώδεκα 
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στοιχεία που διακρίνουν τις στρατηγικές μάθησης και σύμφωνα με αυτή θεωρεί ότι οι 

στρατηγικές μάθησης: 

1. συμβάλλουν στον κεντρικό στόχο, την επικοινωνιακή ικανότητα, 

2. επιτρέπουν στο μαθητή να κατευθύνει πιο καλά μόνος τον εαυτό του, 

3. διευρύνουν το ρόλο των εκπαιδευτικών, 

4. είναι προσανατολισμένες στην επίλυση προβλημάτων 

5. είναι συγκεκριμένες ενέργειες, στις οποίες προβαίνει ο μαθητής, 

6. εμπλέκουν πολλά στοιχεία του μαθητή, όχι μόνο γνωστικά, 

7. υποστηρίζουν τη μάθηση συγχρόνως, άμεσα και έμμεσα, 

8. ενίοτε δεν είναι παρατηρήσιμες, 

9. συχνά είναι «συνειδητές», 

10. είναι ευέλικτες, 

11. είναι διδάξιμες, 

12. δέχονται επιδράσεις από διάφορους παράγοντες. 

Αναφέρονται και οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή στρατηγικών 

μάθησης. Μερικοί τέτοιοι παράγοντες είναι: 

• ο βαθμός της «συνειδητότητας» κατά τη χρήση των στρατηγικών μάθησης, 

• το σημείο και επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η μάθηση του μαθητή, 

• οι ιδιαίτερες απαιτήσεις, που προκύπτουν από τις μαθησιακές 

δραστηριότητες, 

• οι προσδοκίες από τον εκπαιδευτικό προς το μαθητή, 

• η ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα (ή ιθαγένεια), 

• το γενικό μαθησιακό στιλ, 

• άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με την προσωπικότητα του μαθητή, 

• ο βαθμός των κινήτρων που έχει ο μαθητής για να μάθει τη γλώσσα, 

• ο λόγος για τον οποίο μαθαίνει ο μαθητής τη γλώσσα, 

• ο τρόπος με τον οποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί 

Εδώ πια πρόκειται στην ουσία για τις στρατηγικές διδασκαλίας, που 

εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός. Οι στρατηγικές μάθησης χωρίζονται σε άμεσες και 

έμμεσες, συνολικά σε έξι ομάδες. Η ταξινόμηση των στρατηγικών μάθησης έχει ως 

εξής: 

ΑΜΕΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Α. Μνημονικές στρατηγικές 

α. δημιουργία νοερής σύνδεσης 
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1. ομαδοποίηση 

2. συσχέτιση και επεξεργασία 

3. νέες λέξεις μπαίνουν σε συγκείμενο 

β. χρήση εικόνων και ήχων 

1. χρήση φαντασίας και εικόνων για ενίσχυση των γνωστικών 

σχημάτων 

2. σημασιολογική χαρτογράφηση 

3. χρήση λέξεων-κλειδιά 

4. φωνητική αποθήκευση στη μνήμη 

γ. καλή επανάληψη 

1. δομημένη επανάληψη 

δ. χρήση δράσης (π.χ. κίνησης) 

1. χρήση «φυσικής», δηλαδή σωματικής αντίδρασης 

2. «χρήση μηχανιστικών τεχνικών» 

Β. Γνωστικές στρατηγικές 

α. εξάσκηση 

1. επανάληψη 

2. τυπική επανάληψη με ήχους και συστήματα γραφής 

3. αναγνώριση και χρήση «συνταγών» και «προτύπων εφαρμογής» 

4. ανασυνδυασμός (γνωστών στοιχείων) 

β. λήψη και αποστολή μηνυμάτων 

1. ταχεία μεταφορά ιδεών, οδηγιών (με skimming και scanning) 

2. χρήση πηγών για λήψη και αποστολή μηνυμάτων 

γ. ανάλυση και αιτιολόγηση 

1. «απαγωγική» αιτιολόγηση 

2. ανάλυση εκφράσεων 

3. συγκριτική ανάλυση (μεταξύ γλωσσών) 

4. μετάφραση 

5. μεταφορά ή μεταγραφή 

δ. δημιουργία δομών για «εισερχόμενα» και «εξερχόμενα δεδομένα» 

1. σημειώσεις 

2. περίληψη 

3. επισήμανση των βασικών σημείων 
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Γ. Αντισταθμιστικές στρατηγικές 

α. ευφυές μάντεμα 

1. χρήση γλωσσικών «σημαδιών για επίλυση» 

2. χρήση άλλων «σημαδιών για επίλυση» 

β. υπερπήδηση περιορισμών στον προφορικό και γραπτό λόγο 

1. αλλαγή (ή μετάβαση) στη μητρική γλώσσα 

2. αναζήτηση και χρήση βοήθειας 

3. χρήση μιμικής και χειρονομιών 

4. μερική ή ολική αποφυγή της επικοινωνίας 

5. επιλογή του θέματος 

6. περιορισμός του μηνύματος  ή προσαρμογή στο μήνυμα 

7. συνδυασμός λέξεων 

 

 ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Α. Μεταγνωστικές στρατηγικές 

α. επικέντρωση της μάθησης 

1. επισκόπηση και συσχέτιση με ήδη γνωστά πράγματα 

2. εστίαση της προσοχής 

3. καθυστέρηση της παραγωγής προφορικού λόγου για επικέντρωση 

στην ακρόαση λόγου 

β. δρομολόγηση και οργάνωση της μάθησης 

1. γενικότερη αναζήτηση πληροφοριών για τη μάθηση 

2. οργάνωση χώρου, 

3. ορισμός στόχων και αντικειμένων 

4. καθορισμός του στόχου μίας γλωσσικής υποχρέωσης (εξάσκηση ή χρήση 

των τεσσάρων δεξιοτήτων με κάποιο στόχο) 

5. σχεδιασμός (και προετοιμασία) μίας γλωσσικής υποχρέωσης 

6. αναζήτηση ευκαιριών για πρακτική εξάσκηση 

γ. αξιολόγηση της μάθησης 

1. αυτοπαρακολούθηση 

2. αυτοαξιολόγηση 

 

Β. Συναισθηματικές στρατηγικές 

α. μείωση του άγχους 
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1. βαθιές εισπνοές, περισυλλογή, χαλάρωμα 

2. γέλιο 

3. μουσική 

β. ενθάρρυνση του εαυτού 

1. θετικά σχόλια από το μαθητή 

2. ανάληψη ρίσκων με σύνεση 

3. επιβράβευση του εαυτού 

γ. μέτρηση της «συναισθηματικής θερμοκρασίας» 

1. μηνύματα από το σώμα 

2. χρήση λίστας ελέγχου 

3. ημερολόγιο για τη μάθηση 

4. συζήτηση τέτοιων πραγμάτων με άλλους 

Γ. κοινωνικές στρατηγικές 

α. ερωτήσεις του ίδιου του μαθητή 

1. ερωτήσεις για επιβεβαίωση ή για διευκρίνιση 

2. ερωτήσεις για διόρθωση 

β. συνεργασία με άλλους 

1. συνεργασία με τους συνομήλικους συμμαθητές 

2. συνεργασία με επαρκείς ομιλητές της νέας γλώσσας 

γ. συναισθηματική κατανόηση και συμμετοχή 

1. ανάπτυξη πολιτισμικής κατανόησης 

2. αντιληπτική κατανόηση των σκέψεων και των συναισθημάτων άλλων. 

 

Για να κατανοηθεί η τυπολογία και οι χαρακτηρισμοί θα πρέπει να 

επισημανθούν ορισμένα σημεία:  

Πρώτον, κάθε στρατηγική που αναφέρεται στην τυπολογία αντιστοιχεί σε μία 

μορφή συμπεριφοράς και ενέργειας του μαθητή. Η εκάστοτε μορφή συμπεριφοράς 

αποκαλείται στρατηγική, αν εφαρμόζεται συνειδητά από το μαθητή. Όμως, και οι 

ασύνειδες μορφές συμπεριφοράς, δηλαδή οι τεχνικές, μπορούν να έχουν τα ίδια 

γνωρίσματα και να επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τις αντίστοιχες στρατηγικές.  

Δεύτερον, η επιμέρους κατάταξη σε μία συγκεκριμένη στρατηγική 

προσδιορίζεται από την πρόθεση του μαθητή και από το αποτέλεσμα στη μάθηση, 

που επιφέρει η χρήση κάποιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Αυτό σημαίνει ότι μία 
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μορφή συμπεριφοράς μπορεί να «αποδοθεί» σε δύο ή περισσότερες στρατηγικές της 

τυπολογίας 

 

4.11.  Η τυπολογία του Cohen (1998) 

 

Σε άλλη τυπολογία, αυτή του Cohen (1998), γίνεται διάκριση μεταξύ 

στρατηγικών μάθησης και στρατηγικών χρήσης, όπου ένα μέρος τους αποτελούν και οι 

επικοινωνιακές στρατηγικές παλιότερων ταξινομήσεων. Εδώ οι στρατηγικές μάθησης 

ορίζονται ως «...μαθησιακές διεργασίες που επιλέγονται συνειδητά από τους μαθητές». 

Αν δεν είναι συνειδητές, τότε είναι απλές διεργασίες, έστω και αν διεργασίες και 

στρατηγικές καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες και με όμοια βήματα. Κεντρικό στοιχείο 

είναι αυτό της επιλογής για να θεωρείται κάποια διεργασία ως στρατηγική. Ως προς 

την παρατήρησή τους ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την ταξινόμηση της Oxford 

(1990). 

O Cohen (1998) πιστεύει ότι οι στρατηγικές μάθησης του κάθε μαθητή 

καλύπτουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• για να εντοπιστούν τα αντικείμενα προς μάθηση, 

• για να διαφοροποιηθούν αυτά τα μαθησιακά από άλλα μαθησιακά 

αντικείμενα, 

• για να κατηγοριοποιήσει, ομαδοποιήσει και γενικότερα να οργανώσει ο 

μαθητής γνωστικά το μαθησιακό αντικείμενο, 

• για να οργανώσει ο μαθητής την επαφή του με το υλικό, το μάθημα, 

• για να χρησιμοποιήσει τεχνικές απομνημόνευσης. 

 Ο Cohen (1998) θεωρεί επίσης ότι η διδασκαλία που στηρίζεται στις 

στρατηγικές μάθησης δείχνει στους μαθητές τρόπους να μαθαίνουν και ότι η 

προσέγγιση αυτή πρέπει να είναι μέρος του curriculum στο σχολείο. Στο αντίστοιχο 

μοντέλο στρατηγικών έχουμε την ακόλουθη διάταξη, με βασική διάκριση μεταξύ 

στρατηγικών χρήσης και στρατηγικών μάθησης, ως εξής: (Cohen, 1998) 

 

1. Στρατηγικές χρήσης: 

α. ανάκλησης, 

β. δοκιμαστικής χρήσης, 

γ. κάλυψης (όταν θέλουμε να δείξουμε ότι ελέγχουμε την κατάσταση, ενώ αυτό δε 

συμβαίνει) 
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2. Στις στρατηγικές μάθησης μίας γλώσσας έχουμε τις: 

Α. Γνωστικές 

α. αντιστοίχισης (ή ταυτοποίησης) 

β. ομαδοποίησης 

γ. συγκράτησης γλωσσικών γνώσεων, 

δ. αποθήκευσης γλωσσικού υλικού 

Β. Στρατηγικές Χρήσης που μπορούν να ανήκουν και στις Γνωστικές είναι: 

 ε. ανάκλησης, 

 στ. δοκιμαστικής χρήσης, 

ζ. κατανόησης παραγωγής λέξεων, φράσεων κ.λ.π., 

3. Μεταγνωστικές στρατηγικές 

α. αξιολόγησης και σχεδιασμού δράσης πριν την επιτέλεση της γλωσσικής 

δραστηριότητας 

β. αξιολόγησης την ώρα του σχεδιασμού 

γ. αξιολόγηση μετά τη δραστηριότητα μάθησης της γλώσσας ή χρήσης της γλώσσας 

4. Συναισθηματικές 

5. Κοινωνικές (δηλαδή οι ενέργειες που επιλέγει ο μαθητής για να έχει διάδραση με 

τους άλλους μαθητές ή τους γηγενείς (native) ομιλητές.) 

 

Οι μεταγνωστικές στρατηγικές είναι αυτές που θα κατευθύνουν τον τρόπο 

μάθησης από την πλευρά του μαθητή και ο γράφων κρίνει ότι η χρήση τους θα πρέπει 

να θεωρείται αυτονόητη, αφού η εφαρμογή από το μαθητή στρατηγικών μάθησης, 

χρήσης, συναισθηματικών κ.λ.π. εμπεριέχει το στοιχείο του συνειδητού ελέγχου όλων 

των στρατηγικών και του συνειδητού σχεδιασμού των ενεργειών που τις συγκροτούν 

από το μαθητή. Συνεπώς η τυπολογία αυτή, καθώς και οι άλλες τυπολογίες με 

πρόβλεψη στρατηγικών αντίστοιχων των μεταγνωστικών (π.χ. όπως είναι οι έμμεσες 

στρατηγικές ή οι προαναγνωστικές) αφήνουν έμμεσα ανοιχτό το ενδεχόμενο στις 

υπόλοιπες στρατηγικές να εφαρμόζονται και χωρίς να είναι αναγκαία συνθήκη η 

επίγνωση και η συνειδητότητα στη χρήση τους, ή να υπάρχουν οι συνθήκες της 

επίγνωσης και της συνειδητότητας σε μειωμένο βαθμό. Ουσιαστικά θα πρέπει να 

δεχτούμε λοιπόν ότι οι τυπολογίες αυτές θα μπορούν να εκφράζουν και τις τεχνικές 

μάθησης, αφού το αποτέλεσμα των ενεργειών θα πρέπει να είναι το ίδιο ως προς το 

προϊόν, που προκύπτει από τις ενέργειες. 
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Ως πλεονέκτημα στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού του μοντέλου κρίνεται ότι 

στην έρευνα δε δίνεται προτεραιότητα στη συχνότητα χρήσης των στρατηγικών, αλλά 

στην επιτυχία που μία στρατηγική μπορεί να επιφέρει στη μάθηση, δηλ. στο ποιες 

είναι οι πλέον ενδεδειγμένες (Cohen, 1998). 

 

5. Σύγκριση μεταξύ του συστήματος της Oxford και των O’Malley & Chamot 

 

Το σύστημα των O’Malley & Chamot, (1990) το οποίο προκάλεσε 

ενδιαφέρον, διακρίνει τρεις ευρείς τύπους στρατηγικών: γνωστικές, μεταγνωστικές 

και κοινωνικο- συναισθηματικές στρατηγικές γλωσσικής μάθησης.  Είναι εμφανές ότι 

υπάρχει ένας βαθμός σύνδεσης ανάμεσα στα δύο συστήματα, αλλά και διαφορές. 

Συγκεκριμένα, οι γνωστικές στρατηγικές των O’Malley & Chamot 

ανταποκρίνονται σε έναν συνδυασμό των μνημονικών και γνωστικών στρατηγικών 

της Οxford. Διαφορετικά από τους O’Malley & Chamot, η Οxford ξεχώρισε τις 

μνημονικές στρατηγικές από την κατηγορία των γνωστικών στρατηγικών, γιατί οι 

πρώτες φαίνεται να έχουν μια πολύ ιδιαίτερη και ξεκάθαρη λειτουργία. Φυσικά οι 

μνημονικές στρατηγικές εξυπηρετούν την αντίληψη. Παρ’ όλα αυτά οι πράξεις που 

περιλαμβάνονται στις μνημονικές στρατηγικές είναι συγκεκριμένοι μνημονικοί 

μηχανισμοί για τη μεταφορά πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη για 

αποθηκευτικούς λόγους και για ανάκλησή τους όταν υπάρχει ανάγκη. Οι 

περισσότεροι από τους μνημονικούς μηχανισμούς δεν επιδιώκουν να συμβάλλουν σε 

βαθιά επεξεργασία της γλωσσικής πληροφορίας, λειτουργία την οποία επιτελούν οι 

γνωστικές στρατηγικές (Ehrman, 1996). 

Η Oxford προσδιόρισε τις στρατηγικές αντιστάθμισης ως τεχνικές που τις 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευόμενος σε περιπτώσεις που απουσιάζει κάποια πληροφορία. 

Ο λόγος που η Oxford κατέταξε τη στρατηγική της διατύπωσης υποθέσεων σε αυτήν 

την κατηγορία των στρατηγικών οφείλεται στο ότι αυτή η στρατηγική είναι πολύ 

χρήσιμη, όταν είναι ανεπαρκείς οι γνώσεις κατά την ανάγνωση και την ακουστική 

ικανότητα. (Στο σύστημα της Oxford ένα σύνολο από άλλες στρατηγικές 

αντιστάθμισης αναπληρώνουν τις χαμένες πληροφορίες κατά την παραγωγή του 

προφορικού ή του γραπτού λόγου). Σημειώνουμε πως οι στρατηγικές αντιστάθμισης 

για την ομιλία συχνά ονομάζονται επικοινωνιακές στρατηγικές (Cohen, 1998). Οι 

επικοινωνιακές στρατηγικές δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στο σύστημα των 

O’Malley & Chamot. 
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Οι μεταγνωστικές στρατηγικές των O’Malley & Chamot σε γενικές γραμμές 

ταιριάζουν με αυτές της Οxford. Η γενική λειτουργία αυτής της κατηγορίας είναι ο 

σχεδιασμός, η οργάνωση και η αξιολόγηση της μάθησης του ατόμου. Και τα δύο 

συστήματα αναφέρουν στρατηγικές που έχουν να κάνουν με κοινωνική και 

συναισθηματική αλληλεπίδραση. Οι συναισθηματικές στρατηγικές είναι τεχνικές με 

τις οποίες το άτομο χειρίζεται τις συναισθηματικές του καταστάσεις. Οι κοινωνικές 

στρατηγικές είναι τεχνικές που εμπλέκουν τη μάθηση με τους άλλους ανθρώπους. Οι 

O’Malley & Chamot σχημάτισαν μία ομάδα στρατηγικών με το όνομα κοινωνικο-

συναισθηματικές.  

