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Abstract: This paper attempts to describe the extent of use of Foreign Language Learning 

Strategies by students learning German as a Foreign Language in the fifth and sixth grade of 

several primary schools. The aim of the study is to have an insight of which strategies are 

used by primary school students during their learning process. The findings could be also 

useful to establish a grounded theory of the strategy use at primary schools. In order to 

achieve this Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning (SILL) was implemented. Of 

special interest was the impact related to the class and the gender of the participating students. 

The data were processed with the SPSS 21 software and revealed that seven strategies are 

preferred by the female students. Five strategies are more often used by students of the fifth 

grade and one strategy by the students of the sixth grade.  

Keywords: Foreign language learning strategies, German as a foreign language, primary 
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Πεπίλητη: Σηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο θαη Φξήζεο Ξέλεο 

Γιψζζαο, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ απφ καζεηέο Πέκπηεο θαη Έθηεο Τάμεο δεκφζησλ 

Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ ζην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο. Σηφρνο ήηαλ λα  

θαηαγξαθεί ε έθηαζε ρξήζεο ησλ Σηξαηεγηθψλ απφ ηνπο καζεηέο. Ψο απψηεξνο ζηφρνο 

θαηαγξάθεηαη θαη ε επηζπκία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα απηά γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

ηεθκεξησκέλεο επξχηεξεο ζεσξίαο γηα ηε ρξήζε ησλ Σηξαηεγηθψλ Μάζεζεο θαη Φξήζεο ζην 

κάζεκα δεχηεξεο Ξέλεο Γιψζζαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ ρξήζε ησλ 

Σηξαηεγηθψλ εμεηάζηεθε θαη ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ. Γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε κεηάθξαζε ηνπ Strategy Inventory for Language Learning 

(SILL) ηεο Oxford. Ζ δε απνδειηίσζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ SPSS 21. Πέξα 

απφ ηε γεληθή θαηαγξαθή ησλ Σηξαηεγηθψλ, δηαπηζηψζεθε φηη επηά Σηξαηεγηθέο πξνηηκψληαη 

απφ ηα θνξίηζηα. Δπίζεο, πέληε Σηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα απφ καζεηέο ηεο 

Πέκπηεο θαη κφιηο κία απφ καζεηέο ηεο Έθηεο.   

Λέξειρ κλειδιά: Σηξαηεγηθέο κάζεζεο, Γεξκαληθά σο Ξέλε Γιψζζα, Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
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Διζαγυγή  

Σηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξψηε θαηαγξαθή ησλ Σηξαηεγηθψλ Μάζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο πέκπηεο θαη έθηεο Τάμεο ζην κάζεκα ησλ Γεξκαληθψλ. 

Σπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ νη Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο ζε καζεηέο κνπ ζε Γήκν ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-5. Ζ έξεπλα απηή είρε έλαλ δηεξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα, θαζψο δίλνληαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο κε ηε καζεζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Κπξίσο φκσο, ππήξρε ε πξνζδνθία πξψησλ ελδείμεσλ πνπ ζα 

επέηξεπαλ ηε ζπγθξφηεζε κηαο ηεθκεξησκέλεο ζεσξίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ καζεηψλ ηεο 

Γεξκαληθήο σο ΞΓ2 (πξβι. ζρεη. Strauss, Corbin, 1990). Έηζη, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα 

δηεξεπλεζνχλ θαη νη δηαθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχπηνπλ ζηελ επηινγή θαη ρξήζε ησλ 

Σηξαηεγηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ θχινπ θαη ηεο ηάμεο.   

Βέβαηα, ε θαηαγξαθή ησλ Σηξαηεγηθψλ Μάζεζεο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε Γεχηεξεο 

Γιψζζαο (Γ2) θαη Ξέλεο Γιψζζαο (ΞΓ) εκθαλίδεη έλα εθηελέο εξεπλεηηθφ ππφβαζξν εδψ θαη 

δεθαεηίεο. Ζ αξρή εληνπίδεηαη κε ηηο Δπηθνηλσληαθέο Σηξαηεγηθέο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο Αλάιπζεο Λφγνπ θαη είραλ ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο ζηελ θνηλσληνγισζζνινγία 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ `70 (πξβι. ζρεη. Faerch & Kasper 1983a,b; 1984). Πεξλψληαο πιένλ ζηηο 

Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, ζηα γλσξίζκαηα ηνπ 

θαινχ καζεηή γιψζζαο (πξβι. ζρεη. Naiman, Fröhlich, Stern & Todesco, 1978; Rubin, 1987; 