Αντιθέτως, η Οxford τις χώρισε σε δύο κατηγορίες και πρόσθεσε πολύ 

περισσότερες στρατηγικές. Ο προφανής λόγος είναι πως οι συναισθηματικές και οι 

κοινωνικές στρατηγικές χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής ως μέρος της ολότητας του 

ατόμου. Παρ’ όλα αυτά δεν περιλαμβάνουν όλα τα συστήματα κατηγοριοποίησης των 

στρατηγικών γλωσσικής μάθησης αυτού του είδους τις στρατηγικές (Hsiao & Oxford, 

2002). 

Παρά την διαφορετική έμφαση στις προσεγγίσεις της Oxford και των O’ 

Malley & Chamot, τα στρατηγικά τους συστήματα είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατά. 

Εάν μάλιστα γίνουν και τρεις αλλαγές στις δύο ταξινομήσεις:  

α) να αποκλείσουμε τις επικοινωνιακές στρατηγικές από τον σκοπό των 

στρατηγικών μάθησης ,  

β) να συνδυάσουμε τις μνημονικές και γνωστικές στρατηγικές της Oxford και  

γ) να διαχωρίσουμε τις κοινωνικές από τις συναισθηματικές στρατηγικές των 

O’ Maley & Chamot, έχουμε μία ταξινόμηση, αποτελούμενη από τέσσερις κύριες 

ομάδες στρατηγικών: 

 γνωστικές: ο χειρισμός ή μετασχηματισμός του μαθησιακού υλικού/ 

εισερχόμενης πληροφορίας (πχ. επανάληψη, χρήση εικόνων, σύνοψη) 

 μεταγνωστικές: υψηλότερης τάξης στρατηγικές με στόχο την ανάλυση, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση, σχεδιασμό και οργάνωση της μαθησιακής 

διαδικασίας κάποιου ατόμου 

 κοινωνικές: διαπροσωπικές συμπεριφορές με στόχο την αύξηση της 

ποσότητας της επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα και την πρακτική εξάσκηση (πχ. 

Λήψη πρωτοβουλίας αλληλεπίδρασης με φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας, 

συνεργασία με άλλα άτομα) 
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 συναισθηματικές: έλεγχος των συναισθηματικών συνθηκών και 

εμπειριών που επηρεάζουν (διαμορφώνουν) την υποκειμενική εμπλοκή κάποιου 

ατόμου στην μάθηση. (Dornyei & Skehan, 2003). 

 

6. Έρευνες πάνω στις στρατηγικές μάθησης ξένης γλώσσας 

 

Οι έρευνες πάνω στις στρατηγικές για αποτελεσματική εκμάθηση της 

γλώσσας έχουν επικεντρωθεί:  

1) στην αναγνώριση, περιγραφή και κατάταξη των στρατηγικών,  

2) στη συχνότητα χρήσης τους και στην επιτυχημένη προσπάθεια του μαθητή στο να 

τις χρησιμοποιεί,  

3) στις διαφορές στο επίπεδο της γλώσσας, στην ηλικία, στο φύλο και στο 

πολιτισμικό υπόβαθρο που μπορεί να επηρεάζουν την επιτυχημένη χρήση των 

στρατηγικών και τέλος  

4) στον αντίκτυπο που έχει η πρακτική των στρατηγικών στη γλωσσική επιτέλεση της 

χρήσης και της μάθησης. 

Για το εάν οι στρατηγικές που επιλέγει ένας συγκεκριμένος μαθητής είναι 

επιτυχημένες, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι οι παρακάτω: 

 Από τη φύση της γλωσσικής άσκησης (τη δομή της, το σκοπό και τις 

απαιτήσεις της) 

 Από τα χαρακτηριστικά του μαθητή όπως είναι ο μαθησιακός τύπος 

(language-learning style.) 

 Από την επάρκεια εκμάθησης της γλώσσας. 

 Από προηγούμενη εμπειρία εκμάθησης άλλης ξένης γλώσσας. 

 Από το κίνητρο για την εκμάθηση της συγκεκριμένης γλώσσας, το 

πολιτισμικό υπόβαθρο, την ηλικία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

Η δημοσίευση της Oxford του What every teacher should know (1990) και 

των O’Malley and Chamot’s Learning Strategies in Second Language Acquisition 

(1990), πυροδότησε μια σειρά εμπειρικών ερευνών πάνω στις Στρατηγικές Μάθησης 

Γλώσσας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει το ενδιαφέρον παγκοσμίως. 

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο της Oxford (1990) γνωστό ως SILL (Strategy 

Inventory for Language Learning) αποτελεί το βασικό εργαλείο σε εκατοντάδες 

ποσοτικές έρευνες παγκοσμίως. 
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Από τη στιγμή που εισήχθη το SILL το 1986, έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω 

από πενήντα έρευνες παγκοσμίως, με πάνω από 9000 εμπλεκόμενους μαθητές ξένης 

γλώσσας. Διάφορες εκδόσεις του SILL είναι διαθέσιμες, σε διαφορετικές γλώσσες 

και για διαφορετικούς μαθητές. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ερευνών 

επικεντρώθηκε στην επίδραση του επιπέδου της γλώσσας πάνω στη χρήση 

στρατηγικών (Watanabe, 1990; Chang, 1991; Green, 1991; Phillips, 1991; Wen and 

Johnson, 1991; Mullins, 1992; Bedel and Oxford, 1996; Cohen, 1998; Chamot et al., 

1999; Riding, 2005;)  

Μερικές από αυτές μελέτησαν την επίδραση του προσωπικού κινήτρου πάνω 

στη χρήση των στρατηγικών (Oxford and Nyikos, 1989; Oxford et al., 1993; Kaylani, 

1996; Salem, 2006). Κάποιες μελέτησαν την επίδραση του μαθησιακού τύπου στη 

χρήση των στρατηγικών (Reid, 1987; Ehrman and Oxford, 1989; Rossi-Le, 1989; Ko, 

2002).  

Μόνο σε μια έρευνα που έλαβε χώρα σε ιαπωνικό πανεπιστήμιο μελετήθηκε 

το μέγεθος της τάξης και πως το περιβάλλον επηρεάζει τη χρήση στρατηγικών 

(Locastro, 1994). Άλλες παρατήρησαν τις διαφορές μεταξύ αρχαρίων και 

προχωρημένων μαθητών (Oxford and Nyikos, 1989; Green and Oxford, 1995; 

Wharton, 2000; Griffiths, 2003). Κινεί την περιέργεια το γεγονός ότι μόνο δύο 

έρευνες έχουν γίνει που αφορούν στη χρήση των στρατηγικών σε σχέση με το 

ακαδημαϊκό υπόβαθρο (Politzer and McGoarty, 1985; Hashim and Sahil, 1994). 

Στις περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και έχουν να κάνουν 

με τη χρήση στρατηγικών, έχει ελεγχθεί η μεταβλητή του φύλου και κατά πόσο 

επηρεάζει αυτή τη χρήση των στρατηγικών. Από τότε που ζητήθηκε από την Oxford 

να γίνουν περισσότερες έρευνες στον τομέα του φύλου και των Στρατηγικών 

Μάθησης Γλώσσας, μεγάλος αριθμός ερευνών σε όλο τον κόσμο έλαβε χώρα με τις 

περισσότερες να αναδεικνύουν τη μεγαλύτερη χρήση στρατηγικών μεταξύ των 

γυναικών. Αυτές οι έρευνες έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ (Ehrman and Oxford, 1989; 

Oxford and Nyikos, 1989; Zoubir-Shaw and Oxford, 1995 cited in Klee, 1994), στην 

Ιαπωνία (Watanabe, 1990), στην Ταιβάν (Wang, 2002), στην Κίνα (Sy, 1994) και στο 

Πουέρτο Ρίκο (Green and Oxford, 1995). 

Παρόλα αυτά, την τελευταία δεκαετία, ένας αριθμός ερευνών βασισμένος στο 

SILL αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στη χρήση στρατηγικών μεταξύ 

αντρών και γυναικών. Τα αποτελέσματα αυτά τα παίρνουμε από έρευνες που 

διεξήχθησαν στη Μαλαισία (Hashim and Sahil, 1994), στο Λίβανο (Salem, 2006), 
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στην Παλαιστίνη (Shmais, 2003), στην Σαουδική Αραβία (Al-Otaibi, 2004). 

Παρόμοιες έρευνες έγιναν και στην Ταιβάν (Luo, 1998 & Peng, 2001) όπως και στην 

Ταϋλάνδη (Phakiti, 2003), οι οποίες έδειξαν μη σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών 

και γυναικών. 

Τέλος μια έρευνα που έγινε στην Τουρκία έδειξε ότι γίνεται μεγαλύτερη 

χρήση των στρατηγικών από τους άντρες παρά από τις γυναίκες. Κατά τον ερευνητή 

αυτό οφείλεται στη χαμηλή αυτοεκτίμηση των γυναικών και στη μεγάλη 

αυτοπεποίθηση των αντρών σε μια «ανδροκρατούμενη τουρκική κοινωνία 

(Tercanlioglu, 2004). 

 

7.. Στρατηγικές μάθησης γλώσσας και σύνδεση με μαθησιακά στυλ 

 

Ο Entwistle (1988) περιγράφει τα μαθησιακά στιλ ως διευρυμένες 

προσεγγίσεις ή προσανατολισμούς στη μάθηση, που συνδέονται με κάποια 

ερεθίσματα. Αυτές οι προσεγγίσεις ή προσανατολισμοί είναι ένα σύμπλεγμα από 

γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, οι οποίες, με την πάροδο του χρόνου και 

τη συχνή χρήση έχουν γίνει διαδικασίες, έχουν σταθεροποιηθεί και εσωτερικευθεί 

(Macaro, 2006). 

Στις Ehrmann και Oxford (1995) διατυπώνεται η προσπάθεια συσχέτισης των 

μαθησιακών στιλ των μαθητών με τις αντίστοιχες στρατηγικές που αυτοί 

χρησιμοποιούν. Ο όρος στιλ αναφέρεται: σε συνήθειες ή προτιμήσεις στη 

συμπεριφορά, στις νοητικές λειτουργίες και ως προς την επεξεργασία νέων 

πληροφοριών. 

Επιπλέον, από τη μία πλευρά το μαθησιακό στιλ κάποιου ατόμου επηρεάζει 

την επιλογή ή μη κάποιων ειδών στρατηγικών μάθησης και από την άλλη το ίδιο το 

μαθησιακό στιλ χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο σταθερών στρατηγικών. Φαίνεται, 

ότι η εφαρμογή των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης συνδέεται και με διάφορες 

άλλες μεταβλητές της προσωπικότητας του ατόμου, όπως το φύλο, η ηλικία, η 

εθνικότητα κτλ. (Cohen, 1998) υψηλότερη επιτυχία στους τομείς της μουσικής 

(Eccles et. al., 1993), της συμπεριφοράς (Harter, 1985), της ανάγνωση, και γενικά στο 

σχολείο (Marsh, 1989). 

Όπως και στο θέμα των στρατηγικών, έτσι και στο αντικείμενο των 

μαθησιακών στιλ υπάρχει μία πλειάδα διακρίσεων και ταξινομήσεων. Σε μία τέτοια 

προσπάθεια περιγραφής, ο Brown (1994) διακρίνει ότι τα στιλ μάθησης των μαθητών 

δεν πρέπει να συγχέονται με τις στρατηγικές μάθησης. Τα ίδια τα στιλ μάθησης έχουν 
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άμεση σχέση με την προσωπικότητα (π.χ. εξωστρέφεια ή εσωστρέφεια) και με τη 

γνωστικότητα του μαθητή Brown (1994:192)  

Όμως, αν και καταγράφηκαν πολλά, μόνο μερικά από αυτά τα μαθησιακά στιλ 

προξένησαν, τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των ερευνητών στο πεδίο της 

δεύτερης ξένης γλώσσας (Brown, 1994). 

Η Oxford (1993b) διακρίνει πέντε μαθησιακά στιλ στη μελέτη της (Style 

Analysis Survey). Αυτά τα μαθησιακά στιλ είναι τα εξής:  

α) σχετικά με την χρήση των αισθήσεων: 

 οπτικός τύπος (visual) μαθαίνει καλύτερα με οπτικά μέσα  

  ακουστικός τύπος (auditory) προτιμά τις δραστηριότητες ακουστικής 

και προφορικής εξάσκησης  

 χειροπρακτικός τύπος (hands-on) επωφελείται από σχέδια εργασίας, 

πειράματα, έχει ενεργό μέρος σε παιχνίδια κτλ.,  

β) σχετικά με την επαφή με άλλα άτομα: 

 εξωστρεφής τύπος (extrovert) απολαμβάνει την κοινωνική και 

διαδραστική μάθηση όπως συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων  

 εσωστρεφής (introvert) προτιμά να εργάζεται μόνος και ανεξάρτητος,  

γ) σχετικά με τις δυνατότητες χειρισμού της μάθησης:  

 διαισθητικός (intuitive) προτιμά την αφηρημένη σκέψη και είναι 

ικανός να βρίσκει τα κυρίως σημεία ενός θέματος  

 ακριβής (concrete- sequential) προσανατολίζεται στο παρόν και 

επιθυμεί να έχει απόλυτο έλεγχο της μαθησιακής του διαδικασίας,  

δ) σχετικά με την προσέγγιση των γλωσσικών ασκήσεων (tasks):  

 προσανατολισμένος σε κλειστές μορφές (closureoriented) εστιάζει 

προσεκτικά σε όλες τις ασκήσεις, θέτει χρονικά όρια, προτιμά τις 

ξεκάθαρες δομές και το σχεδιασμό  

 προσανατολισμένος σε ανοιχτές μορφές (open) προτιμά την 

ανακαλυπτική μάθηση και την λήψη πληροφοριών χωρίς να ακολουθεί 

τους κανόνες, αλλάζει συχνά αποφάσεις  

ε) σχετικά με τον χειρισμό ιδεών:  

 ο ολιστικός (global) ενδιαφέρεται να ανακαλύψει το κεντρικό νόημα 

μιας νέας πληροφορίας, κάνει υποθέσεις για τα νοήματα και επικοινωνεί 

ακόμη και εάν δεν γνωρίζει επαρκώς λέξεις ή έννοιες  
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 αναλυτικός (analytic) εστιάζεται στις λεπτομέρειες, στις λογικές 

αναλύσεις και σε συγκεκριμένους κανόνες. 

 

Η διάκριση σε πέντε ή παραπάνω κατηγορίες μαθησιακών στιλ δε 

συνεπάγεται αυτόματα την ένταξη του κάθε ατόμου σε μία από αυτές τις κατηγορίες. 

Οι ταξινομήσεις των μαθησιακών στιλ συνήθως είναι διατυπωμένες με βάση κάποια 

αντιθετικά ζεύγη. Δε θα πρέπει όμως να θεωρηθεί ότι και οι μαθητές θα πρέπει να 

κατατάσσονται με βάση αυτούς τους πόλους μόνο. 

Το κάθε άτομο δεν ανήκει ξεκάθαρα στον έναν ή στον άλλον μαθησιακό τύπο, 

αλλά στην πραγματικότητα, για να μάθει αποτελεσματικά, θα πρέπει να είναι σε θέση 

να μεταβαίνει σε διαφορετικά μαθησιακά στιλ κατά την εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας. 

 

8.  Μάντεμα λέξεων / εξαγωγή συμπερασμάτων 
 

Η πρώτη εμφάνιση του όρου εξαγωγή συμπερασμάτων –inferencing 

εντοπίζεται το 1971, όταν ο Carton, τον χρησιμοποιεί  στην προσπάθειά του να 

διακρίνει ένα τύπο συμπεράσματος από έναν άλλο λογικό τύπο. Ο όρος εξαγωγή ή 

μάντεμα, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της παρούσας έρευνας, καλύπτει την 

ανάγκη για έναν όρο ο οποίος, από τη μία, εμπεριέχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας που 

δε μπορεί να είναι μέρος των λογικών συμπερασμάτων και από την άλλη, εμπεριέχει 

και ένα στοιχείο βεβαιότητας που ξεκινά από τη χρήση λογικών επαγωγικών 

συμπερασμάτων και που δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως εικασίες.  

Ο Carton διέκρινε τρεις κύριες πηγές γνώσης, τρεις τύπους ενδείξεων (cues) 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων / μάντεμα:  

(α) ενδογλωσσικές ενδείξεις (intralingual cues),  

(β) εξωτερικές ενδείξεις (external cues),και  

(γ) εξωγλωσσικές ενδείξεις (extra-lingual cues) 

 

(α) Ενδογλωσσικές ενδείξεις: Οι πληροφορίες που αντλούνται μπορεί να σχετίζονται 

με:  

(i) εσωτερικές ενδείξεις (internal cues), δηλαδή ενδείξεις μέσα στην ίδια τη 

λέξη-στόχο (μορφολογία,  φωνολογία, ορθογραφία). Για παράδειγμα, αν κάποιος που 

μαθαίνει μια γλώσσα, ή ακόμη και ένας ΦΟ (Φυσικός Ομιλητής), γνωρίζει ότι η 

συνήθης λειτουργία του μορφήματος «δυσ-» είναι να δίνει αρνητική σημασία στο 
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επίθετο ή το ρήμα, μπορεί εύκολα να συμπεράνει τη σημασία μιας νέας λέξης, όπως 

«δυσαρμονία», με την προϋπόθεση ότι θα γνωρίζει ήδη τη σημασία της λέξης 

«αρμονία». 

(ii)  Εξωτερικές ενδείξεις (external cues), δηλαδή γλωσσικές ενδείξεις στο 

συγκείμενο  περιβάλλον (surrounding context) (σύνταξη, λεξιλόγιο, σημασιολογία). 

Αυτού του είδους η εξαγωγή συμπερασμάτων θα γίνει με τη βοήθεια υποθέσεων 

βασισμένων στη γλώσσα-στόχο. 

 

(β) Διαγλωσσικές ενδείξεις (interlingual cues): Αυτού του τύπου η εξαγωγή 

συμπερασμάτων μπορεί να γίνει με τη βοήθεια υποθέσεων βασισμένων στη ΜΓ 

(Μητρική Γλώσσα) αυτών που κάνουν τις εικασίες ή σε όποια άλλη γλώσσα, πέρα 

από τη ΜΓ (Μητρική Γλώσσα) τους και τη γλώσσα-στόχο, τυχαίνει να γνωρίζουν. Οι 

πληροφορίες που αντλούνται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σχετίζονται με:  

(i) εσωτερικές ενδείξεις, δηλαδή ενδείξεις μέσα στην ίδια τη λέξη 

(μορφολογία,  φωνολογία και ορθογραφία).  

(ii) εξωτερικές ενδείξεις, δηλαδή ενδείξεις στο συγκείμενο περιβάλλον 

(σύνταξη, λεξιλόγιο και σημασιολογία). Αυτό, όμως, που είναι πιο σημαντικό σε μια 

διαγλωσσική εικασία  είναι η χρήση εσωτερικών ενδείξεων. 

(iii) εξωγλωσσικές ενδείξεις (extra-lingual cues): με τον όρο αυτό γίνεται 

αναφορά στους μη-γλωσσικούς παράγοντες. Ο τύπος αυτός εξαγωγής συμπερασμάτων 

είναι  επιτυχημένος, σχετίζεται με τη γενική γνώση που έχει για τον κόσμο αυτός που 

μαθαίνει μια γλώσσα και τον τρόπο που αυτός χρησιμοποιεί το άμεσο φυσικό του 

πλαίσιο, όπως, για παράδειγμα, τις εικόνες και τα αντικείμενα. Έχει, δηλαδή, άμεση 

σχέση με τις διαδικασίες της γενίκευσης και της αφαίρεσης.  

Η Bialystok (1983) διευρύνει τον ορισμό του Carton για να συμπεριλάβει και 

άλλες υποθέσεις που είναι σχετικές με διαδικασίες που εμπλέκονται στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων: «…η χρήση διαθέσιμων πληροφοριών για την εξαγωγή ρητών 

γλωσσικών υποθέσεων. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται γι’ αυτόν τον σκοπό 

μπορεί να είναι γλωσσικές ή μη γλωσσικές, λαμβάνονται από τον ομιλητή ή από το 

περιβάλλον, και μπορεί να σχετίζονται με τη δομή ή τη σημασία της γλώσσας». 

(σελ.105). Ακόμη, θέτει τρεις τύπους εξαγωγής συμπερασμάτων: 

 (α) εξαγωγή συμπερασμάτων / μάντεμα από ασαφή γνώση: αναφέρεται στις μη 

αναλυμένες ενστικτώδεις πληροφορίες που έχει για τη γλώσσα-στόχο κάποιος που τη 
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μαθαίνει, παρόλο που αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν απαραίτητα να δηλωθούν 

υπό μορφή κανόνων, αρχών ή τακτικότητες.  

(β) άλλες γνώσεις: αφορούν πληροφορίες για γλώσσες εκτός της γλώσσας-

στόχου, κυρίως τη Γ1, αλλά και τη γενική γνώση του κόσμου και  

(γ) εξαγωγή συμπερασμάτων από το συγκείμενο, που περιλαμβάνει τα 

δεδομένα στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν η εξαγωγή συμπερασμάτων από ασαφή 

γνώση και οι άλλες γνώσεις. Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση, το πλαίσιο δίνεται από 

την προηγούμενη γλώσσα αλλά και από την παρουσία υλικών αντικειμένων, και, 

κατά συνέπεια, αυτές οι δύο πηγές μαζί μπορούν να αποτελέσουν βάση για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων 

Όσον αφορά άλλους ερευνητές, ο Ματσαγγούρας (2003) για παράδειγμα,  

χρησιμοποιεί τον όρο συμπερασμός για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τον ορίζει ως 

δεξιότητα την οποία χρησιμοποιεί το άτομο για να κατανοήσει βαθύτερες 

καταστάσεις με βάση: 

(α) τα λιγοστά εξωτερικά σημεία, 

(β) τα υπαινισσόμενα στοιχεία και  

(γ) την αποδοχή συγκεκριμένων παραδοχών, που σε μεγάλο βαθμό εκφράζουν 

τις εμπειρίες και τις αξιολογικές θέσεις του συγκεκριμένου ατόμου.  

Η προϋπάρχουσα γνώση παίζει και εδώ σημαντικό ρόλο. Συχνά, όμως, με 

βάση τα λιγοστά δεδομένα, οι άνθρωποι προβαίνουν σχεδόν αβασάνιστα σε 

συμπερασμούς, που μαρτυρούν την τάση τους για υπεραπλουστεύσεις και τις κάθε 

είδους προκαταλήψεις τους.  

Ο ίδιος, (2001) χρησιμοποιεί τον όρο πρόβλεψη αντί για τον όρο μάντεμα. 

Θεωρεί πως η πρόβλεψη έχει πολλές χρήσιμες εφαρμογές σε όλα τα μαθήματα. Όσον 

αφορά στο γλωσσικό μάθημα, που μας ενδιαφέρει εδώ, πιστεύει ότι κατά την 

ανάγνωση η πρόβλεψη ενεργοποιεί την προσοχή των μαθητών/τριών διότι θέλουν να 

δουν αν η πρόβλεψή τους επαληθεύεται, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της 

κατανόησης του κειμένου.  

Παρομοίως, ο Παπαδημητρίου και οι συνεργάτες του (2003) χρησιμοποιούν 

και αυτοί τον όρο πρόβλεψη σε έρευνα που έκαναν σε μαθητές γυμνασίου και 

λυκείου. Θεωρούν την πρόβλεψη ως μία από τις πιο σημαντικές μεταγνωσιακές 

στρατηγικές (metacognitive strategies), που συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας 

του αναγνώστη για αποτελεσματικότερη κατανόηση και ανάκληση των πληροφοριών 

ενός κειμένου. Με την πρόβλεψη διατυπώνονται υποθέσεις για το περιεχόμενο του 
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κειμένου μέσω της ενεργοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης και της σύνδεσής της 

με τη νέα γνώση. Χωρίζουν την πρόβλεψη σε τρία είδη:  

(α) Την ικανοποιητική πρόβλεψη: οι μαθητές κάνουν υποθέσεις σχετικές με 

αυτά που πρόκειται να διαβάσουν στη συνέχεια υπογραμμίζοντας τα σημαντικά 

σημεία του κειμένου για να συνθέσουν πληροφορίες,  

(β) Τη μερική πρόβλεψη: οι μαθητές κάνουν υποθέσεις σχετικές με όσα 

πρόκειται να διαβάσουν αλλά είναι περιορισμένες σε σχέση με την ικανοποιητική 

πρόβλεψη και  

(γ) Την αποτυχημένη πρόβλεψη: οι μαθητές δεν καταφέρνουν να κάνουν 

υποθέσεις λόγω αποσπασματικής ανάγνωσης του κειμένου και αδιαφορίας για το 

κείμενο. 

Από την άλλη πλευρά, ο Μήτσης (2004) χρησιμοποιεί τον όρο εικασίες. 

Πιστεύει ότι είναι χρήσιμες κυρίως στην ανάγνωση κειμένων σε γλώσσες-στόχους 

επειδή σ’ αυτά η συχνότητα άγνωστων λέξεων είναι μεγάλη. Ακόμη, θεωρεί ότι 

συμβάλλουν στο να γίνονται ασφαλείς και βάσιμες υποθέσεις που μπορεί να 

οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το κείμενο της γλώσσας- στόχου. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι όροι 

στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία για να περιγράψουν παρόμοιες 

στρατηγικές μάθησης, επεξεργασίας και επικοινωνίας. Προσωπικά, προτιμώ τον όρο 

μάντεμα και όχι τον όρο πρόβλεψη, μιας και τον θεωρώ κατάλληλο για τη μετάφραση 

του αγγλικού όρου guessing και αποτελεί και όρο ο οποίος, μαζί με τα παράγωγα του 

ρήματος μαντεύω  απαντάται συχνά σε επιστημονικά συγγράμματα και περιστάσεις.   

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξεταστούν οι όροι ορθότητα (accuracy) των 

απαντήσεων των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα και βεβαιότητα (confidence) 

τους για τις απαντήσεις που έδωσαν. Όπως αναφέρεται και πιο κάτω, η βεβαιότητα 

θεωρείται ότι είναι η υποκειμενική ορθότητα (Kambakis-Vougiouklis 1993, Ιντζέ 

2007, 2009) 

 

9. Ο παράγοντας ορθότητα 

 

Η ορθότητα αποτελεί μια μεταβλητή την οποία οι ερευνητές χρησιμοποιούν 

σε έρευνες που αφορούν στο μάντεμα. Μια αναφορά στον παράγοντα ορθότητα 

έχουμε από τον Scholfield (1987), σύμφωνα με τον οποίο η ορθότητα περιλαμβάνει 

την αποκωδικοποίηση της σωστής έννοιας μιας λέξης για το συγκείμενο μέσα στο 
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οποίο χρησιμοποιείται η λέξη ή από το συγκείμενο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται. 

Με άλλα λόγια  η ορθότητα αναφέρεται στην αποκωδικοποίηση της σημασίας και του 

νοήματος στην οποία σκόπευε ο συγγραφέας. 

Για να γίνει πιο κατανοητός η έννοια της ορθότητας αλλά κυρίως η σημασία 

της αναφέρονται κάποιες από τις ερμηνείες που βρίσκονται σε ελληνόγλωσσα αλλά 

και ξενόγλωσσα λεξικά. 

Το Λεξικό του Τριανταφυλλίδη (1998) ορίζει την ορθότητα ως «την ιδιότητα 

αυτού που είναι ορθός, σωστός, όχι εσφαλμένος» (H ~ μιας γνώμης / μιας ενέργειας. 

Αμφισβητήθηκε η ~ της δικαστικής απόφασης). Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας αναφέρεται η ορθότητα ως «την ιδιότητα του σωστού, του πρέπον, του 

αληθές». Παρόμοια ερμηνεία δίνεται και στο Λεξικό Νέας Ελληνικής του 

Μπαμπινιώτη (2008) που αναφέρεται ως « το να είναι κάτι ορθό, σωστό). Ενώ, στο 

λεξικό του Κριαρά η ορθότητα αναφέρεται και ως «ευημερία» (Δηλοί εν τῳ χρόνῳ 

τούτῳ ευτοκία γυναικών και ορθότητα τῳ κόσμῳ). Το Dictionary of Cambridge 

(2009) ορίζει τη ορθότητα ως «την ικανότητα κάποιου να κάνει κάτι χωρίς λάθη, 

δηλαδή να είναι σωστός, ακριβής». Επιπλέον και στο Vocabolario della Lingua 

Italiana di Zingarelli (2000) η ορθότητα ορίζεται ως «ιδιότητα του σωστού, του χωρίς 

λάθη» 

Για την παρούσα έρευνα που εστιάζει σε γλωσσολογική αναφορά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η ορθότητα είναι η δυνατότητα του ατόμου να οδηγηθεί σε 

ένα ορθό αποτέλεσμα μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα εσφαλμένων 

επιλογών αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα και τις ενδείξεις. Στην παραγωγή του 

προφορικού και του γραπτού λόγου η ορθότητα έχει να κάνει με τη χρήση της 

κατάλληλης λέξης στην κατάλληλη περίσταση. Σχετικά με την κατανόηση, ο δέκτης 

θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει και να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα 

μέσα στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση.  

 Είναι σαφές ότι η ακρίβεια του μηνύματος διατηρεί την επικοινωνία και το 

αντίστροφο: Εάν το μήνυμα δεν είναι ακριβές, η επικοινωνία συνήθως τερματίζεται. 

Κανονικά, η επιτυχής ανάγνωση/επικοινωνία ταυτίζεται με την ακριβή 

ανάγνωση/επικοινωνία, ή, με άλλα λόγια, αν το μήνυμα ελήφθη ακριβώς όπως 

εστάλη. 

Ο Nation (1998) αναφέρει τέσσερα κριτήρια κατηγοριοποίησης τα οποία 

μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να καταλάβει εάν ο χρήστης της γλώσσας 

γνωρίζει μια λέξη και τα οποία είναι:  
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α) η μορφή (form) 

β) η θέση (position) 

γ) η λειτουργία (function) και 

δ) η σημασία (meaning) της λέξης 

Στη συνέχεια δίνεται αναλυτικός πίνακας των κριτηρίων που προσδιορίζουν 

τη σωστή χρήση μιας λέξης αλλά και τα στοιχεία που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να 

οδηγηθεί στο μάντεμα ως στρατηγική. (βλ. πίν. 1) 

Σχετικά με τη χρήση της ορθότητας ως μεταβλητή, η  Kambakis-Vougiouklis 

(1993) διαπιστώνει ότι η επιτυχημένη ανάγνωση ή επικοινωνία θεωρείται αυτή που 

είναι ορθή και το μήνυμα προσλαμβάνεται όπως εστάλη. Επομένως, είναι φανερό, ότι 

η ορθότητα είναι σημαντική για αυτούς που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα. 

Σημαντικό όμως είναι και το ότι οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν μέσα από τη 

διδασκαλία να αξιολογούν τις υποθέσεις που κάνουν και να κρίνουν πότε είναι 

σωστές και πότε λάθος. Αυτό είναι ουσιώδες, επειδή η ορθότητα του μαντέματος δεν 

μπορεί να ελεγχθεί απευθείας από τον μαθητή. Επιπλέον, η Kambakis-Vougiouklis 

(1993) θεωρεί ότι η ορθότητα μπορεί να εξαρτάται από άλλες ανεξάρτητες 

μεταβλητές, όπως η ηλικία αυτού που μαντεύει, το φύλο, ο χαρακτήρας ή γνώση 

άλλων ξένων γλωσσών.   

Για αυτή την τελευταία μεταβλητή, ο Meara (1984) θεωρεί ότι η πρώτη 

περίπτωση φαίνεται να υστερεί έναντι της δεύτερης γιατί πάντα όταν σκεπτόμαστε 

κάποια λέξη στη μια γλώσσα αυτόματα ανακαλούμε στη μνήμη μας την αντίστοιχη 

στην άλλη ή ακόμη στις άλλες γλώσσες που γνωρίζουμε. Ακόμη, για τους Albert and 

Obler (1978), κάποιες στρατηγικές είναι λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες, 

ανάλογα με το ‘βαθμό συγγένειας’ που υπάρχει στις δύο γλώσσες. Έτσι, τα 

ψυχολογικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την πρώτη γλώσσα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για τη δεύτερη αρκετά αποτελεσματικά, αν πρόκειται για δύο 

γλώσσες συγγενείς, π.χ., αγγλική-γερμανική, αλλά λιγότερο ή καθόλου 

αποτελεσματικά, αν οι δύο γλώσσες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους, 

π.χ. αγγλική-σουαχίλι. 
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Μορφή 

 

Προφορική 

Μορφή 

Η λέξη περιέχει μόνο γνωστούς ήχους; ο επιτονισμός 

παίζει ρόλο; (πχ θαυμασμός, ερώτηση)  

Γραπτή  

Μορφή 

 Μοιάζει η ορθογραφική μορφή με τη μητρική μου; 

μπορώ να προβλέψω τη γραπτή μορφή από την 

προφορική (υπάρχει ιστορική ορθογραφία;); υπάρχουν 

ορθογραφικοί κανόνες να ακολουθήσω; 

Θέση 

 

Σύνταξη 

/γραμματική 

 Η λέξη συντάσσεται όπως και η αντίστοιχη της 

μητρικής μου γλώσσας; υπάρχουν κοινά γραμματικά 

περιβάλλοντα που μπορώ να τη  χρησιμοποιήσω; 

Σύνδρομες 

Εκφράσεις  

Μπορώ να προβλέψω εύκολα  ποιες λέξεις/τύπους 

λέξεων πρέπει να περιμένω πριν/μετά τη λέξη; 

Λειτουργία 

 

Συχνότητα Έχει η λέξη την ίδια συχνότητα με αυτή της μητρικής 

μου; 

Καταλληλότητα Υπάρχει αντιστοιχία στις κοινωνικές συνθήκες που 

μπορώ να τη χρησιμοποιήσω; 

Σημασία 

Νόημα Υπάρχει αντιστοιχία στη σημασία; Οι διάφορες 

σημασίες έχουν προφανή σχέση με την κεντρική 

σημασία και στις δύο γλώσσες; η μορφή της λέξης 

προδίδει τη σημασία της; 

Συνυποδηλώσεις   Η αντίστοιχη λέξη της μητρικής γλώσσας δημιουργεί 

τις ίδιες ή παρόμοιες συνυποδηλώσεις  με την ξένη; 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά που αξιοποιεί ο μαθητής από προηγούμενη εμπειρία το σε σχέση με το 

λεξιλόγιο   

 

 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι ο περιορισμός και η δυσκολία εφαρμογής 

της ορθότητας ως εξαρτημένη μεταβλητή έγκειται στο γεγονός ότι δεν δίνει 

ατράνταχτη απόδειξη για το αν ο μαθητής μαντεύοντας ενεργεί με βάση μια υπόθεση 

που κάνει  ή αυτό που επιλέγει προέρχεται από τη βοήθεια που παίρνει από κάποια 

εξωτερική πηγή, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από μια άλλη παράμετρο αυτή της 

βεβαιότητας.  
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10. Ο παράγοντας βεβαιότητα  

 

Ο Carton (1971) πιστεύει ότι το μάντεμα θα πρέπει να περιγράφεται με όρους 

βεβαιότητας (certainty). Στις βασικές, όμως, μελέτες που αναφέρουν τη χρήση 

μαντέματος, αυτή η μεταβλητή δείχνει να αποφεύγεται. Στην επιστήμη της 

ψυχολογίας, στη βιβλιογραφία, χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος confidence για να 

περιγράψει τη βεβαιότητα και για αυτό το λόγο και στην παρούσα έρευνα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αντί του όρου  certainty.  

Τα βασικά ζητήματα σε σχέση με τη βεβαιότητα, όπως τίθενται από την 

Kambakis-Vougiouklis (1993), είναι ότι δεν χρησιμοποιείται από τους ερευνητές του 

μαντέματος ως εξαρτημένη μεταβλητή, παρά το γεγονός ότι η βεβαιότητα μπορεί να 

έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία γι’ αυτούς που μαθαίνουν μια γλώσσα 

(Klauer, Mursh & Naumer, 2000, Quayle & Ball, 2000). Πρόκειται για μια μεταβλητή 

που κρίνεται από το ίδιο το υποκείμενο και κανένας άλλος δεν μπορεί να επέμβει 

στην απόφασή του, εκτός κι αν του παρέχονται περισσότερες ή διαφορετικού είδους 

πληροφορίες, ή του δίνεται ανατροφοδότηση σχετικά με την αντικειμενική ορθότητα 

(Μήτσης, 2004). Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε με άλλα λόγια ότι η βεβαιότητα 

είναι η υποκειμενική ορθότητα (Kambakis-Vougiouklis 1993, Ιντζέ 2007, 2009). 

Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τη βεβαιότητα, όπως είναι το 

συγκείμενο, η ψυχική κατάσταση των ερωτηθέντων τη συγκεκριμένη στιγμή αλλά 

και ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους και πόση πίεση τους ασκείται από τον 

καθηγητή ή τους συμμαθητές τους. (Busey, 2000, Wells, Olson & Charman, 2002) 

Η Kambakis-Vougiouklis (1993) βασίζεται στον ορισμό που δίνουν οι 

Peterson & Ritz (1988) στη βεβαιότητα και τη θεωρούν ως την εμπιστοσύνη σε 

παράγοντες που επηρεάζουν την ορθότητα της επιλογής. Στην έρευνα τους, οι 

τελευταίοι, έδειξαν ότι η βεβαιότητα αυξάνεται όπως και η ορθότητα όταν 

αυξάνονται οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το άτομο.  

Οι μελέτες της Kambakis-Vougiouklis (1993, 1995, 2000) έδειξαν ότι 

σημαντικό ρόλο παίζουν (α) η προηγούμενη γνώση για σημασίες ορισμένων 

μορφημάτων σε γνωστές λέξεις, για αναγνώριση νέων λέξεων (β) οι διαγλωσσικές 

ενδείξεις και (γ) το συγκείμενο περιβάλλον, με άλλα λόγια τα συμφραζόμενα, που 

μπορεί να δίνει σημαντικές πληροφορίες για να μπορέσει κανείς να μαντέψει σωστά.  

(Πιν. 1) 
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11. Προηγούμενες Έρευνες που εξετάζουν τους παράγοντες ορθότητα - 

βεβαιότητα 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε έρευνες που έχουν να κάνουν με το 

λεξιλόγιο και τις στρατηγικές μάθησης και κυρίως του μαντέματος.  

 

Ο Duffelmeyer (1984) έκανε ένα πείραμα με 176 μαθητές  της όγδοης τάξης, 

που ήταν Φυσικοί Ομιλητές της Αγγλικής. Σκοπός του ήταν να ερευνήσει τις 

στρατηγικές μάθησης των μαθητών. 

Τα υποκείμενα έπαιρναν μέρος σε δύο διαδικασίες : 

Α) ένα τεστ λεξιλογίου, στο οποίο έπρεπε να αντιστοιχίσουν μια λέξη που 

τους δινόταν με ένα συνώνυμο, που έπρεπε να το επιλέξουν ανάμεσα σε 5 

εναλλακτικές επιλογές και 

Β) ένα τεστ κατανόησης, που απαιτούσε ανάγνωση μιας σειράς από σύντομα 

κείμενα και απάντηση σε 2 έως 4 απαντήσεις για το καθένα από αυτά. 

Τα υποκείμενα της έρευνας διακρίθηκαν σε καλούς και αδύνατους 

αναγνώστες, ανάλογα με την επίδοση που είχαν στις 2 δοκιμασίες. Δυο εβδομάδες 

μετά τα υποκείμενα έλαβαν μια τροποποιημένη μορφή του πρώτου τεστ. Στη θέση 

της λέξης που τους δινόταν, υπήρχε μια πλούσια σε συμφραζόμενα πρόταση που την 

περιείχε.  Έπρεπε και αυτή τη φορά να αντιστοιχίσουν στη λέξη μια συνώνυμη 

επιλέγοντας ανάμεσα σε 5. Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα και για τους καλούς 

αλλά και για τους αδύναμους αναγνώστες. (πιν. 2) 

 

 Καλοί αναγνώστες Αδύναμοι ανγνώστες 

Χωρίς συγκείμενο   34,4 / 45   16,5 / 45 

Με συγκείμενο   43,2 / 45   31,3 / 45 

Πίνακας. 2. Αποτελέσματα της δοκιμασίας χωρίς συγκείμενο και με συγκείμενο 

 

Ο Duffelmeyer θέλοντας να προλάβει πιθανές ενστάσεις σχετικά με την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του, λόγω ότι τα υποκείμενά του είχαν έρθει σε 

προηγούμενη επαφή με τις λέξεις – στόχους, ισχυρίζεται ότι αυτή η εξοικείωση είχε 

αναιρεθεί με το χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων. Στην πραγματικότητα όμως 

αυτό δεν αναιρείται, τουλάχιστον όχι απολύτως. 
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Ο Xialonghi (1988) διεξήγαγε ένα πείραμα με 48 εκπαιδευόμενους 

προχωρημένου επιπέδου, μιας σειράς μαθημάτων αγγλικών για ακαδημαϊκούς 

σκοπούς στην Κίνα. Η ηλικία των υποκειμένων ήταν από 22 ως 45 με μέσο όρο τα 35 

χρόνια. Ο Xialonghi χρησιμοποίησε για την έρευνά του δύο τύπους κειμένου: α) με 

επαρκείς ενδείξεις και β) με ανεπαρκείς ενδείξεις. Διευκρίνισε ότι καμία σημασία για 

καμία από τις λέξεις – στόχους δε θα μπορούσε να αποκαλυφθεί αποκλειστικά με τη 

χρήση μορφολογίας. Η έρευνά του περιείχε και καταστάσεις που απαιτούσαν γνώση 

της αγγλικής γλώσσας α) στην ανάγνωση και β) στην ακρόαση. Για το τελευταίο 

έβαζε τα υποκείμενα να ακούσουν 3 φορές την κάθε πρόταση. Δεν αναφέρεται ο 

χρόνος ολοκλήρωσης της εξέτασης. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε και προ – 

εξέταση. 

Χρησιμοποίησε 30 λέξεις – στόχους:  10 ρήματα 

      10 ουσιαστικά   

      10 επίθετα  

Οι εξαρτημένες μεταβλητές του ήταν: 

α) το μάντεμα λέξεων 

β) η κατάταξη του βαθμού δυσκολίας για το μάντεμα λέξεων και 

γ) η συγκράτηση που προκύπτει από το μάντεμα, δηλαδή εξετάζει το μάντεμα 

ως στρατηγική μάθησης. 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:  

α) υπήρχε σημαντική επίδραση του είδους του κειμένου, δηλαδή του κειμένου 

που είχε επαρκείς ενδείξεις έναντι αυτού που δεν είχε 

β) η συγκράτηση των λέξεων με επαρκείς ενδείξεις ήταν καλύτερη από αυτή 

με μη επαρκείς 

γ) η ανάγνωση ήταν καλύτερη από την ακρόαση. Δυστυχώς δεν αναφέρεται 

το κατά πόσο μπορούσαν τα υποκείμενα να μαντέψουν ή να μάθουν τα ρήματα, τα 

ουσιαστικά και τα επίθετα. 

 

Η έρευνα έχει και μειονεκτήματα: 

α) κάνει χρήση προ-εξέτασης που μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα 

β) δεν υπάρχει σαφής χρόνος εξέτασης 

γ) τα υποκείμενα αντιμετωπίζουν και ακρόαση και ανάγνωση και χάνουν πολύ 

χρόνο     
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Τα στοιχεία που συμπίπτουν με τη δική μου έρευνα είναι η χρήση 

συγκειμένου, καθώς και η επιλογή συγκεκριμένων λέξεων – στόχων που προέρχονται 

από διαφορετικά μέρη του λόγου. 

 

Οι Dubin & Olstain (1991) θέτουν το ερώτημα πότε μορφωμένοι Φυσικοί 

Ομιλητές αναγνώστες είναι σε θέση να προβλέψουν ή να παραγάγουν σημασίες 

λέξεων που να ταιριάζουν σε ένα ορισμένο συγκείμενο. Έκαναν μια έρευνα με 

μορφωμένους ΦΟ (Φυσικούς Ομιλητές) της αγγλικής και χρησιμοποίησαν τεστ 

κλειστού τύπου. Τα 40 υποκείμενα έπρεπε να διαβάσουν άρθρα εφημερίδων με 

θέματα κοινωνικών επιστημών. Το λεξιλόγιο που χρειαζόταν, για να καταλάβουν τα 

κείμενα, δεν ήταν εξειδικευμένο και τα υποκείμενα έπρεπε να αποκαταστήσουν τις 

λέξεις που έλειπαν. Για να το κάνουν αυτό έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το 

συγκείμενο περιβάλλον, εκμεταλλευόμενοι την πραγματολογική τους ικανότητα, για 

να καταλάβουν το κείμενο συνολικά. Από την άλλη χρειαζόταν η γλωσσική τους 

ικανότητα για να ανακαλύψουν τι μέρος του λόγου ήταν η λέξη που έλειπε. 

Οι ερευνητές χώρισαν τις λέξεις σε 3 κατηγορίες: 

α) υψηλής συγκειμενικής υποστήριξης 

β) μέσης συγκειμενικής υποστήριξης και 

γ) χαμηλής συγκειμενικής υποστήριξης 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην κατανόηση της  υψηλής συγκειμενικής 

υποστήριξης από το κείμενο, η ακριβής αποκατάσταση κυμαινόταν από 35% ως 90%, 

στη μέση υποστήριξη δεν υπήρχε καμιά επιτυχής αποκατάσταση της ακριβούς λέξης, 

αλλά υπήρχε αποκατάσταση κοντινής λέξης από 43% ως 100%. Τέλος, στην 

αποκατάσταση χαμηλής υποστήριξης υπήρχε μικρή επιτυχία τόσο στη ακριβή 

αποκατάσταση όσο και στη εύρεση κοντινού υποκατάστατου, 5- 25% και 5- 35% 

αντίστοιχα. 

Η έρευνα ικανοποιεί 3 από τους όρους που θεωρούνται κατάλληλοι για μια 

δοκιμασία μαντέματος :  

α) δε χρησιμοποιείται προ – εξέταση 

β) τα κείμενα ποίκιλαν σε βαθμό συγκειμενικής δυσκολίας και  

γ) χρησιμοποιήθηκε τεστ κλειστού τύπου   

 

Οι Mullane & McKelvie (2001) έκαναν έρευνα για να διαπιστώσουν τις 

επιπτώσεις που έχουν τα χρονομετρημένα τεστ στην επίδοση ΦΟ και (ΜΦΟ) μιας 
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γλώσσας. Μελέτησαν Καναδούς  φοιτητές που είχαν ως πρώτη γλώσσα και ως 

δεύτερη την αγγλική ή γαλλική.  Η ηλικία ήταν με μέσο όρο τα 21, 6 έτη. Το δείγμα 

ήταν 133 άτομα εκ των οποίων 89 γυναίκες και 44 άνδρες. Τους δόθηκαν 2 

δοκιμασίες. Αρχικά ένα ερωτηματολόγιο αυτό- αξιολόγησης που αφορούσε τις 

επιδόσεις τους στη χρήση της δεύτερης γλώσσας. Έπρεπε να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις επιλέγοντας από μια κλίμακα 7 σημείων, στην οποία το 1 αντιπροσώπευε 

το «καθόλου» και το 7 το «τέλεια». Στη συνέχεια ένα τεστ συμπλήρωσης κενών από 

το οποίο έλειπαν λέξεις. Έπρεπε να βρουν τη λέξη που ταίριαζε επιλέγοντας από 4 

εναλλακτικές απαντήσεις. Μια ομάδα έκανε τις δοκιμασίες με χρόνο και η άλλη 

χωρίς χρόνο. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι 2 ομάδες επωφελήθηκαν όταν τους 

δόθηκε επιπλέον χρόνος. Κυρίως επωφελήθηκαν οι (ΜΦΟ) Μη Φυσικοί Ομιλητές 

της γαλλικής γλώσσας. Οι επιδόσεις τους και η αυτό αξιολόγησή τους για τη Πρώτη 

αλλά και τη δεύτερη γλώσσα δεν παρουσίασαν μεγάλες διαφορές. 

Τα σημαντικά στοιχεία για τη δική μου έρευνα είναι: 

α) η χρήση ερωτηματολογίου αυτο- αξιολόγησης. Εμένα με ενδιαφέρει η 

αξιολόγηση των υποκειμένων μου σε σχέση με τις απαντήσεις τους και  

β) η χρήση κλίμακας για τις απαντήσεις στην αυτό – αξιολόγηση: η χρήση 

κλίμακας θεωρείται σημαντική, για να μπορέσουν τα υποκείμενα να δηλώσουν το 

βαθμό βεβαιότητας τους για τις απαντήσεις τους. Η δική μου κλίμακα αντί για 

7βαθμη είναι 5βαθμη. 

Η Καμπάκη – Βουγιουκλή (1995) ασχολήθηκε με τα παιδιά Ελλήνων από την 

πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ). Υπήρχαν δύο 

ομάδες παιδιών, 30 γεννημένα και μεγαλωμένα στην Ελλάδα και 30 στην πρώην 

ΕΣΣΔ αλλά με αρκετό χρόνο παραμονής και διδασκαλίας στην Ελλάδα. Όλα τα 

παιδιά ήταν των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου και τους ζητήθηκε 

να συμπληρώσουν ουσιαστικά και ρήματα σε ένα λεξιλογικό τεστ. 

Το κείμενο που τους δόθηκε ήταν άγνωστο. Οι μαθητές/ τριες έπρεπε να 

μαντέψουν τις λέξεις που έλειπαν από το κείμενο και στη συνέχεια να δηλώσουν το 

βαθμό βεβαιότητάς τους για την ορθότητα των απαντήσεών τους. Ο τύπος αυτός 

αξιολόγησης έγινε με μια πεντάβαθμη κλίμακα αντίστοιχη με αυτή που 

χρησιμοποίησα και εγώ στην έρευνά μου. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γενικά η ομάδα των Ελληνοποντίων δεν τα πήγε 

τόσο καλά όσο αναμενόταν. Παρόλα αυτά υπήρξε μια περίπτωση Ελληνοποντίου 
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κοριτσιού που είχε τις περισσότερες επιτυχείς προσπάθειες, ουσιαστικά έδωσε 

αποδεκτές λύσεις σε όλες τις ασκήσεις από κάθε άλλο παιδί τόσο της δικής της όσο 

και της άλλης ομάδας. Οι μαθητές μάντεψαν με μεγαλύτερη ευκολία τα ουσιαστικά 

από τα ρήματα. 

Στην έρευνα αυτή εμφανίζονται οι παράγοντες ορθότητα και βεβαιότητα. Για 

τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ συμπλήρωσης κενών, το οποίο 

έπρεπε να συμπληρωθεί από τους μαθητές χωρίς την ύπαρξη εναλλακτικών 

απαντήσεων. Αυτού του είδους η εξέταση μοιάζει πολύ με αυτή που χρησιμοποίησα 

εγώ για τη συλλογή των δικών μου δεδομένων. 

  

11. Στόχοι της έρευνας  

 

Η παρούσα είναι έρευνα που εξετάζει το ποσοστό της σχέσης της ορθότητας 

των απαντήσεων που έδωσαν οι Έλληνες ενήλικες μαθητές που μαθαίνουν την 

ιταλική γλώσσα ως ξένη και της βεβαιότητας που είχαν οι ίδιοι για αυτό που 

απάντησα, σε σχέση με το φύλο τους. Αν δηλαδή, το φύλο καθόρισε το ποσοστό της 

ορθότητας των απαντήσεων ή καθόρισε το πόσο σίγουροι είναι για τις απαντήσεις 

τους. Ο δεύτερος στόχος είναι να εξεταστεί το κατά πόσο ο αριθμός των επιπλέον 

ξένων γλωσσών που ενδεχομένως να γνωρίζουν τα υποκείμενα μπορεί να επηρεάσει 

και το ποσοστό της σχέσεις με την ορθότητα και τη βεβαιότητα των υποκειμένων. 

Εδώ σαν δευτερεύων στόχος είναι να γίνει έλεγχος στο κατά πόσο το επίπεδο 

γλωσσομάθειας των ξένων γλωσσών μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ της 

ορθότητας και της βεβαιότητας που έχουν οι συμμετέχοντες για τις απαντήσεις τους. 

Τέλος, ο τρίτος  στόχος είναι να εξεταστεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

ορθότητας των λέξεων που καλέστηκαν οι συμμετέχοντες να μαντέψουν και της 

βεβαιότητας που έχουν για το πόσο σωστές είναι οι απαντήσεις που έδωσαν.  Είναι 

σημαντικό να ειπωθεί, αν και αυτονόητο, ότι οι μαθητές είναι Μη Φυσικοί Ομιλητές 

της γλώσσας, στην οποία έγινε η έρευνα. Οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν το 

νόημα άγνωστων λέξεων και σε δεύτερη φάση να ορίσουν  πόσο σίγουροι είναι για 

την απάντησή τους αυτή. Υπόθεση στην έρευνα που έγινε είναι ότι το μάντεμα των 

άγνωστων λέξεων αποτελεί συχνή στρατηγική μάθησης των ενηλίκων μαθητών 

ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα στην εκμάθηση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας, 

όπως συνήθως είναι η εκμάθηση των ιταλικών. Για το λόγο αυτό δεν έγινε επιλογή 
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της στρατηγικής από τους μαθητές αλλά ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μόνο 

αυτή ως στρατηγική μάθησης.   

Έτσι, η έρευνα εστιάζει στη σχέση και σύνδεση μεταξύ της ορθότητας και της 

βεβαιότητας των απαντήσεων των εκπαιδευομένων. Οι έννοιες ορθότητα, βεβαιότητα 

σε συνδυασμό με το μάντεμα λέξεων δεν έχουν εξεταστεί ξανά συνδυαστικά 

τουλάχιστον στην Ελλάδα καθώς στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει κάποιο λήμμα που να 

καλύπτει και όλους μαζί τους όρους. Η έρευνα σχεδιάστηκε προκειμένου να 

διερευνηθούν τα παρακάτω. 

 Κατά πόσο το φύλο αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την ορθή 

χρήση της στρατηγικής του μαντέματος λέξεων   

 Κατά πόσο η γνώση περισσοτέρων της μιας ξένης γλώσσας  επηρεάζει 

ή όχι τη στρατηγική του μαντέματος λέξεων. 

 Κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση της ορθότητας και της βεβαιότητας στις 

απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές. 