Wenden, 1987; Stern, 1989). Αξγφηεξα ζπκπεξηέιαβε θαη ηνπο καζεηέο πνπ δελ εκθαλίδνπλ 

ζρεηηθή επηηπρία (π.ρ. Abraham & Vann, 1987). Σηαδηαθά, πξνζηέζεθαλ επηπιένλ κεηαβιεηέο 

πνπ ελδερνκέλσο επηδξνχλ ζηελ επηινγή ησλ Σηξαηεγηθψλ θαη αληίζηνηρα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζεηή ζηελ εθκάζεζε ΞΓ ή/θαη Γ2. Απηέο απαξηζκνχληαη σο εμήο 

(Mitits, 2015: 74): 

 ειηθία, 

 θχιν, 

 επίπεδν γισζζνκάζεηαο ζηε γιψζζα-ζηφρν, 

 ηα θίλεηξα θαη ε επηζπκία εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ, 

 ε ζηάζε ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε γισζζψλ, 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ καζεηή, 

 ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξφ ηνπ, 

 νη πεξηζηάζεηο θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ γίλεηαη ε εθκάζεζε, 

 ε ίδηα ε γιψζζα πξνο εθκάζεζε, 

 ην είδνο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

 ε επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε θαη/ή ην πεδίν εμεηδίθεπζεο, 

 νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, 
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 ην είδνο εμάζθεζεο ζηηο ζηξαηεγηθέο, 

 ν βαζκφο κεηαγλσζηηθήο ζπλεηδεηφηεηαο θαη  

 νη πξφηεξεο εκπεηξίεο ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ. 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, νξηζκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ήδε δεδνκέλεο. Δλδεηθηηθά, ηα 

Γεξκαληθά δηδάζθνληαη σο (επηιεγφκελε) ΞΓ2 ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Πξνεγήζεθε 

ε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο απφ ηελ πξψηε ή ηελ ηξίηε Τάμε, αλάινγα κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπ αθνινπζνχζε ηφηε ην εθάζηνηε Γεκνηηθφ Σρνιείν. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ηνληζηεί φηη, ελψ ζηα Αγγιηθά κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηε δηδάζθεηαη θαη εθηφο 

Σρνιείνπ, απηφ πεξηνξίδεηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ηα Γεξκαληθά ιφγσ νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο. Δπίζεο, ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα καζεηψλ πξνέξρεηαη απφ Σρνιεία ζε πεξηνρέο 

κε πξναζηηαθφ ή/θαη εκηαγξνηηθφ ραξαθηήξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηάμεηο ήηαλ ζρεηηθά 

νκνηφκνξθεο, κε ιίγα παηδηά πνπ δελ είραλ ηελ Διιεληθή σο Γιψζζα Κιεξνλνκηάο. 

1. Η έννοια ηυν Σηπαηηγικών 

Ζ ζπκβνιή ησλ Σηξαηεγηθψλ Μάζεζεο ζηελ εθκάζεζε Γ2 θαη ΞΓ έρεη πιένλ παγησζεί ζην 

ρψξν ηεο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο. Ψζηφζν, βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

Σηξαηεγηθψλ Μάζεζεο πνπ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί είλαη ε πιεζψξα πξνζεγγίζεσλ ηεο 

έλλνηαο απηήο θαη ησλ επαθφινπζσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ έξεπλα. Ζ πιεζψξα 

απηή ζαθψο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ εξεπλεηψλ, αλ δειαδή 

πξνζεγγίδνπλ ηηο Σηξαηεγηθέο απφ ηελ νπηηθή ηεο Γλσζηηθήο Χπρνινγίαο, ηνπ Γνκηζκνχ ή 

παιηφηεξα ηεο Κνηλσληνγισζζνινγίαο (Αγνξαζηφο, 2003). 

1.1 Οπιζμόρ ηυν Σηπαηηγικών 

Παξφιν ινηπφλ ηελ αλεγλσξηζκέλε αμία ησλ Σηξαηεγηθψλ Μάζεζεο, δχζθνια ζα βξεη θαλείο 

έλαλ απνδεθηά νξηζκφ πνπ ζα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο. Κξίλεηαη ζπλεπψο αλαγθαία 

ε παξνπζίαζε, κέζα απφ θάπνηνπο νξηζκνχο, βαζηθψλ παξακέηξσλ πνπ θαζηζηνχλ ηηο 

Σηξαηεγηθέο βαζηθφ εξγαιείν πεξηγξαθήο, εξκελείαο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ 

εθκάζεζε Γ2 θαη ΞΓ.  

Καηά κία ζέζε νη Σηξαηεγηθέο είλαη ππαξθηέο κφλν αλ ππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο πξφζεζεο 

γηα ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο καζεηέο (Kohn, 1990: 85). Σε απηφ ην πιαίζην, ζην ρεηξηζκφ κίαο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο πξνβιήκαηνο, ε αληηκεηψπηζε γίλεηαη κέζα απφ κία επηινγή θαη 

εθαξκνγή κεραληζκψλ θαη βεκάησλ επίιπζεο. Σε πεξηπηψζεηο κε εμνηθείσζεο κε ηελ 

θαηάζηαζε, ε επηινγή θαη ε εθαξκνγή ησλ βεκάησλ επίιπζεο είλαη ζπλεηδεηέο θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο Σηξαηεγηθέο. Ζ βαζκηαία εμνηθείσζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ Σηξαηεγηθψλ 

κε ηε ζπλερή εμάζθεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Anderson (1989), πνπ πξνβιέπεη 

ηηο θάζεηο απηνκαηνπνίεζεο ησλ αξρηθά ζπλεηδεηψλ ελεξγεηψλ. Δχινγα πξνθχπηεη θαη έλα 

άιιν γλψξηζκα ησλ Σηξαηεγηθψλ. Οη Σηξαηεγηθέο, σο ζπλεηδεηά κέηξα γλσζηηθήο επίιπζεο, 
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θαη νη Τερληθέο, σο αληίζηνηρα κε ζπλεηδεηά, δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εζληθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, είλαη κεηαθεξφκελεο 

δεμηφηεηεο, δηεπθνιχλνληαο ή δπζρεξαίλνληαο θαηά πεξίζηαζε ηε κάζεζε ηνπ καζεηή 

(Rubin, 1987; Dabene, 1999). Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νη Σηξαηεγηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ εθκάζεζε θαη ζηε ρξήζε κίαο ΞΓ ή κίαο Γ2, είλαη απνηέιεζκα ησλ γεληθφηεξσλ 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο γισζζηθψλ πιεξνθνξηψληνπ θάζε 

αηφκνπ (McLaughlin, 1984). Οπζηαζηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη νη Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο Γ2 

εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ Σηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα. Σηελ πξάμε σζηφζν, ην ελδηαθέξνλ κνλνπσινχλ 

νη ζπλεηδεηέο Σηξαηεγηθέο σο ζπλεηδεηέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη φρη νη κε ζπλεηδεηέο 

(Cohen, 1987). Οη κε ζπλεηδεηέο, δει. νη Τερληθέο, είλαη απιψο απηνκαηνπνηεκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, αληίζηνηρεο ησλ ζπλεηδεηψλ. Καη κάιηζηα νη Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο σο 

εξεπλεηηθφ αληηθείκελν δελ πεξηνξίδνληαη απζηεξά ζηελ πξφζθηεζε Γ2 σο εηδηθή δηαδηθαζία 

κάζεζεο, αιιά ελδηαθέξνπλ θαη θαηαγξάθνληαη, φπσο ζε θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 

(Cohen, 1987).   

Ο Cohen νξίδεη ηηο Σηξαηεγηθέο σο “ζθέςεηο θαη ελέξγεηεο πνπ επηιέγεη ζπλεηδεηά ν καζεηήο 

θαη νη νπνίεο βνεζνχλ ηνλ καζεηή ζηελ δηεθπεξαίσζε καζεηηθψλ θαζεθφλησλ, απφ ηα πην 

αξράξηα επίπεδα σο θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ ζηα πην πξνρσξεκέλα επίπεδα 

γισζζνκάζεηαο.” (Cohen, 2012:136). Οη O`Malley & Chamot απφ ηελ πιεπξά ηνπο 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο Σηξαηεγηθέο “σο ηηο εηδηθέο εθείλεο ελέξγεηεο ή ζθέςεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα άηνκα γηα λα θαηαλνήζνπλ, λα κάζνπλ ή αλαθηήζνπλ λέα 

πιεξνθνξία” (1990:1). Γηα ηελ Oxford νη “Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο (ή 

εγρεηξήκαηα) πνπ καζαίλεη απηφο πνπ καζαίλεη γηα λα εληζρχζεη ηελ πξφζθηεζε, 

απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ” θαη είλαη “εηδηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλεη ν καζεηήο γηα λα θάλεη ηε καζεζηαθή ηνπ δηαδηθαζία επθνιφηεξε, γξεγνξφηεξε, 

απνιαπζηηθφηεξε, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη επθνιφηεξα κεηαθεξφκελε ζε λέεο θαηαζηάζεηο.” 

(Oxford, 1990:8). 