 

12. Μέθοδος της έρευνας 

 12.1. Περιγραφή δείγματος 

 

Το αρχικό δείγμα της έρευνας απετέλεσαν 60 ενήλικες Έλληνες μαθητές που 

διδάσκονταν την ιταλική γλώσσα ως ξένη. Από αυτούς επέστρεψαν τα 

ερωτηματολόγια οι 55 και διαμορφώθηκε το τελικό δείγμα της έρευνας. Από το 

τελικό δείγμα οι 14 είναι άνδρες (25,5%) και οι 31 γυναίκες (74,5%).  Ο μέσος όρος 

ηλικίας είναι τα 26,13 χρόνια και η τυπική απόκλιση τα 8,1 χρόνια. Επίσης, από το 

δείγμα, 2 δεν γνωρίζουν καμία ξένη γλώσσα (3,6%), οι 23 γνωρίζουν επιπλέον μία 

ξένη γλώσσα (41,8%), οι 21 γνωρίζουν 2 επιπλέον ξένες γλώσσες (38,2%), ενώ οι 9 

από αυτούς γνωρίζουν επιπλέον 3 ξένες γλώσσες (16,4%). (πιν.3)  

    Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Ηλικία 18-55 14 31 55 

 

 

Αριθμός γλωσσών 

Καμία 1 1 2 

Μία 7 16 23 

Δύο 5 16 21 

Τρεις 1 8 9 

 

 

Επίπεδο 

γλωσσομάθειας 

άλλων γλωσσών 

(Κανένα) 1 1 2 

 (Α1 -Α2) 0 0 0 

 (Β1) 0 3 3 

 (Β2) 4 7 11 

 (Γ1) 2 16 18 

 (Γ2) 7 14 21 

Πίνακας 3: Δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας 
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Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιλέχθηκαν βρίσκονται στην ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, το 

πρώτο δείγμα των υποκειμένων ήταν ενήλικοι μαθητές δημόσιου Ι.Ε.Κ. του 

Ο.Α.Ε.Δ., στο τμήμα «τεχνικός βιολογικής και οικολογικής γεωργίας» στο 

παράρτημα της Πτολεμαΐδας του δήμου Εορδαίας. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευόμενοι 

διδάσκονταν τα ιταλικά ως επιλεγόμενη ξένη γλώσσα. Το υπόλοιπο δείγμα των 

υποκειμένων προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, ήταν μαθητές ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., της κατεύθυνσης πληροφορικής, οι οποίοι 

διδάσκονταν την ιταλική γλώσσα ως επιλεγόμενη ξένη γλώσσα. Επιπλέον, το 

υπόλοιπο δείγμα ήταν ενήλικες μαθητές σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών  που 

φοιτούσαν στον πρώτο χρόνο και ήταν αρχάριοι όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι 

εκπαιδευόμενοι. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι υπήρξε και ένα 

μικρό ποσοστό μαθητών που παρακολουθούσαν ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών του 

πρώτου επιπέδου. 

 

12.2.  Ερευνητικά εργαλεία  

 

Το εργαλείο της έρευνας αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά 

δημογραφικές πληροφορίες, το δεύτερο μέρος είναι ένα κείμενο στην ιταλική γλώσσα 

και το τρίτο μέρος είναι το απαντητικό κομμάτι της έρευνας. Υπάρχει χώρος όπου οι 

συμμετέχοντες θα γράψουν το τι θεωρούν ότι σημαίνει η υπογραμμισμένη λέξη και 

ακριβώς από κάτω υπάρχει μια  κλίμακα Likert.  

Το εργαλείο αρχικά ζητά πληροφορίες για τα δημογραφικά στοιχεία των 

υποκειμένων. Ζητείται το φύλο, με την προαιρετική δήλωση του ονοματεπωνύμου 

τους, η ηλικία, οι σπουδές και το επίπεδο αυτών με την επιλογή να δηλώσουν τη 

διαβάθμιση αυτής (λύκειο, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό). Στη συνέχεια, ζητείται από 

τα υποκείμενα να αναφέρουν τον αριθμό των ξένων γλωσσών που γνωρίζουν με τη 

σειρά που τις έμαθαν και αμέσως μετά θα πρέπει να αναφερθεί το επίπεδο γνώσης με 

βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, που χρησιμοποιεί έξι 

επίπεδα περιγραφής των γλωσσικών δεξιοτήτων από το A1 έως το C2. Εδώ είναι 

χρήσιμο να αναφερθεί ότι ζητήθηκε από τα υποκείμενα να συμπληρώσουν επίπεδο 

γλωσσομάθειας ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν τίτλο πιστοποίησης που να 

το αποδεικνύει για την καλύτερη μέτρηση και έκδοση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας.  
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Στη συνέχεια, ακολουθεί το άγνωστο κείμενο στην ιταλική γλώσσα έκτασης 

309 λέξεων, με τον τίτλο: «Gli italiani a tavola», που εμπεριέχεται στο διδακτικό 

εγχειρίδιο "Progetto Italiano 1" των συγγραφέων T. Marin & S. Magnelli, των 

εκδόσεων «Edilingua». Όλα τα υποκείμενα της έρευνας ακολουθούσαν το 

συγκεκριμένο διδακτικό εγχειρίδιο και βρισκόντουσαν στο ίδιο περίπου σημείο του 

βιβλίου, σύμφωνα με το πλάνο διδακτέας ύλης που ακολουθούσαν οι διδάσκοντες. 

Έχοντας λοιπόν όλα τα πλάνα ύλης στη διάθεση της, η ερευνήτρια έπρεπε να 

διασφαλίσει ότι το κείμενο θα περιείχε άγνωστες λέξεις προς τους εκπαιδευόμενους. 

Για το λόγο αυτό το επιλεγόμενο κείμενο βρισκόταν 2 ενότητες μετά από το σημείο 

στο οποίο βρισκόταν η τελευταία ομάδα υποκειμένων που λάμβαναν μέρος στην 

έρευνα. Επιπλέον, για να διαπιστωθεί το κατά πόσο μπορούσε να γίνει κατανοητό το 

κείμενο και το αν το ποσοστό των άγνωστων λέξεων ήταν ικανοποιητικό, το κείμενο 

δόθηκε στους διδάσκοντες για έλεγχο. Οι τελευταίοι, επεξεργάστηκαν το κείμενο και 

το θεώρησαν κατάλληλο και κατανοητό σε ικανοποιητικό βαθμό για την πλειοψηφία 

των μαθητών τους. Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε ότι το κείμενο που επιλέχθηκε 

αποτελεί αξιόπιστο οδηγό στο να μετρηθεί και να ερμηνευθεί η ικανότητα 

κατανόησης του κειμένου και των άγνωστων λέξεων από τα υποκείμενα της έρευνας. 

Έτσι, το κείμενο δαχτυλογραφήθηκε, δεν φωτοτυπήθηκε, για να μη γίνει 

γνωστή η προέλευση του κειμένου στους μαθητές, οι οποίοι από τη γραμματοσειρά ή 

την εικονογράφηση θα μπορούσαν να καταλάβουν από ποιο βιβλίο προέρχεται. Στη 

συνέχεια έγινε υπογράμμιση 12 λέξεων. Πιο συγκεκριμένα υπογραμμίστηκαν 4 

ρήματα, 4 ουσιαστικά και 4 επίθετα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη χαλάει η σύνδεση 

και η ροή του κειμένου. Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα μέρη του λόγου, γιατί 

εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα και αποτελούν καίρια γλωσσολογικά σημεία του 

λόγου. Οι υπογραμμισμένες λέξεις αριθμήθηκαν από το ένα (1) έως το δώδεκα (12). 

Από τους εκπαιδευόμενους ζητήθηκε να γράψουν τι νομίζουν ότι σημαίνουν 

στα ελληνικά οι υπογραμμισμένες ιταλικές λέξεις. Για την εύρεση του κατάλληλου 

ορισμού, πρωταρχικός ήταν ο ρόλος του συγκειμένου που παρείχε αρκετές 

πληροφορίες στα υποκείμενα ώστε η προσπάθεια τους να μαντέψουν σωστά τη 

σημασία των λέξεων να έχει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.  

 

12.3. Τρόπος αξιολόγησης ορθότητας και βεβαιότητας  

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τα υποκείμενα της έρευνας και η 

αξιολόγησή τους από την ερευνήτρια έγινε με τον εξής τρόπο: (παράρτημα) 
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Στο τέλος του ιταλικού κειμένου υπήρχαν αριθμημένες οι υπογραμμισμένες 

λέξεις του κειμένου και δίπλα από την κάθε μία υπήρχε μια γραμμή, ενώ κάτω 

ακριβώς από την κάθε λέξη η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, με τη μορφή μικρών 

κύκλων που ο καθένας είχε τον αριθμό από το ένα (1) έως πέντε (5). 

i) Η πρώτη γραμμή μετά την υπογραμμισμένη λέξη έπρεπε να συμπληρωθεί 

από τους μαθητές / μαθήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα γράφοντας τον ελληνικό 

ορισμό της ιταλικής λέξεις. Η στήλη αρίθμησης από το 1 έως το 12 ήταν σε πλήρη 

αντιστοιχία με τους αριθμούς που είχαν οι λέξεις στο κείμενο, ώστε να 

διευκολύνονται οι μαθητές και να μη υπάρξει μπέρδεμα με τις λέξεις. Με άλλα λόγια 

η κενή γραμμή μετά την κάθε λέξη αφορούσε την ορθότητα. Εδώ, είναι απαραίτητο 

να διευκρινιστεί ότι το σημείο αυτό του εργαλείου είχε δύο ρόλους. Αρχικά, 

συμπληρωνόταν από τους μαθητές και σε δεύτερη ανάλυση η ερευνήτρια, μετά τη 

συλλογή των ερωτηματολογίων έκανε την αξιολόγηση της ορθότητας των 

απαντήσεων. Για την απόδοση της ορθότητας με ποσοτικά δεδομένα 

χρησιμοποιήθηκε μια 3/βαθμη κλίμακα από το ένα (1) έως το τρία (3).  

Πιο συγκεκριμένα:  

α) Ένα (1) σημαίνει ότι η απάντηση είναι τελείως λανθασμένη 

β) Δύο (2) σημαίνει ότι η απάντηση είναι μερικώς αποδεκτή, δεν αλλοιώνει το 

νόημα της φράσης ή είναι συνώνυμη λέξη 

γ) Τρία (3) σημαίνει ότι η απάντηση είναι απόλυτα σωστή 

 

α) λάθος: θεωρήθηκαν οι απαντήσεις εκείνες που δεν είχαν σωστό χρόνο, 

πρόσωπο ή αριθμό, είχαν λάθος μέρος του λόγου ή λάθος σημασία 

β) μερικώς ορθές: θεωρήθηκαν οι απαντήσεις που δεν ταίριαζαν απόλυτα 

αλλά δεν αλλοίωναν το νόημα, που ήταν συνώνυμες 

γ) σωστές: θεωρήθηκαν οι απαντήσεις που βρίσκονταν σε συντακτική, 

γραμματική και σημασιολογική αρμονία με το συγκείμενο   

ii) Η δεύτερη στήλη, που αφορά τη βεβαιότητα, απευθύνεται στα υποκείμενα 

και έπρεπε να συμπληρωθεί από αυτά. Τους ζητήθηκε να δηλώσουν το βαθμό 

βεβαιότητάς τους για κάθε ορισμό που έδιναν στην κάθε λέξη ως απάντηση. 

Ουσιαστικά τους ζητήθηκε να εκφράσουν την υποκειμενική ορθότητα των 

απαντήσεων που έδωσαν. Για να μπορέσουν να αποτυπώσουν σε αριθμούς την 

βεβαιότητά τους , τους δόθηκε μια κλίμακα από το  (1) έως το (5), με  (1) να σημαίνει 
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καθόλου σίγουρος / η για την επιλογή μου  και το  (5) να σημαίνει απολύτως 

σίγουρος / η για την επιλογή μου 

 

12.4.. Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι και τον 

Ιανουάριο του 2013. Η τελική συλλογή των ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε στις 

αρχές Φεβρουαρίου 2013. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσα στην αίθουσα 

διδασκαλίας πριν από το τέλος του μαθήματος. Το έντυπο ήταν δομημένο με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μην υπάρξουν απορίες εκ μέρους των μαθητών και να τους φτάσει ο 

χρόνος για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Ο χρόνος συμπλήρωσης ήταν 20 λεπτά 

και κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης έγιναν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις 

από την πλευρά των μαθητών σχετικά με το τι  μπορούσαν να κάνουν σε περίπτωση 

που δεν γνώριζαν καθόλου κάποια λέξη. Η οδηγία που τους δόθηκε ήταν να 

μαντέψουν τι θεωρούν ότι σημαίνει και να σημειώσουν πόσο σίγουροι είναι για αυτή 

τους την απάντηση και ότι θα έπρεπε να απαντήσουν σε όλες τις λέξεις. Ο χρόνος 

κρίθηκε επαρκής, αν και κάποιοι από τους μαθητές έχασαν χρόνο προσπαθώντας να 

καταλάβουν για ποιο λόγο έπρεπε να δηλώσουν το πόσο σίγουροι είναι κάνοντας 

συνεχείς ερωτήσεις στους επιβλέποντες τη διαδικασία. 

  Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη βοήθεια συναδέλφων, οι οποίοι 

ανέλαβαν να προωθήσουν τα ερωτηματολόγια στους μαθητές τους. Η ερευνήτρια δεν 

ήταν δυνατό να είναι παρούσα σε όλα τα τμήματα αλλά είχε δώσει σαφέστατες  

οδηγίες στους συναδέλφους για τη χρησιμότητα του ερωτηματολογίου και τον τρόπο 

διεξαγωγής της έρευνας. Όλοι οι επιβλέποντες και κυρίως η ερευνήτρια 

δεσμευτήκαμε να προστατεύσουμε την ανωνυμία των υποκειμένων αλλά και των 

υπολοίπων συμμετεχόντων.. Η καταγραφή των στοιχείων σκοπό είχε να βοηθήσει την 

ερευνήτρια να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να αποκωδικοποιήσει τα αποτελέσματα 

της έρευνας της.  
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13 Αποτελέσματα της έρευνας 

 

13. 1. Διερεύνηση της ορθότητας και της βεβαιότητας ως προς το φύλο  

 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η σχέση της ορθότητας 

των απαντήσεων και της βεβαιότητας με το φύλο των εκπαιδευομένων. Για το λόγο 

αυτό, έγινε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) στην οποία εξαρτημένες μεταβλητές 

ήταν η ορθότητα και η βεβαιότητα και ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το φύλο. Με την 

ανάλυση διακύμανσης μπορεί να αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν 

οι ανεξάρτητες μεταβλητές μεταξύ τους αλλά και τα αποτελέσματα που μπορεί να 

έχουν οι αλληλεπιδράσεις αυτές στην εξαρτημένη μεταβλητή για την οποία γίνεται η 

ανάλυση. 

Από την ανάλυση και τη σύγκριση μεταξύ των μέσων ανάμεσα στους άνδρες 

και τις γυναίκες, δε βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά για την ορθότητα 

στις απαντήσεις ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, όπως δείχνει ο πίνακας.. Σε 

γενικές γραμμές τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν την ίδια ακρίβεια στις 

απαντήσεις τους. Διαφορές, οι οποίες θα χαρακτηριζόντουσαν καλύτερα ως τάσεις,  

βρέθηκαν σε λίγες μόνο περιπτώσεις όπως είναι οι παρακάτω. Οι άνδρες είχαν τη 

μεγαλύτερη ακρίβεια στη λέξη 1 (apprezzano), που σημαίνει «εκτιμούν» με Μ.Ο. = 

2,50 και τη μικρότερη στη λέξη 8 (si difonde), που σημαίνει «εξαπλώνεται» με Μ.Ο. 

= 1,18. Από την άλλη μεριά οι γυναίκες είχαν τη μεγαλύτερη ακρίβεια στη λέξη 9 

(rotondo), που σημαίνει «στρόγγυλος» με Μ.Ο. = 2,76, προφανώς γιατί η 

συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται περισσότερο στις γυναικείες συζητήσεις όταν 

μιλάνε για οργάνωση γάμων, κοινωνικών εκδηλώσεων και υπολογίζουν πόσες 

«ροτόντες» θα χρειαστούν για να ταχτοποιήσουν τους καλεσμένους τους. Από την 

άλλη, ο μικρότερος μέσος όρος βρίσκεται στη λέξη 8 (si difonde), που σημαίνει 

«εξαπλώνεται» με Μ.Ο. = 1,24, όπως παρατηρήθηκε και στους άνδρες. Οι χαμηλοί 

μέσοι όροι σε όλες τις  μετρήσεις της λέξης 8 (si difonde), που σημαίνει 

«εξαπλώνεται», οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο κάποιος να οδηγηθεί 

στο σωστό μάντεμα μιας λέξης, που είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί 

γραμματικά, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τη λειτουργία της μέσα στην πρόταση. 

(πίν. 4) 
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 Σύνολο Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Λέξη 1(apprezzano) (εκτιμούν) 

ορθότητα 

άνδρας  
14 2,50 ,855 

γυναίκα 
40 2,35 ,921 

Λέξη 2(regionali) (τοπικοί) 

ορθότητα 

άνδρας 
12 1,58 ,900 

γυναίκα 
41 2,17 ,972 

Λέξη 3(popoli) (λαοί) 

ορθότητα 

άνδρας 
14 2,00 ,877 

γυναίκα 
41 2,29 ,844 

Λέξη 4 (leggenda) (θρύλος) 

ορθότητα 

άνδρας 
12 2,08 ,996 

γυναίκα 
41 2,24 ,916 

Λέξη 5(nota) (γνωστή) 

ορθότητα 

άνδρας 
14 1,36 ,745 

γυναίκα 
40 1,48 ,847 

Λέξη 6(dimenticata) (ξεχασμένη) 

ορθότητα 

άνδρας 
11 2,09 1,044 

γυναίκα 
35 1,77 ,942 

Λέξη 7 (introducono) (εισάγουν) 

ορθότητα 

άνδρας 
13 2,23 1,013 

γυναίκα 
41 2,46 ,869 

Λέξη 8 (si difonde) (επεκτείνεται) 

ορθότητα 

άνδρας 
11 1,18 ,603 

γυναίκα 
38 1,24 ,590 

Λέξη 9 (rotondo) (στρόγγυλος) 

ορθότητα 

άνδρας 
14 2,43 ,938 

γυναίκα 
41 2,76 ,663 

Λέξη 10 (sapore) (γεύση) 

ορθότητα 

άνδρας 
13 1,77 1,013 

γυναίκα 
39 2,23 ,986 

Λέξη 11(bandiera) (σημαία) 

ορθότητα 

άνδρας 
14 2,00 1,038 

γυναίκα 
41 2,61 ,802 

Λέξη 12(conquista) (κατακτά) 

ορθότητα 

άνδρας 
12 1,92 ,996 

γυναίκα 
39 1,90 ,968 

Πίνακας 4 Οι μέσοι όροι και οι τυπική απόκλιση της ορθότητας ως προς το φύλο    

 

Σε σχέση με τη βεβαιότητα και εδώ δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Οι αναλύσεις των μέσων όρων, όπως φαίνεται στον πίνακα..5  έδειξαν ότι οι 

άνδρες είχαν μεγαλύτερη βεβαιότητα στη λέξη 12 (conquista), που σημαίνει 

«κατακτά» Μ.Ο. = 4 και στη λέξη 1 (apprezzano), που σημαίνει «εκτιμούν» Μ.Ο. 

=3,93. Εδώ, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι οι άνδρες έδειξαν υψηλή βεβαιότητα 

σε αυτές τις λέξεις γιατί οι λέξεις αυτές πολύ συχνά εμφανίζονται σε διαδικτυακά 

παιχνίδια στρατηγικής και πολέμου. Αυτό είναι λογικό, από τη στιγμή, που οι άνδρες, 

συνήθως νεαρής ηλικίας ασχολούνται πολύ με αυτού του είδους τη διασκέδαση. 
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Έτσι, είναι περισσότερο εξοικειωμένοι μα το συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Αντίθετα, το 

μικρότερο Μ.Ο. = 2,55 το βρίσκουμε στη λέξη 8 (si difonde), που σημαίνει 

«εξαπλώνεται» και που έχουμε ήδη εξηγήσει το γιατί.  

Οι γυναίκες από την άλλη μεριά έδειξαν μεγαλύτερη βεβαιότητα στη λέξη 3 

(popoli), που σημαίνει «λαοί» Μ.Ο. = 4,24 και ακολουθεί η λέξη 11 (bandiera), που 

σημαίνει «σημαία». Από την άλλη ο μικρότερος μέσος όρος παρουσιάστηκε  στη 

λέξη 8 (si diffonde), που σημαίνει «εξαπλώνεται» Μ.Ο. = 2,24. Αξίζει εδώ να 

σημειωθεί ότι ο διπλάσιος αριθμός του δείγματος των γυναικών έναντι των ανδρών 

ίσως να μην αφήνει να παρουσιαστούν αξιόπιστα αποτελέσματα σε σχέση με την 

επίδραση του φύλου.  

  
Σύνολο 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Λέξη 1(apprezzano) 

βεβαιότητα  

άνδρας  
14 3,93 1,328 

γυναίκα 
40 3,85 1,099 

Λέξη 2(regionali) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
12 3,58 ,996 

γυναίκα 
41 3,85 1,062 

Λέξη 3(popoli) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
14 3,86 1,351 

γυναίκα 
41 4,24 1,019 

Λέξη 4 (leggenda) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
12 3,25 1,215 

γυναίκα 
41 3,85 1,295 

Λέξη 5(nota) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
14 3,36 1,277 

γυναίκα 
40 3,30 1,305 

Λέξη 6 (dimenticata) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
11 3,45 1,440 

γυναίκα 
35 3,14 1,438 

Λέξη 7 (introducono) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
13 3,77 1,423 

γυναίκα 
41 3,93 1,233 

Λέξη 8 (si difonde) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
11 2,55 1,368 

γυναίκα 
38 2,24 1,283 

Λέξη 9 (rotondo) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
14 3,57 1,604 

γυναίκα 
41 3,85 1,442 

Λέξη 10 (sapore) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
13 3,38 1,387 

γυναίκα 
39 3,64 1,495 

Λέξη 11(bandiera) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
14 3,29 1,490 

γυναίκα 
41 4,17 1,263 

Λέξη 12(conquista) 

βεβαιότητα 

άνδρας 
12 4,00 1,279 

γυναίκα 
39 3,49 1,537 

Πίνακας 5  Οι μέσοι όροι και οι τυπική απόκλιση της βεβαιότητας ως προς το φύλο   

 

Στη συνέχεια η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) έδειξε ότι δεν παρατηρείται 

καμία σημαντικά στατιστική διαφορά του φύλου σε σχέση με την ορθότητα αλλά και 
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τη βεβαιότητα. Η μόνη περίπτωση στην οποία βρέθηκε στατιστική διαφορά σε σχέση 

με την ορθότητα είναι στη λέξη 11 (bandiera), που σημαίνει «σημαία». (πίν 6.) Εδώ, 

αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέσο όρο στη λέξη αυτή έχουν οι γυναίκες 2,61 

έναντι των ανδρών με μέσο όρο 2. 

 F p 

Λέξη 11(bandiera) (σημαία) 

ορθότητα 5,173 ,027 

Λέξη 2(regionali) (τοπικοί) 

ορθότητα 3,496 ,067 

Λέξη 10 (sapore) (γεύση) 

ορθότητα 2,109 ,153 

Λέξη 9 (rotondo) (στρόγγυλος) 

ορθότητα 2,047 ,158 

Λέξη 3(popoli) (λαοί) 

ορθότητα 1,231 ,272 

Λέξη 6(dimenticata) (ξεχασμένη) 

ορθότητα ,915 ,344 

Λέξη 7 (introducono) (εισάγουν) 

ορθότητα ,654 ,423 

Λέξη 1(apprezzano) (εκτιμούν) 

ορθότητα ,285 ,596 

Λέξη 4 (leggenda) (θρύλος) 

ορθότητα ,274 ,603 

Λέξη 5(nota) (γνωστή) 

ορθότητα ,213 ,646 

Λέξη 8 (si difonde) (επεκτείνεται) 

ορθότητα ,074 ,787 

Λέξη 12(conquista) (κατακτά) 

ορθότητα ,004 ,953 

Πίνακας..6 ανάλυση διακύμανσης για την ορθότητα και το φύλο  

 F p 

Λέξη 11 (bandiera) (σημαία) 

βεβαιότητα 4,675 ,035 

Λέξη 4 (leggenda) (θρύλος) 

βεβαιότητα 2,069 ,156 

Λέξη 3 (popoli) (λαοί) 

βεβαιότητα 1,268 ,265 

Λέξη 12 (conquista) (κατακτά) 

βεβαιότητα 1,098 ,300 

Λέξη 2 (regionali) (τοπικοί) 

βεβαιότητα ,617 ,436 

Λέξη 8 (si diffonde) (επεκτείνεται) 

βεβαιότητα ,480 ,492 

Λέξη 6 (dimenticata) (ξαχασμένη) 

βεβαιότητα ,393 ,534 

Λέξη 9 (rotondo) (στρόγγυλος) 

βεβαιότητα ,378 ,541 

Λέξη 10 (sapore) (γεύση) 

βεβαιότητα ,297 ,588 

Λέξη 7 (introducono) (εισάγουν) 

βεβαιότητα ,150 ,700 

Λέξη 1 (apprezzano) (εκτιμούν) 

βεβαιότητα  ,048 ,828 

Λέξη 5 (nota) (σημείωση) 

βεβαιότητα ,020 ,888 

Πίνακας.7. ανάλυση διακύμανσης για τη βεβαιότητα και το φύλο  
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Επίσης, σε σχέση με τη βεβαιότητα η ανάλυση διακύμανσης δεν έδειξε 

κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά εκτός και πάλι από τη  λέξη 11 (bandiera)  

(πίν 7.). Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση ο μέσος όρος του βαθμού βεβαιότητας είναι 

μεγαλύτερος στις γυναίκες με Μ.Ο. = 4,17 σε σχέση με τους άνδρες όπου Μ.Ο. = 

3,29.     

 

13.2. Διερεύνηση της ορθότητας και της βεβαιότητας σε σχέση με την 

πολυγλωσσία των υποκειμένων 

 

Ο δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί η σχέση της ορθότητας και 

της βεβαιότητας σε συνδυασμό με τον αριθμό και το επίπεδο των γλωσσών που 

γνώριζαν οι εκπαιδευόμενοι. Για τον έλεγχο αυτό έγινε μια σειρά από αναλύσεις 

συσχετίσεων και υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών.  Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πίνακα 8 

 

Πίνακας 8 Δείκτες συνάφειας (Pearson r ) μεταξύ του αριθμού και του επιπέδου των ξένων γλωσσών 

σε σχέση με την ορθότητα των απαντήσεων   

   Ορθότητα 
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,069 ,066 ,025 ,303* -,105 -,139 ,260 -,086 ,066 -,076 ,160 ,230 

Επίπεδο 

γλωσσών (r) 

 

-,017 ,104 -,061 ,316* -,016 -,223 ,209 -,146 ,227 -,179 -,051 ,342* 

Σημείωση:  Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με *είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p< . 005 

 

Όπως φαίνεται η ορθότητα δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις με τον αριθμό των ξένων γλωσσών. Μόνο σε μία λέξη στη λέξη 4 

(leggenda), που σημαίνει «θρύλος» (r = ,303) φαίνεται να υπάρχει χαμηλή αλλά 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Η λέξη έχει υψηλό βαθμό ορθότητας γιατί σε 

πολλές λατινογενείς γλώσσες η ρίζα είναι ίδια και παραπέμπει σε παρόμοια σημασία. 

Οπότε είναι πιθανό οι μαθητές με πάνω από μια επιπλέον γλώσσες να συνδύασαν την 

έννοια και με τη βοήθεια και του συγκείμενου να οδηγήθηκαν στο σωστό μάντεμα 

της λέξης. Σε σχέση με το επίπεδο γνώσης μιας ξένης γλώσσας φαίνεται να υπάρχει 
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χαμηλή αλλά στατιστικά σημαντική συσχέτιση στις λέξεις 4 (leggenda) (r = ,316) και 

στη λέξη 12 (conquista),  που σημαίνει «κατακτά», (r = ,342).  

 

Πίνακας  9: Δείκτες συνάφειας (Pearson r ) μεταξύ του συνόλου και του επιπέδου των ξένων γλωσσών 

σε σχέση με τη βεβαιότητα των εκπαιδευομένων   

Βεβαιότητα 
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,140 ,278* ,118 ,163 -,076 -,053 ,198 ,154 ,096 -,140 ,154 ,148 

Επίπεδο 

γλωσσών 

(r) 

,004 ,106 -,052 ,123 -,165 -,070 ,259 ,115 ,198 -,262 -,014 ,354* 

Σημείωση:  Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με *είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p< . 005 

 

Από τον πίνακα. 9 .φαίνεται ότι σε σχέση με τον αριθμό των γλωσσών και τη 

βεβαιότητα που είχαν οι εκπαιδευόμενοι έχουμε και πάλι μόνο μια χαμηλή αλλά 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση στη λέξη 2 (regionali), που σημαίνει «τοπικοί»  (r = 

,278). Σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο γνώσης μιας ξένης γλώσσας φαίνεται να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση στη λέξη 12 (conquista), που σημαίνει 

«κατακτά» (r = ,354).  

   

13. 3. Διερεύνηση του βαθμού σύνδεσης της ορθότητας και της βεβαιότητας  των 

απαντήσεων των εκπαιδευομένων 

 

Τρίτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού σύνδεσης της 

ορθότητας και της βεβαιότητας των απαντήσεων των εκπαιδευομένων.  

Αρχικά, για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων, δίνονται οι μέσοι όροι 

της ορθότητας (πίν.10) και της βεβαιότητας (πίν.11) σε κάθε λέξη. Η τιμές της 

ορθότητας είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που έκανε η ερευνήτρια μετά τη 

συλλογή των ερωτηματολογίων, ενώ, οι τιμές της βεβαιότητας είναι αυτές που 

έδωσαν οι ίδιοι οι μαθητές στη διάρκεια της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.  
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Περιγραφική ανάλυση των μέσων όρων αξιολόγησης της ορθότητας των απαντήσεων 

 Σύνολο 

απαντήσεων  

Ελάχιστη 

τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Λέξη1 (apprezzano) (εκτιμούν) 54 1 3 2,39 ,899 

Λέξη2 (regionali) (τοπικοί) 53 1 3 2,04 ,980 

Λέξη3 (popoli) (λαοί) 55 1 3 2,22 ,854 

Λέξη4 (leggenda) (θρύλος) 53 1 3 2,21 ,927 

Λέξη5 (nota) (γνωστή) 54 1 3 1,44 ,816 

Λέξη6 (dimenticata) (ξεχασμένη) 46 1 3 1,85 ,965 

Λέξη7 (introducono) (εισάγουν) 54 1 3 2,41 ,901 

Λέξη8 (si diffonde) (επεκτείνεται) 49 1 3 1,22 ,587 

Λέξη9 (rotondo) (στρόγγυλος) 55 1 3 2,67 ,747 

Λέξη10 (sapore) (γεύση) 52 1 3 2,12 1,003 

Λέξη11 (bandiera) (σημαία) 55 1 3 2,45 ,899 

Λέξη12 (conquista) (κατακτά) 51 1 3 1,90 ,964 

      

Πίνακας 10  Μέσος όρος ορθότητας/ ακρίβειας  απαντήσεων 

 

Από τον παραπάνω πίνακα.. μπορούμε να δούμε ότι ως προς την ορθότητα, το 

μεγαλύτερο μέσο όρο (2,67) βρίσκουμε στη λέξη 9 (rotondo), που σημαίνει 

«στρόγγυλος». Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη λέξη ήταν η πιο εύκολη στο να 

μαντέψει κάποιος τη σημασία της. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς και 

στα ελληνικά ο όρος χρησιμοποιείται με τον ίδιο τύπο και παρόμοια σημασία. 

Υπάρχει η λέξη «ροτόντα» που δηλώνει το στρόγγυλο μεγάλο τραπέζι που 

χρησιμοποιείται σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η διαφορά είναι ότι στην ιταλική γλώσσα 

η λέξη είναι επίθετο ενώ στα ελληνικά είναι ουσιαστικό. Στη συνέχεια, η λέξη που 

ακολουθεί με το επόμενο πιο υψηλό μέσο όρο (2,45), είναι η λέξη 11 (bandiera), που 

σημαίνει «σημαία». Το αποτέλεσμα είναι και εδώ αναμενόμενο καθώς υπάρχει 

γνωστή έκφραση στα ελληνικά «σήκωσε παντιέρα» και σημαίνει ότι κάποιος 

επαναστατεί σηκώνοντας λάβαρο. Ο τρίτος υψηλότερος όρος (2,41) στην ορθότητα 

είναι στη λέξη 7 (introducono), που σημαίνει «εισάγουν» και προφανώς πολλούς από 

τους μαθητές τους βοήθησε η γνώση της αγγλικής γλώσσας αφού το ρήμα και εκεί 

είναι «introduce» και σημαίνει το ίδιο. Από την άλλη, ο ένας από τους τρεις πιο 

χαμηλούς μέσους όρους (1,85), βρίσκεται στη λέξη 6 (dimenticata), που σημαίνει 

«ξεχασμένη» εδώ μάλλον οι μαθητές δε μπόρεσαν να πάρουν βοήθεια για σωστό 

μάντεμα από τα συμφραζόμενα. Ο επόμενος μικρότερος μέσος όρος (1,44) 

συναντάται στη λέξη 5 (nota) που σημαίνει «γνωστή». Εδώ, αυτό που συνέβη ήταν να 
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γίνει λάθος παρεμβολή της αγγλικής λέξης «note» και πολλοί από τους μαθητές να 

δώσουν ως ορισμό τη λέξη «σημείωση» στην ιταλική λέξη. Τέλος, ο πιο μικρός 

μέσος όρος (1,22) συναντάται στη λέξη 8 (si difonde), που σημαίνει «εξαπλώνεται». 

Εδώ, το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο γιατί η λέξη είναι δύσκολη και νοηματικά 

αλλά και γραμματικά. Πρόκειται για ένα παθητικό ρήμα που κανένα τμήμα των 

συμμετεχόντων δεν είχε διδαχθεί και κανένας μαθητής δε θα μπορούσε να 

αναγνωρίσει. Η συγκεκριμένη λέξη επιλέχθηκε ως παραπλανητής  (distractor).  

 

Ανάλυση των μέσων όρων της βεβαιότητας που δήλωσαν οι μαθητές  

 
Σύνολο 

απαντήσεων Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μέσος όρος Τυπική απόκλιιση 
Λέξη1 (apprezzano) 
(εκτιμούν) 54 1 5 3,87 1,150 

Λέξη2 (regionali) (τοπικοί) 53 1 5 3,79 1,044 

Λέξη3 (popoli) (λαοί) 55 1 5 4,15 1,113 

Λέξη4 (leggenda) (θρύλος) 53 1 5 3,72 1,292 

Λέξη5 (nota) (γνωστή) 54 1 5 3,31 1,286 
Λέξη6 (dimenticata) 
(ξεχασμένη) 46 1 5 3,22 1,428 

Λέξη7(introducono) 
(εισάγουν) 54 1 5 3,89 1,269 

Λέξη8  (si diffonde) 
(επεκτείνεται) 49 1 5 2,31 1,294 

Λέξη9 (rotondo) 
(στρόγγυλος) 55 1 5 3,78 1,474 

Λέξη10 (sapore) (γεύση) 52 1 5 3,58 1,460 
Λέξη11 (bandiera) 
(σημαία) 55 1 5 3,95 1,367 

Λέξη12 (conquista) 
(κατακτά) 51 1 5 3,61 1,484 

      
Πίνακας .11. Μέσος όρος βεβαιότητας στις απαντήσεις  

 

Στη συνέχεια, παρατηρώντας τον πίνακα 11 με τους μέσους όρους της 

βεβαιότητας που δήλωσαν τα ίδια τα υποκείμενα για τις απαντήσεις τους, 

παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος μέσος όρος (4,15) καταγράφηκε στη λέξη 3 (popoli), 

που σημαίνει «λαοί». Εδώ, το ποσοστό του μέσου όρου δεν προκαλεί έκπληξη γιατί η 

λέξη είναι οικεία στους έλληνες μαθητές καθώς και στα αγγλικά υπάρχει η λέξη 

«popular» που σημαίνει λαϊκός- δημοφιλής. Οπότε και στην περίπτωση που έδιναν 

λάθος ορισμό, οι μαθητές ήταν σίγουροι ότι σημαίνει κάτι σχετικό με το λαός- λαϊκός 

– δημοφιλής. Στη συνέχεια, η λέξη 11 (bandiera), που σημαίνει «σημαία», έχει μέσο 

όρο βεβαιότητας (3,95). Το αποτέλεσμα εδώ είναι αναμενόμενο καθώς η λέξη είναι 

γνωστή και υπάρχει με την ίδια σημασία και στα ελληνικά, όπως αναφέραμε και στην 

περίπτωση της ορθότητας. Μετά ακολουθεί η λέξη 7 (introducono), που σημαίνει 
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«εισάγουν» όπου και εδώ όπως και στην περίπτωση της ορθότητας, είναι ο τρίτος 

υψηλότερος μέσος όρος (3,89) και εδώ τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα γιατί η 

αγγλική λέξη (introduce) αυξάνει τη βεβαιότητα των μαθητών. 