Απφ ηνπο νξηζκνχο γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρνπλ κφλν Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο. Αλάινγα 

κε ηνπο ζηφρνπο ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε θαη ζε Σηξαηεγηθέο Φξήζεο ηεο Γιψζζαο,  

Σηξαηεγηθέο γηα ηελ Δμέηαζε θ.ι.π., θαη θάπνηεο Σηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα απνδίδνληαη ζε 

άιιε νκάδα θάζε θνξά Σηξαηεγηθψλ. Τν ζηνηρείν δηάθξηζεο είλαη ε πξφζεζε.  

Σηνλ πιένλ δηαδεδνκέλν νξηζκφ γηα ηηο Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο, απηφλ ηεο Oxford (1990:8), 

επηζεκαίλεηαη επηπξφζζεηα φηη νη Σηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιν ην 

ζπλερέο πνπ νξίδεηαη κεηαμχ πξφζθηεζεο θαη εθκάζεζεο γιψζζαο θαη θεληξηθή ζεκαζία έρεη 

ν φξνο “δηεξγαζία”. 

1.2 Πποβλήμαηα ζηην έπεςνα 

Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ησλ Σηξαηεγηθψλ θαη νη αλάινγνη νξηζκνί, δελ 

είραλ κφλν επηπηψζεηο ζηελ ρξήζε θαη άιισλ ιέμεσλ ζηε ζέζε ηεο ιέμεο “Σηξαηεγηθή”, 
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φπσο απηφ ζπκβαίλεη ελδεηθηηθά κε ηελ Rampillon (1985). Εήηεκα είλαη θαη ν βαζκφο 

ιεπηνκέξεηαο ζηελ πεξηγξαθή ησλ Σηξαηεγηθψλ σο θαηαγεγξακκέλε ζπκπεξηθνξά. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ, πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή έλα 

ζπλερέο ησλ φξσλ πνπ πεξηέρεη ηηο (γεληθέο) Σηξαηεγηθέο (ή Μαθξνηερληθέο, θ.ι.π.) θαη απηνί 

νη φξνη λα ππνδηαηξνχληαη ζε εηδηθφηεξεο θάζε θνξά Σηξαηεγηθέο (Cohen, 1998). Ζ πξφηαζε 

απηή, πέξα απφ ηε δηεπζέηεζε ηεο ζχγρπζεο ζηελ νξνινγία, επηηξέπεη θαη κία ηαμηλφκεζε 

ησλ Σηξαηεγηθψλ ζε ππεξθείκελεο (ή πην γεληθέο) Σηξαηεγηθέο θαη ζε ππνθείκελεο, κε 

επηκεξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά Σηξαηεγηθέο. Απηή ε πξνζέγγηζε ζα βνεζήζεη θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πνηθίιισλ ηππνινγηψλ Σηξαηεγηθψλ Μάζεζεο ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Σρεηηθέο είλαη θαη νη παξαηεξήζεηο απφ Bialystok (1990) γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ (πξέπεη 

λα) έρνπλ νη Σηξαηεγηθέο. Ψο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γίλνληαη απνδεθηέο ε “ζπλεηδεηφηεηα” θαη 

ε “πξφζεζε” ζηε ρξήζε ηνπο. Σηελ “πξφζεζε” έρνπκε θαη κία νπζηψδε δηαθνξνπνίεζε απφ 

πξνεγνχκελνπο νξηζκνχο ησλ Δπηθνηλσληαθψλ Σηξαηεγηθψλ, νη νπνίνη έζεηαλ σο αλαγθαία 

πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ελφο πξνβιήκαηνο (π.ρ. Faerch & Kasper, 1984). Δδψ πιένλ ε 

ζπλζήθε ηεο “πξνβιεκαηηθφηεηαο” δελ απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε.   

Σηελ παξνπζίαζε ηεο δηακάρεο γηα ην αλ νη Σηξαηεγηθέο είλαη ζπλεηδεηέο ή απηφκαηεο, 

δηαηππψλεηαη ε ζέζε φηη ππάξρνπλ θαη αζχλεηδεο Σηξαηεγηθέο. Άιινη ζεσξνχλ φηη, αλ ηα 

βήκαηα ησλ Σηξαηεγηθψλ κε ηνλ θαηξφ παχνπλ λα γίλνληαη ζπλεηδεηά θαη 

απηνκαηνπνηνχληαη, ηφηε δελ έρνπκε πιένλ Σηξαηεγηθέο, αιιά απιέο Τερληθέο (π.ρ. Ellis, 

1994; O`Malley & Chamot, 1990). Οη Τερληθέο δε δηαθέξνπλ φκσο απφ ηηο Σηξαηεγηθέο σο 

πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ (O`Malley & Chamot, 1990). H κφλε νπζηαζηηθή 

δηαθνξά κεηαμχ Σηξαηεγηθήο θαη Τερληθήο πξνθχπηεη απφ ηε δπλαηφηεηα ζπλεηδεηνχ 

ειέγρνπ, ή κε αληίζηνηρα, απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ χπαξμε φκσο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο 

δηέπεη ζπλνιηθά ηε δηάθξηζε κεηαμχ πξφζθηεζεο θαη κάζεζεο κίαο γιψζζαο πνπ δελ είλαη 

Πξψηε Γιψζζα.   

Θα πξέπεη φκσο λα θαηαζηεί ζαθέο φηη νη ηαμηλνκήζεηο ησλ Σηξαηεγηθψλ, θαη ηδηαίηεξα ζε 

επίπεδν ππεξθείκελσλ Σηξαηεγηθψλ, δελ πεξηγξάθνπλ απιψο ελέξγεηεο (ή ζπκπεξηθνξέο), 

αιιά πξσηίζησο ζπζρεηίδνπλ ηηο ελέξγεηεο απηέο κε ηνπο ζηφρνπο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, κηα ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε δηαθνξεηηθέο Σηξαηεγηθέο. 

Αληίζηνηρα κία (ππεξθείκελε) Σηξαηεγηθή (δει. έλαο ζηφρνο – επηδίσμε) κπνξεί λα 

δηεθπεξαησζεί κε δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο ελέξγεηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηάθνξεο 

ηαμηλνκήζεηο Σηξαηεγηθψλ εκθαλίδνπλ έλα θνηλφ ζηνηρείν. Σπγθεθξηκέλα, νη Σηξαηεγηθέο δελ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ζεκειηψδε έξεπλα ηεο Γλσζηηθήο Χπρνινγίαο θαη ηνπ Γνκηζκνχ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηππνπνηεκέλα θαη κε ιεπηνκέξεηα ηε κάζεζε. Αληίζεηα, είλαη απιψο 

απνηέιεζκα παξαηήξεζεο ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, δει. εκπεηξηθήο έξεπλαο, θαη 

αθνινχζσο εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ηελ πξφζεζε ησλ ελεξγεηψλ (Mißler, 1999). 
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2. Οι Σηπαηηγικέρ ζε διάδπαζη με άλλερ μεηαβληηέρ 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή έλαο κεγάινο αξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

επηδξνχλ ζην καζεηή ΞΓ. Με ζηφρν φκσο ηε ζπγθξφηεζε κίαο ηεθκεξησκέλεο ζεσξίαο, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα παξνπζηάδεη ε δηεξεχλεζε ησλ κεηαβιεηψλ 

α. ηεο ειηθίαο (εδψ γηα καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο), β. ηνπ θχινπ θαη γ. ηεο 

δεχηεξεο ΞΓ. 

2.1 Οι Σηπαηηγικέρ ζε μαθηηέρ ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ 

Τφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζπλήζσο ζε λεαξνχο ελήιηθεο. 

Οη ιφγνη πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη καζεηέο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ζπλεηδεηή ρξήζε ησλ Σηξαηεγηθψλ, φπσο ηνπιάρηζηνλ 

αλαθέξζεθε ζχληνκα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Σηελ Διιάδα, ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

θαηέδεημε ηα ηειεπηαία ρξφληα θάπνηα εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

ηεο Αγγιηθήο σο ΞΓ. Γηα ην Γεκνηηθφ αλαθέξνληαη θπξίσο νη έξεπλεο ηεο Vrettou (2011; 

2014) θαη ηνπ Παπάλε (2008) θαη γηα ην Γπκλάζην ηεο Mitic (2015). Γηα ηα Γεξκαληθά 

θαίλεηαη λα είλαη αθφκε πην πεξηνξηζκέλεο νη εξγαζίεο. Βέβαηα, θαηαγξάθεηαη κηα αχμεζε 

κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο ζε 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (π.ρ. Μπαιηάκεο, 2012; 

Κππαξηζζνπνχινπ, 2012). Πξφθεηαη φκσο πεξηζζφηεξν γηα πξνηάζεηο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο, ρσξίο φκσο ζε γεληθέο γξακκέο, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο (π.ρ. Βιαρνγηάλλε, 

2015), λα ππάξρεη ρξήζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

παξέκβαζεο απηήο. Απηή ε έιιεηςε φκσο ηεθκεξίσζεο κε ηε βνήζεηα κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ νθείιεηαη πξψηηζηα ζηνλ ζηφρν ησλ εξγαζηψλ απηψλ λα πξνηείλνπλ δηδαζθαιίεο 

κε ηελ κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη ζρεδίσλ καζήκαηνο. Αληίζεηα, 

ειάρηζηεο είλαη νη πεξηγξαθηθέο έξεπλεο (π.ρ. Αγνξαζηφο, 2008). 