Από την άλλη, οι μικρότεροι μέσοι όροι βεβαιότητας ξεκινώντας από το 

μεγαλύτερο (3,31), βρίσκονται στη λέξη 5 (nota) που σημαίνει «γνωστή». Εδώ η 

παρεμβολή από την αγγλική λέξη (note) ήταν υψηλή, όπως φάνηκε και από τον 

πίνακα της ορθότητας, αλλά το γεγονός ότι ο ορισμός «σημείωση»  δεν κολλούσε σε 

ένα κείμενο που περιέγραφε την ιστορία των ζυμαρικών στην Ιταλία, ίσως να έκανε 

τους μαθητές να ξανασκεφτούν το βαθμό βεβαιότητας που είχαν για τη συγκεκριμένη 

λέξη. Ακολουθεί η λέξη 6 (dimenticata), που σημαίνει «ξεχασμένη»με μέσο όρο 

(3,22). Όπως αναφέρθηκε και στην ορθότητα εδώ μάλλον δεν έγινε κατανοητή η λέξη 

ούτε νοηματικά, ούτε γραμματικά και έτσι ο βαθμός βεβαιότητας είναι μικρός. Τέλος, 

το μικρότερο μέσο όρο (2,31) έχει η λέξη 8 (si difonde), που σημαίνει «εξαπλώνεται» 

και όπως αναφέραμε και πριν έχει το μικρότερο βαθμό ορθότητας και βεβαιότητας 

γιατί η λέξη είναι αρκετά δύσκολη για το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, 

που εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο κείμενο. 

Στη συνέχεια, για τον έλεγχο της σύνδεσης μεταξύ της ορθότητας και της 

βεβαιότητας εφαρμόστηκε ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα στις δύο μεταβλητές και 

υπολογίστηκαν οι δείκτες της συνάφειας μεταξύ τους. Χρησιμοποιήθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) γιατί καταδεικνύει την ύπαρξη ή όχι σχέσης 

μεταξύ δύο μεταβλητών και υπολογίζει την μορφή αυτής της σχέσης  (θετική ή 

αρνητική συσχέτιση) αλλά και την ένταση της. Το στατιστικό αυτό κριτήριο ελέγχει 

τη μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. Στον 

πίνακα.. φαίνονται οι συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 
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Πίνακας 12  Δείκτες συνάφειας (Pearson r) της σχέσης μεταξύ της ορθότητας και της βεβαιότητας των 

απαντήσεων. 

 

Βεβαιότητα 
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Λ
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Λ
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Λ
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Λ
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Λ
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) 

Λ
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 1
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η
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εύ
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) 

Λ
έξη

 1
1

η
 

(σ
η

μ
α

ία
) 

Λ
έξη

 1
2

η
 

(κ
α

τα
κ
τά

) 

Λέξη 1
η 

(apprezzano)
 

,524**            

Λέξη 2
η 

(regionali)
 

 ,440**           

Λέξη 3
η 

(popoli)
 

  ,434**          

Λέξη 4
η 

(leggenda)
 

   ,467**         

Λέξη 5
η 

(nota)
 

    ,403**        

Λέξη 6
η 

(dimenticata)
 

     ,637**       

Λέξη 7
η 

(introducono)
 

      ,535**      

Λέξη 8
η 

(si diffonde)
 

       ,456**     

Λέξη 9
η 

(rotondo)
 

        ,775**    

Λέξη 10
η 

(sapore)
 

         ,650**   

Λέξη 11
η 

(bandiera)
 

          ,820**  

Λέξη 12
η 

(conquista)
 

           ,503** 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p< . 001 

 

Από τον πίνακα 12, διαφαίνεται ότι υπάρχει μέτρια ως υψηλή θετική συσχέτιση 

μεταξύ της ορθότητας και της βεβαιότητας των απαντήσεων των υποκειμένων. Ο 

συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson σε όλες τις λέξεις έχει θετικό πρόσημο 

που δείχνει ότι όσο αυξάνεται η ακρίβεια στις λέξεις τόσο αυξάνεται και η 

βεβαιότητα των υποκειμένων.  

Έτσι, στην περίπτωσή μας, η μικρότερη συσχέτιση παρατηρείται στη λέξη 5 

(nota) που όπως αναφέραμε και στην ανάλυση των μέσων όρων έγινε παρεμβολή από 

την αγγλική λέξη «note» που σημαίνει «σημείωση» όπου (r = ,403**). Επίσης, στη 

λέξη 3 (popoli) έχουμε σχετικά μικρή συσχέτιση (r = ,434**) μεταξύ ορθότητας και 

βεβαιότητας γιατί προφανώς οι μαθητές παρασύρθηκαν πάλι κυρίως από την αγγλική 

γλώσσα και απέδωσαν τον ορισμό με επίθετο (λαϊκός- δημοφιλής) και όχι με 

ουσιαστικό (λαοί) όπως είναι η σωστή ερμηνεία του στα ιταλικά.  

Αντίθετα, στη λέξη 11 (bandiera), που σημαίνει «σημαία», η συσχέτιση ήταν 

πολύ υψηλή(r = ,820**) που οφείλεται στο ότι η λέξη είναι οικεία στους Έλληνες 

μαθητές. Μετά ακολουθεί η λέξη 9 (rotondo), που σημαίνει «στρόγγυλος» με (r = 
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,775**) και που είναι επίσης οικεία λέξη στους Έλληνες μαθητές και για αυτό το 

λόγο τα ποσοστά και των δύο μεταβλητών είναι αντιστοίχως υψηλά.  

 

14. Συζήτηση  

 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να εξετάσει το μάντεμα λέξεων ως στρατηγική 

μάθησης και επεξεργασίας στους ενήλικες μαθητές που μαθαίνουν την ιταλική 

γλώσσα ως ξένη συνήθως σε σειρά 2
ης 

ή και 3
ης 

ξένης γλώσσας. Αρχικά, 

διερευνήθηκε το κατά πόσο συνδέεται η ορθότητα και η βεβαιότητα με το φύλο των 

υποκειμένων και αν η ορθότητα των απαντήσεων και η βεβαιότητα των 

εκπαιδευομένων επηρεάζεται από την πολυγλωσσία σε συνδυασμό με το επίπεδο των 

ξένων γλωσσών. Στη συνέχεια, εντοπίστηκε αν και κατά πόσο υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ της ορθότητας και της βεβαιότητας στο μάντεμα των λέξεων. 

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και μετά 

από την αξιολόγηση των απαντήσεων και από τη στατιστική ανάλυση που έγινε στα 

δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι βγήκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

 

14.1. Διερεύνηση του βαθμού σύνδεσης της ορθότητας και της βεβαιότητας με το 

φύλο.  

 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να γίνει διερεύνηση του βαθμού σύνδεσης 

μεταξύ των 2 μεταβλητών και του φύλου. Για το σκοπό αυτό έγινε μια ανάλυση 

διακύμανσης με τη μέθοδο ANOVA. Από τον πίνακα με τους μέσους όρους γίνεται 

φανερό ότι οι γυναίκες στις περισσότερες λέξεις έχουν μεγαλύτερη ορθότητα από 

τους άνδρες αν και αξίζει να σημειωθεί ότι η απόκλιση τους είναι πολύ μικρή. Αυτό 

έρχεται να επιβεβαιώσει την έρευνα του (2001) όπου η Worell υποστήριξε ότι τα 

κορίτσια είναι καλύτερα από τα αγόρια  ιδιαίτερα σε ασκήσεις που έχουν σχέση με τα 

γλωσσικά μαθήματα.  

Βέβαια η ανάλυση διακύμανσης δεν έδειξε κάποια σημαντική στατιστικά 

συσχέτιση  μεταξύ των ανδρών και των γυναικών εκτός από μία λέξη. Σε γενικές 

γραμμές τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν την ίδια ακρίβεια στις απαντήσεις 

τους. Οι άνδρες είχαν τη μεγαλύτερη ακρίβεια στη λέξη 1 όπου είναι η λέξη 

«apprezzano» και σημαίνει «εκτιμούν» και τη μικρότερη στη λέξη 8 όπου πρόκειται 

για τη λέξη «si difonde» και σημαίνει «εξαπλώνεται». Αντικειμενικά η λέξη 8 είναι 

δύσκολη και σαν νόημα αλλά και σαν γραμματικός τύπος οπότε είναι λογικό να 
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δυσκολευτούν στην ερμηνεία της  όχι μόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες καθώς και 

για αυτές η λέξη 8 ήταν αυτή στην οποία παρατηρήθηκε το μικρότερο ποσοστό 

ακρίβειας. Από την άλλη μεριά οι γυναίκες είχαν τη μεγαλύτερη ακρίβεια στη λέξη 9 

που είναι η λέξη «rotondo» και σημαίνει «στρογγυλός» και που όπως αναφέραμε και 

στην προηγούμενη παράγραφο  είναι λέξη που είναι πολύ οικεία στους Έλληνες και 

ειδικότερα στις γυναίκες αφού είναι αυτές που κατά κύριο λόγο την έχουν στο 

καθημερινό λεξιλόγιό τους 

Όσο αναφορά τη βεβαιότητα και πάλι η ανάλυση διακύμανσης δεν έδειξε 

κάποια σημαντική στατιστική διαφορά καθώς και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν 

πάνω –κάτω ο ίδιος βαθμός βεβαιότητας για τις απαντήσεις τους. Αναφέρεται απλά 

για στατιστικούς λόγους ότι οι άνδρες υπερτερούν σε βεβαιότητα στις 5 από τις 12 

λέξεις. Οι αναλύσεις των μέσων όρων έδειξαν ότι οι άνδρες έδειξαν μεγαλύτερη 

βεβαιότητα στη λέξη 12 όπου είναι η λέξη «conquista» και σημαίνει «κατακτά». Η 

λέξη αυτή όπως αποδείχτηκε είναι γνωστή από τα αγγλικά και παρατηρήθηκε ότι οι 

μικροί κυρίως σε ηλικία άνδρες την αναγνώρισαν επειδή ασχολούνται με παιχνίδια 

στρατηγικής στο διαδίκτυο.  

Από τη άλλη, η μικρότερη βεβαιότητα στους άνδρες, παρουσιάστηκε στη λέξη 

8 που είναι η λέξη «si difonde» και σημαίνει «εξαπλώνεται» και που όπως αναφέραμε 

και πιο πάνω θεωρείται και δύσκολη λέξη αλλά και δύσκολος γραμματικός τύπος και 

είχε και τη μικρότερη ορθότητα. Οι γυναίκες από την άλλη μεριά έδειξαν μεγαλύτερη 

βεβαιότητα στη λέξη 3 που είναι η λέξη «popoli» και σημαίνει «λαοι» και μικρότερη 

στη λέξη 8 όπου όπως αναφέραμε και στην περίπτωση των ανδρών δυσκόλεψε 

αρκετά τους συμμετέχοντες. Κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 

παράγοντας «βεβαιότητα» δε φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο, τουλάχιστον στο 

πλαίσιο αυτής της έρευνας. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο διπλάσιος αριθμός του δείγματος των γυναικών 

έναντι των ανδρών ίσως να μην αφήνει να παρουσιαστούν αξιόπιστα αποτελέσματα 

σε σχέση μα τους μέσους όρους. Επίσης ένα άλλο θέμα που δεν αφήνει να είναι 

ξεκάθαρα τα αποτελέσματα είναι ότι αν και δόθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες 

σαφείς οδηγίες και διευκρινήσεις για το ότι πρέπει να απαντήσουν σε όλες τις λέξεις 

και ότι ο σκοπός της έρευνας ήταν να μη ξέρουν τις λέξεις και να τις μαντέψουν, 

κάποιοι από φόβο να μη χαρακτηριστούν ως «κακοί» μαθητές από τους καθηγητές 

τους, οι οποίοι τους διένειμαν και στη συνέχεια συνέλεξαν τα ερωτηματολόγια με τις 
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απαντήσεις, δεν απάντησαν σε κάποιες από τις λέξεις και έτσι οι απαντήσεις τους δεν 

καταμετρήθηκαν από το spss. 

 

 14.2. Διερεύνηση του βαθμού σύνδεσης της ορθότητας και της βεβαιότητας με 

την πολυγλωσσία και το επίπεδο των γλωσσών 

 

Ο δεύτερος στόχος τη έρευνας ήταν να γίνει διερεύνηση του βαθμού σύνδεσης 

μεταξύ των 2 μεταβλητών και της πολυγλωσσίας των συμμετεχόντων. Για τον έλεγχο 

αυτό έγινε μια σειρά από αναλύσεις συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών.   

Φαίνεται λοιπόν ότι σε σχέση με τον αριθμό των γλωσσών και την ακρίβεια 

των απαντήσεων δεν έχουμε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις και  μόνο στη λέξη 4 

που είναι η λέξη «leggenda» και σημαίνει «θρύλος» φαίνεται να υπάρχει χαμηλή 

αλλά σημαντική συσχέτιση. Αυτό δηλώνει ότι μόνο σε μια λέξη βοήθησε η 

πολυγλωσσία τους εκπαιδευόμενους στο να μαντέψουν σωστά την άγνωστη λέξη. 

Από την άλλη όμως το γεγονός ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ή ότι υπάρχει αρνητικά 

συσχέτιση σε πολλές λέξεις μας δείχνει ότι μπορεί να παρατηρείται χαμηλός βαθμός 

ορθότητας ίσως γιατί παρασύρονται από την πεποίθηση ότι η γνώση επιπλέον 

γλωσσών θα τους καλύψει τα κενά και τους παρασέρνει σε λάθος ερμηνείες. Αυτό 

φαίνεται από το παράδειγμα της λέξης 8 (si difonde), που σημαίνει «εξαπλώνεται», 

όπου είναι μια δύσκολη λέξη στην οποία παρατηρήθηκα αρνητική συσχέτιση, μάλλον 

γιατί το κάθε υποκείμενο προσπαθούσε να συνδυάσει λέξεις που έμοιαζαν σε αυτή 

από άλλες γλώσσες χωρίς όμως να μπορεί να φτάσει στη σωστή.   

Σε σχέση με το επίπεδο γνώσης μιας ξένης γλώσσας φαίνεται να υπάρχει 

συσχέτιση στη λέξη 4 που είναι η λέξη «leggenda» και σημαίνει «θρύλος» όπου είναι 

ξεκάθαρο ότι η ακρίβεια και το επίπεδο μπορεί να συνδέονται καθώς σε πολλές 

λατινογενείς γλώσσες και ο ήχος αλλά και η γραφή της λέξης είναι όμοια με αυτή που 

έχουν μπροστά τους και σημαίνει αν όχι ακριβώς το ίδιο κάτι παρόμοιο με αυτό. 

Επίσης, στη λέξη 12 («conquista» που σημαίνει «κατακτά»), συνέβη το ίδιο, όπου 

έχουμε μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση καθώς είναι λέξη που οι μικροί σε 

ηλικία, όπως ήδη αναφέραμε, γνωρίζουν και συναντούν καθημερινά στα διαδικτυακά 

τους παιχνίδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτές τις αναλύσεις με το επίπεδο 

παρουσιάστηκαν και αρνητικές συσχετίσεις με πιο έντονο παράδειγμα την περίπτωση 

της λέξης 8 όπου έχει αρνητική συσχέτιση με την ορθότητα και έχουμε ήδη αναφέρει 
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ότι μάλλον η υπέρμετρη εμπιστοσύνη στο ότι έχουν υψηλό επίπεδο γνώσης στην ξένη 

γλώσσα φταίει για τη λάθος ερμηνεία της λέξης. 

Από την άλλη μεριά, οι αναλύσεις για τη βεβαιότητα και τις γλώσσες δεν 

δίνουν κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Παρατηρούμε ότι για μια ακόμα 

φορά έχουμε και πάλι μικρές συσχετίσεις και μόνο στη λέξη 2 που είναι η λέξη 

«regionali»  και σημαίνει «τοπικές» φαίνεται να υπάρχει μια μικρή συσχέτιση που 

είναι > 0,3 καθώς η ερμηνεία της μπορεί να αλλοιωθεί από την παρεμβολή 

παρόμοιων γραφικά λέξεων που δεν ταιριάζουν πραγματολογικά στο κείμενο που 

δόθηκε. Σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο γνώσης μιας ξένης γλώσσας φαίνεται να 

υπάρχει συσχέτιση στη λέξη 12 «conquista», που ήδη έχουμε δικαιολογήσει γιατί έχει 

υψηλή συσχέτιση. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αναλύσεις παρουσιάστηκαν και αρνητικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στις γλώσσες και τη βεβαιότητα με πιο έντονο παράδειγμα την 

περίπτωση της λέξης 10 πoυ είναι η λέξη «sapore» και σημαίνει «γεύση» όπου σε 

συσχέτιση με το υψηλότερο επίπεδο έχει αρνητικό πρόσημο με τη βεβαιότητα των 

εκπαιδευομένων. Αυτό μάλλον συνέβη γιατί η λέξη δεν τους θύμιζε τίποτε σε καμιά 

άλλη γλώσσα και έτσι δεν μπόρεσαν να πάρουν βοήθεια από τις προηγούμενες 

γνώσεις τους, με αποτέλεσμα να έχουν μικρό ποσοστό ακρίβειας αλλά και 

βεβαιότητας. 

 

14.3. Διερεύνηση του βαθμού σύνδεσης της ορθότητας και της βεβαιότητας  των 

απαντήσεων των εκπαιδευομένων 

 

Ο τρίτος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός 

σύνδεσης της ορθότητας των απαντήσεων με τη βεβαιότητα που έχουν οι 

συμμετέχοντες για την απάντηση που έδωσαν με το μάντεμα που έκαναν.  