2.2  Σηπαηηγικέρ ζε ζσέζη με ηο θύλο 

H βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη -κε θάπνηεο εμαηξέζεηο- φηη ηα άηνκα ζειπθνχ γέλνπο ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο ΞΓ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα αξζεληθνχ 

γέλνπο (πξβι. Ellis, 1994; Griffiths, 2003). Αλ θαη νη έξεπλεο απηέο αλαθέξνληαη πξψηηζηα ζε 

ελήιηθα άηνκα, ζα δνχκε φηη επηβεβαηψλεηαη απηή ε δηαπίζησζε θαη ζηελ ειιεληθή 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηφζν ζηα Γπκλάζηα (Mitic, 2015) φζν θαη ζηα Γεκνηηθά, φπνπ 

θαηαγξάθεθε φηη ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηηο Γλσζηηθέο, ηηο Μεηαγλσζηηθέο, 

ηηο Κνηλσληθέο θαη ηηο Σπλαηζζεκαηηθέο Σηξαηεγηθέο (Vrettou, 2011; 2014). 
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2.3 Σηπαηηγικέρ ζε ζσέζη με ηα Γεπμανικά υρ Γεύηεπη Ξένη Γλώζζα 

Καζψο πξνεγείηαη ε εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο, ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ Γεξκαληθήο ζα ελζσκάησλε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ην κάζεκα 

ησλ Αγγιηθψλ, αθνχ ζα ππάξρνπλ γλψζεηο γηα κηα άιιε ΞΓ (Cenoz, Hufeisen & Jessner,  

2001) θαη νη εκπεηξίεο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ (Rieger, 

1999; Mißler, 1999). Απηή ε επηζήκαλζε εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Αγγιηθή 

εκθαλίδεη ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή, θπξίσο ζην ιεμηθφ, κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ηε 

Γεξκαληθή. Απηφ ζπλεπάγεηαη θαη αληίζηνηρα ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηζζφηεξν ηεο 

εγγχηεξεο γιψζζαο (πξβι. Hamarberg, 2001). Καη γεληθά ζα αλέκελε θαλείο λα δηαθαηέρεηαη 

ην κάζεκα ηεο ΞΓ2 απφ κηα πην ζπλεηδεηή-ξεηή δηδαζθαιία (πξβι. Hufeisen, 1999).  

Βέβαηα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Έηζη, ν απμεκέλνο βαζκφο πην 

ζπλεηδεηήο κάζεζεο αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα εθήβνπο θαη ελήιηθεο (π.ρ. Neuner, 1999), 

ελψ δε ζεσξείηαη θαη πάληα απφ ηνπο καζεηέο απαξαίηεηνο (Lutjeharns, 1999). Δπηπιένλ, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζην κάζεκα ΞΓ2 παξακεινχληαη νη Δπηθνηλσληαθέο θαη Κνηλσληθέο 

Σηξαηεγηθέο, θαζψο ζεσξείηαη δεδνκέλε ε εκπεηξία ζηελ εθκάζεζε ΞΓ (Mißler, 1999). 

3. Η έπεςνα – ςποθέζειρ και διεξαγυγή 

Βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ αλαθνξψλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζε καζεηέο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ καζαίλνπλ ηε Γεξκαληθή σο ΞΓ2, ζεσξήζεθε θαηαξρήλ 

ζθφπηκν λα θαηαγξαθεί ε ζπρλφηεηα ρξήζεο θάζε Σηξαηεγηθήο ρσξηζηά. Δπηπιένλ, 

δηαηππψζεθε ε ππφζεζε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ Σηξαηεγηθψλ κεηαμχ 

καζεηψλ ηεο πέκπηεο θαη ηεο έθηεο Τάμεο. Οη δηαθνξέο απηέο ζα νθείινληαη ιηγφηεξν ζηελ, 

κηθξή άιισζηε, δηαθνξά ειηθίαο θαη πεξηζζφηεξν ζηηο απμεκέλεο εκπεηξίεο κάζεζεο πνπ ζα 

έρνπλ απνθηήζεη καζεηέο κε έλα έηνο επηπιένλ ζηελ δεκφζηα θαη ελδερνκέλσο, ζηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε. Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη ππάξρεη θαη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο Σηξαηεγηθψλ, φπνπ ηα θνξίηζηα ζα ππεξηεξνχλ, 

ζχκθσλα θαη κε ηα επξήκαηα ζηε βηβιηνγξαθία. Αληίζεηα, δε δηεξεπλήζεθε άκεζα ε 

κεηαβιεηή ηεο δεχηεξεο ΞΓ, θαζψο κία ηέηνηα δηεξεχλεζε ζα απαηηνχζε δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ηεο Αγγιηθήο σο πξψηεο ΞΓ. 

Βέβαηα, ππήξμαλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη 

ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα κάζεζεο. Ζ ζπζρέηηζή ηνπο φκσο κε ηηο 

Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο ζα μεπεξλνχζε θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ απηνχ. 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ Σηξαηεγηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Strategy Inventory of 

Language Learning (SILL) ηεο Oxford (1990). Ζ επηινγή ηνπ έγηλε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Οη 

Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο θαη Φξήζεο ΞΓ είλαη λνεξέο δηεξγαζίεο πνπ δελ είλαη πάληα 

αληηιεπηέο απφ έλαλ παξαηεξεηή. Καη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο έλα εξγαιείν κε ην νπνίν ην 

δείγκα απαληά κφλν ηνπ απνηειεί αλεθηίκεηε βνήζεηα (Ehrman, 1996). Απηφ ηζρχεη αθελφο 

γηα ηε ρξήζε κηαο Σηξαηεγηθήο σο παξαηεξήζηκε δξαζηεξηφηεηα, αθεηέξνπ σο πξνο ηνλ 
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ζηφρν κηαο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηεγνξηνπνηεζεί. Ζ ελαιιαθηηθή 

δπλαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο κε ζπλέληεπμε πξνζθέξεηαη γηα πην βαζηέο, πνηνηηθέο έξεπλεο, 

δελ πξνζθέξεη φκσο νηθνλνκία ρξφλνπ ζηελ θάιπςε κεγάινπ αξηζκνχ δείγκαηνο θαη ζηελ 

αληίζηνηρε απνδειηίσζε. Έηζη, ε θαηαγξαθή ησλ Σηξαηεγηθψλ απφ ην ίδην ην δείγκα 

απνηειεί ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο θαηαγξαθήο ηνπο (Fazeli, 2012). Έλαο άιινο ιφγνο 

πξνηίκεζεο είλαη φηη είλαη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ππάξρεη γηα ζρεδφλ ηξεηο δεθαεηίεο θαη 

είλαη ην πην δηαδεδνκέλν (Raftari, Alawi, 2012). 

Βέβαηα, ε ρξήζε ηέηνησλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ελέρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Πξψηνλ, 

πθίζηαηαη πάληα ην ελδερφκελν νη καζεηέο λα κε δίλνπλ εηιηθξηλείο απαληήζεηο γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο. Δπηπιένλ ππάξρεη ην ελδερφκελν νη καζεηέο λα κελ έρνπλ επίγλσζε ηεο 

καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Ellis, 1994). Άιιν πξφβιεκα είλαη φηη ηα εξγαιεία απηά δελ 

ζπζρεηίδνπλ ηηο Σηξαηεγηθέο κε ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ (Fazeli, 

2012). Καη γεληθφηεξα, θαίλεηαη φηη ιίγν εμεηάδνληαη νη Σηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλνδεχνπλ, θαζψο κία ζπζρέηηζε Σηξαηεγηθψλ κε 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα απαηηνχζε θαη κία ζρεηηθή πεξίπινθε δηάθξηζε ησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πξβι.  Αγνξαζηφο, 2003).  

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ππάξρεη θαη έλα επηπιένλ κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα. Ζ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ζα γίλεη κε ηελ απιή αλάιπζε δηαζπνξάο κε έλαλ παξάγνληα (One Way 

ANOVA). Δπεηδή φκσο κε απηήλ ηελ αλάιπζε δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε κηαο κεηαβιεηήο ζε 

κηα άιιε (Γαθέξκνο, 2005), ε αλάιπζε ελδείθλπηαη σο πξνο ηελ πξφβιεςε πεξηζζφηεξν γηα 

πεηξακαηηθέο έξεπλεο θαη ιηγφηεξν γηα πεξηγξαθηθέο (Johnson, as cited in Fazeli, 2012). 