Από τη γενική θεώρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας παρατηρούμε ότι 

επαληθεύθηκε η γενική υπόθεση, ότι δηλαδή υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

ορθότητας και βεβαιότητας. Σε σχέση με τις επί μέρους υποθέσεις, οι οποίες 

διατυπώθηκαν για τη σχέση άλλων μεταβλητών με την ορθότητα ή τη βεβαιότητα 

κάποιες επιβεβαιώθηκαν ενώ άλλες όχι.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η ακρίβεια ή ορθότητα μιας 

απάντησης όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά 

παραγόντων. Κάποιοι από αυτούς συνδέονται με την έλλειψη γλωσσολογικών, 
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συντακτικών, μορφολογικών κανόνων, με την ανικανότητα των υποκειμένων να 

ακολουθήσουν μια στρατηγική ικανότητα. Έτσι διατρέχουμε τον κίνδυνο σε μια 

περίπτωση μαντέματος να έχουμε μαθητές που είτε υποτιμούν μια «καλή» 

πληροφορία που θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε σωστή απάντηση, είτε να 

υπερεκτιμούν και να παρασύρονται από μια αμελητέα πληροφορία.  (Σηφάκις, 2000). 

Ο Carton (1971) πιστεύει ότι το μάντεμα θα πρέπει να περιγράφεται με όρους 

βεβαιότητας (certainty). Στις βασικές, όμως, μελέτες που αναφέρουν τη χρήση 

μαντέματος, αυτή η μεταβλητή δείχνει να αποφεύγεται και για αυτό το λόγο δεν 

υπάρχουν προηγούμενες έρευνες που να συνεξετάζουν τις δύο αυτές μεταβλητές, την 

ορθότητα των απαντήσεων και τη βεβαιότητα των μαθητών.  

Έτσι λοιπόν επιστρέφοντας στα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε να 

δούμε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ακρίβειας ή αλλιώς ορθότητας και 

της βεβαιότητας στις απαντήσεις των υποκειμένων. Όσο μεγαλώνει η μία μεταβλητή 

μεγαλώνει και η άλλη. Παρατηρούμε ότι σε όλο το εύρος των λέξεων οι δείκτες 

συνάφειας (Pearson r) είναι πάνω από το 0,4. Η μεγαλύτερη συσχέτιση με δείκτη 

συνάφειας  (r = ,820) παρατηρήθηκε στη λέξη 11 (bandiera),  που σημαίνει «σημαία» 

στα ελληνικά. Η συγκεκριμένη λέξη είναι αρκετά γνωστή στους Έλληνες πράγμα που 

διευκόλυνε την ορθότητα αλλά και τη βεβαιότητα των εκπαιδευομένων. Η λέξη ήταν 

από αυτές που είχαν υψηλό βαθμό ορθότητας αλλά και βεβαιότητας από το σύνολο 

των υποκειμένων. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η συσχέτιση βγήκε υψηλή γιατί η λέξη 

θεωρείται εύκολη στο να υποθέσει κάποιος τι μπορεί να σημαίνει.  

Η αμέσως επόμενη λέξη που δείχνει υψηλή συσχέτιση στην ορθότητα και τη 

βεβαιότητα είναι η λέξη 9 «rotondo» και σημαίνει «στρογγυλός» όπου και αυτή είναι 

λέξη που είναι πολύ οικεία στους Έλληνες καθώς χρησιμοποιείται ακριβώς όπως 

είναι στα ιταλικά με την ίδια ακριβώς σημασία κυρίως για να περιγράψουμε το 

στρόγγυλο τραπέζι. Οπότε πάλι μπορούμε να καταλάβουμε ότι η δυνατή συσχέτιση 

συνδέεται με το γεγονός ότι και αυτή η λέξη είναι σχετικά εύκολη για τους μαθητές. 

Σημαντικά υψηλή συσχέτιση υπάρχει και στη λέξη 7 παρόλο που δεν είναι λέξη που 

εμπίπτει στην προηγούμενη κατηγορία. Πρόκειται για τη λέξη «introducono» που 

σημαίνει «εισάγουν». Δεν είναι λέξη που χρησιμοποιείται στα ελληνικά αλλά έχει την 

ίδια γραφή και σημασία με την αγγλική λέξη «introduce» που σημαίνει «εισάγω» 

οπότε εδώ προφανώς η προηγούμενη γνώση των αγγλικών βοήθησε στο να υπάρχει 

μεγάλη συσχέτιση στις δύο μεταβλητές.  
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Από την άλλη χρήσιμο είναι να αναφερθούν και οι λέξεις με χαμηλή 

συσχέτιση και να δούμε για ποιο λόγο παρατηρήθηκε αυτό. Χαμηλή συσχέτιση έχει η 

λέξη 5 «nota» που σημαίνει «γνωστή». Η λέξη δε θεωρείται δύσκολη αλλά πολλά 

από τα υποκείμενα παρασύρθηκαν από την αγγλική λέξη «note» που σημαίνει 

«σημείωση» ή και από τις άλλες ιταλικές λέξεις «nota» που σημαίνει «νότα» και 

«notte» που σημαίνει «νύχτα». Έτσι από τη μία πλευρά παρασύρθηκαν και 

υπερεκτίμησαν την παρόμοια γραφική μορφή χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι η λέξη 

που ζητείται είναι επίθετο και όχι ουσιαστικό και από την άλλη θεώρησαν ότι ήταν 

σίγουροι ότι αυτό που βρήκαν ήταν και η σωστή σημασία. Έτσι, φάνηκε η χαμηλή 

συσχέτιση γιατί ενώ η λέξη από την πλειοψηφία  είχε δοθεί με λάθος σημασία από 

την ίδια πλειοψηφία αναφέρθηκε υψηλή βεβαιότητα. 

Έτσι, από όλα τα παραπάνω ενισχύεται η παρατήρηση που έκανε ο Σηφάκις 

(2000) και αναφέρθηκε στην αρχή της παραγράφου ότι πολλές φορές οι μαθητές στην 

περίπτωση του μαντέματος μπορούν να παρασυρθούν και να καταλήξουν σε λάθος 

απάντηση είτε από υπερεκτίμηση είτε από υποτίμηση κάποιων στοιχείων. 

 

15. Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε να πούμε ότι όσο 

αναφορά την πρώτη ερευνητική υπόθεση φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά καθώς και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίδιο ποσοστό 

επιτυχίας στο μάντεμα και παρόμοιο βαθμό βεβαιότητας στις απαντήσεις τους.  

Σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση μπορούμε να δούμε ότι αντίθετα με το 

αναμενόμενο, όσοι γνωρίζουν πολλές ξένες γλώσσες έχουν παρόμοια ορθότητα στις 

απαντήσεις με τους υπόλοιπους. Το ίδιο ισχύει και για τη βεβαιότητα που έχουν για 

τις απαντήσεις τους. Επιπλέον, σε σχέση με το επίπεδο των ξένων γλωσσών τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν έδειξαν κάποια ιδιαίτερη στατιστικά 

σημαντική σχέση. 

 Όσο αναφορά την τρίτη υπόθεση μπορούμε να δούμε ότι η ορθότητα και η 

βεβαιότητα έχουν θετική γραμμική συσχέτιση και όσο μεγαλώνει το ένα, μεγαλώνει 

και το άλλο. 

Μια παρατήρηση που θα ήταν χρήσιμη να γίνει είναι ότι το δείγμα ήταν μικρό 

και ότι το περιβάλλον και η ερευνήτρια ήταν γνώριμη καθώς σε κάποιες περιπτώσεις 

είναι η καθηγήτρια τους. Επιπλέον, οι συνάδελφοι που προώθησαν τα υπόλοιπα 
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ερωτηματολόγια τα έδωσαν σε δικούς τους μαθητές στο γνώριμο προς αυτούς 

περιβάλλον της τάξης τους με τους συμμαθητές τους δίπλα. Το γεγονός αυτό είναι 

λόγος που μπορεί να προκάλεσε αλλοίωση των αποτελεσμάτων. Αυτό βασίζεται στο 

ότι κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υπήρχε η δυνατότητα 

τα υποκείμενα να ανταλλάσουν μεταξύ τους γνώμες και να οδηγούνται συχνά στην 

αντιγραφή των απαντήσεων. 

Είναι φανερό ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να μπορέσουν να 

επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν τα αποτελέσματα που βγήκαν από την παρούσα 

έρευνα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να συνδυάσει την έρευνα αυτή με 

κάποια τεστ αυτοαντίληψης μιας και σημειώθηκε ότι η αυτοαντίληψη παίζει 

σημαντικό ρόλο στο βαθμό της βεβαιότητας. 

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και μια έρευνα που θα έδειχνε γιατί οι ενήλικες 

μαθητές ξένης γλώσσας δυσκολεύονται να μαντέψουν κάποιες συγκεκριμένες λέξεις 

και ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που υπεισέρχονται στο να δημιουργήσουν μια 

σχετική ασάφεια που θα επηρεάσει αρνητικά και τη βεβαιότητα των μαθητών.   

Επιπλέον, το μάντεμα και η συσχέτιση του με την ορθότητα και τη βεβαιότητα θα 

μπορούσε εφαρμοστεί και από άλλες επιστήμες και σε άλλα αντικείμενα διδασκαλίας, 

όπως είναι τα μαθηματικά, η φυσική, η πληροφορική  κ.α. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, διαπιστώνουμε ότι θα 

μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε ως εξής: ο κάθε εκπαιδευτικός επισημαίνοντας τις 

υπάρχουσες κάθε φορά γνωστικές ικανότητες των μαθητών, το νοητικό τους επίπεδο, 

το κοινωνικό τους υπόβαθρο αλλά πολύ περισσότερο, αναγνωρίζοντας το ρυθμό 

επεξεργασίας των πληροφοριών και κυρίως, το είδος των γνωστικών ικανοτήτων που 

θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές προκειμένου να καταστούν ικανοί στην 

προσπάθεια αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου, θα μπορεί επιστημονικά και 

υπεύθυνα να βοηθά τον κάθε υποψήφιο αναγνώστη στο δύσκολο έργο του. 

Ειδικότερα, 

 θα μπορεί να αναγνωρίζει ότι η αναγνωστική διαδικασία (ειδικά στα αρχικά 

στάδια) χρειάζεται περισσότερο χρόνο, επιτρέποντας έτσι στο μαθητή να 

χρησιμοποιήσει το χρόνο που αυτός χρειάζεται, προκειμένου να διαβάσει σωστά και 

όχι «πιέζοντάς τον» αρκετές φορές να διαβάσει γρήγορα οδηγώντας τον, στην 

ανάπτυξη γνωστικών μηχανισμών μηχανικής αποστήθισης (γνωστή ως «παπαγαλία»). 
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 θα διαμορφώνει το είδος (την ποιότητα αλλά και ποσότητα) των ασκήσεων με 

βάση το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης κάθε μαθητή, δεδομένου ότι δεν μπορούν όλοι 

οι μαθητές ταυτόχρονα και ομοιόμορφα να μάθουν την ίδια ποσότητα λέξεων. 

 θα επισημαίνει τις πιθανές γνωστικές αδυναμίες των αρχάριων αναγνωστών 

και έχοντας την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση θα διαμορφώνει τον τρόπο 

παρέμβασης για την όσο το δυνατό επιτυχή έκβαση της αναγνωστικής προσπάθειας 

του μαθητή ενώ, τέλος, 

 Θα μπορεί, δημιουργώντας το ανάλογο παιδαγωγικό κλίμα, να επιβραβεύει τις 

προσπάθειες του μαθητή έχοντας υπομονή και κυρίως εμπιστοσύνη στις ικανότητες 

του κάθε αρχάριου αναγνώστη (ανεξάρτητα από τις πιθανές δυσκολίες που 

ενδεχομένως αυτός να αντιμετωπίζει).  

Ωστόσο, και η συνεισφορά των άλλων εμπλεκόμενων φορέων, θα πρέπει να 

βασίζεται στη μελέτη των επιστημονικών πορισμάτων για την όσο το δυνατό 

πληρέστερη εξέταση του θέματος αυτού και τη συστηματική (και όχι αποσπασματική 

ή τυχαία) εφαρμογή των παιδαγωγικών και ψυχολογικών συμπερασμάτων που αυτές 

συνεπάγονται.  

Η διαμόρφωση μάλιστα των σχολικών εγχειριδίων θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη της ότι η ορθή ανάγνωση δεν επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση 

ασκήσεων οπτικο - χωρικού σχεδιασμού όπως είναι η αντιληπτική άσκηση στην 

εκμάθηση του οπτικού σχεδιασμού των γραμμάτων, αλλά στην ανάπτυξη της 

γνωστικής ικανότητας ανάλυσης και σύνθεσης του προφορικού λόγου στα συστατικά 

του στοιχεία, δίνοντας έτσι περισσότερη βαρύτητα σε αυτό τον τομέα και 

διαμορφώνοντας το ανάλογο πλαίσιο διδακτικής και μεθοδολογικής προσέγγισης στη 

μάθηση του γραπτού λόγου. 

Αυτό που πρέπει κλείνοντας να επισημανθεί είναι το ότι το πρώτο βήμα πάντα 

είναι η καλλιέργεια και εμπέδωσης καλών σχέσεων μεταξύ μαθητών αλλά και 

μαθητών – δασκάλου μέσα στην τάξη. Αν εδραιωθεί ένα κλίμα συναισθηματικής  

ασφάλειας, ενδιαφέροντος και εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη, μπορούν στη συνέχεια 

να ενσωματωθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα όλα τα παραπάνω και επιπλέον δράσεις 

για την ενσυναίσθηση με τρόπο φυσικό και αυθεντικό. 
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17. Παράρτημα  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να συμμετέχετε στην έρευνα αυτή.  Οι 

πληροφορίες που σας ζητώ είναι μόνο για προσωπική, ερευνητική χρήση και 

κανένας άλλος δεν θα έχει απευθείας πρόσβαση σ’ αυτές.  
 

 

1
ο
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Όνομα και επώνυμο (το επώνυμο δεν είναι απαραίτητο)  

 

1. Ηλικία 

2. Σπουδές  

α. Λύκειο    β. Πανεπιστήμιο ( συγκεκριμένα ποιο τμήμα)  

 

γ. Μεταπτυχιακό  

 

3.  Ξένες γλώσσες που γνωρίζετε με τη σειρά που τις μάθατε 

α.                               β.                                        γ.                                      δ. 

  

 

4. Μπορείτε να προσδιορίστε πόσο καλά ξέρετε την κάθε γλώσσα που 

αναφέρατε τσεκάροντας το κατάλληλο επίπεδο έτσι όπως έχουν οριστεί από 

το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, στον παρακάτω 

πίνακα. (αν δεν  έχετε αποδεικτικό για κάποια από τις γλώσσες σημειώστε 

ποιο θεωρείτε ότι είναι το επίπεδο που έχετε, κατά τη δική σας κρίση.) 

 

      

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 2
Ο
 ΤΜΗΜΑ 

Επίπεδο : Α1  Α2 Β1 Β2 Γ1  Γ2 

Γλώσσες  

α.       

β.       

γ.       

δ.       
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2
ο
 ΤΜΗΜΑ 

 

Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και προσπαθήστε να 

μαντέψετε τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις. Στο τέλος του κειμένου 

υπάρχουν οι οδηγίες για τη συνέχεια. 

 

Gli italiani a tavola 

 

Gli italiani (1).apprezzano la buona cucina, amano sia cucinare che stare a tavola a 

mangiare, a bere vino e a parlare con parenti e amici,sopratutto la domenica. Grazie 

alle cucine (2). regionali ci sono moltissimi piatti. Infatti, tutti i (3). popoli che sono 

passati dall’Italia ( francesi, spagnoli, arabi, austriaci ecc. ) hanno lasciato le loro 

ricette e i loro sapori. Oggi la cucina italiana è famosa in tutto il mondo.Dappertutto si 

trovano pizzerie e ristoranti italiani e molti prodotti, come il Prosciutto di Parma e il 

Parmigiano Reggiano, sono esportati in molti paesi. 

 

La storia della pasta. Nel lontano 1292, secondo la (4). leggenda, Marco Polo porta 

gli spaghetti dalla Cina. Ma un tipo di lasagna, chiamata " lagana " era già (5). nota 

agli etruschi e ai romani, poi (6). dimenticata nel Medioevo. Molto probabilmente 

sono gli arabi che (7). introducono la pasta nella cucina siciliana intorno al 1100. I 

siciliani sono stati, infatti, per secoli dei veri maestri nel cucinare la pasta (8). si 

diffonde in tutta Italia e nel mondo. 

 

La storia della pizza. Nella cucina degli egizi, degli etruschi e dei romani esiste già 

un tipo di focaccia, una sorta di pane (9). rotondo e sottile. Nel Rinascimento serve 

come piatto per i poveri, che la mangiano alla fine del pasto. Nel Settecento il suo 

(10). sapore è arricchito dal pomodoro che arriva dall’America , solo allora è 

apprezzata anche dalle classi più ricche. 

Un’altra data importante nella sua storia è il 1899 quando la regina Margherita  

esprime il desiderio di provare la pizza di Raffaele Esposito, famoso pizzaiolo, di 

Napoli. L’uomo prepara una pizza tricolore come la (11). bandiera italiana: il verde 

del basilico, il bianco della mozzarella ( per la prima volta ) e il rosso del pomodoro, 

che chiama appunto "pizza Margherita". Da allora la pizza (12). conquista tutto il 

mondo. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
Σημειώστε δίπλα στην κάθε λέξη τη σημασία που νομίζετε ότι έχει στο κείμενο. 

Στη συνέχεια, απαντήστε πόσο βέβαιοι είστε ότι μαντέψατε ορθά, σημειώνοντας 

ένα Χ πάνω στον αριθμό και την περιγραφή που αντιστοιχεί σε αυτόν. 

 

 

1. apprezzano    .......................................................................................  

                
              Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

              σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

   

 

2.         regionali   ............................................................................................  

             
                Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

3. popoli   .................................................................................................  

                 
                Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

4. leggenda    ...........................................................................................  

                  
                 Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                 σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

5. nota   ....................................................................................................  

                  
                 Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                 σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

6. dimenticata  ........................................................................................  

                  
                 Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                 σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 
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7. introducono   .......................................................................................  

                  
                 Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                 σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

8. si diffonde  ...........................................................................................  

                   
                  Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                  σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

9. rotondo  ...............................................................................................  

                  
                 Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                 σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

10. sapore  .................................................................................................  

                   
                  Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                  σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

  

 

11. bandiera   ............................................................................................  

                  
                 Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                 σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

12. conquista  ............................................................................................  

                  
                 Καθόλου           Σχεδόν            Λίγο                  Πολύ               Απολύτως 

                 σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η        σίγουρος/η      σίγουρος/η 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 

 