4. Σηαηιζηική επεξεπγαζία - Γενικέρ επιζημάνζειρ 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έγηλε κε ην ινγηζκηθφ SPSS 21. Γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 

δει. ην θχιν θαη ηελ ηάμε, ππνινγίζηεθαλ ν Μέζνο Όξνο (Μ.Ο.) θαη ε Τππνπνηεκέλε 

Απφθιηζε. Οη θαηαγξαθέο ησλ Σηξαηεγηθψλ έγηλαλ κε ηελ θιίκαθα Λίθεξη θαη 

απνηππψζεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Μ.Ο. ηεο αλάιπζεο ANOVA. Ζ δε θιίκαθα Λίθεξη 

είρε έλα εχξνο ηηκψλ απφ 1, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε “πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ”, σο θαη 5 

γηα ηελ απάληεζε “πάληα ή ζρεδφλ πάληα”. Σηνπο ςεινχο Μ.Ο., ε ηηκή απφ 4,5 σο 5 

αληηζηνηρεί ζε Σηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη “πάληα ή ζρεδφλ πάληα”, ελψ έλαο Μ.Ο. 

κε ηηκέο κεηαμχ 3,5 θαη 4,4 ζε Σηξαηεγηθέο “ζπλήζνπο ρξήζεο”. Ο Μ.Ο. πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 2,5 θαη 3,4 αληηζηνηρεί ζε “πεξηζηαζηαθή ρξήζε” θαη έλαο Μ.Ο. κε ηηκή απφ 1,5 σο 

2,4 ππνδεηθλχεη φηη ε Σηξαηεγηθή “γεληθά δε ρξεζηκπνηείηαη”. Έλαο κηθξφηεξνο Μ.Ο. 

ζεκαίλεη φηη ε Σηξαηεγηθή δε ρξεζηκνπνηείηαη “πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ”.  

Ζ αμηνπηζηία ειέγρζεθε κε ην δείθηε Cronbach`s alpha. Γηα ην ζχλνιν ησλ Σηξαηεγηθψλ, ν 

δείθηεο είλαη 0,917, πνπ κπνξεί λα θξηζεί σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο. Υπνινγίδνληαο ην 

δείθηε γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο Σηξαηεγηθψλ, θαίλεηαη φηη απηφο είλαη ζε απνδεθηά επίπεδα. 

Σπγθεθξηκέλα, νη Μλεκνληθέο Σηξαηεγηθέο θαηέγξαςαλ ηηκή 0,682, νη Γλσζηηθέο 0,816, νη 
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Αληηζηαζκηζηηθέο 0,646, νη Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο 0,772, νη Σπλαηζζεκαηηθέο 0,569 

θαη νη Κνηλσληθέο 0,670.   

4.1  Μέζορ Όπορ  

Αλαηξέρνληαο ζηηο απνδειηηψζεηο, βιέπνπκε φηη ν Μ.Ο. γηα φιεο ηηο Σηξαηεγηθέο είλαη 

2,9870. Αληηζηνηρεί δειαδή ζε πεξηζηαζηαθή ρξήζε. Φσξίο ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο είλαη θαη ν 

Μ.Ο. γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο Σηξαηεγηθψλ. Έηζη, νη Μλεκνληθέο Σηξαηεγηθέο εκθαλίδνπλ 

Μ.Ο. ίζν κε 3,0332, νη Γλσζηηθέο Σηξαηεγηθέο 2,9371, νη Αληηζηαζκηζηηθέο Σηξαηεγηθέο 

2,6085, νη Σηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Μάζεζεο, 3,3821, νη Σπλαηζζεκαηηθέο 

Σηξαηεγηθέο 2,7416 θαη νη Κνηλσληθέο Σηξαηεγηθέο 3,0657. Βιέπνπκε ζπλεπψο φηη νη Μ.Ο. 

ησλ επηκέξνπο νκάδσλ είλαη αξθεηά θνληά ζηνλ γεληθφ Μ.Ο. Κάπνηεο, κηθξέο σζηφζν, 

δηαθνξνπνηήζεηο ζα κπνξνχζακε λα εληνπίζνπκε ζηηο Σηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο Μάζεζεο, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη λα ππάξρεη κε Μ.Ο. 3,3821 κηα θάπνηα ηάζε 

ζπρλφηεξεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο. Αληίζεηα, ιίγν πην θάησ απφ ην γεληθφ Μ.Ο. θαίλεηαη λα 

ελεξγνπνηνχληαη νη Αληηζηαζκηζηηθέο θαη νη Σπλαηζζεκαηηθέο Σηξαηεγηθέο κε Μ.Ο. 2,6085 

θαη 2,7416 αληίζηνηρα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη νχηε κία Σηξαηεγηθή πνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη “πάληα ή ζρεδφλ 

πάληα”, ελψ δψδεθα έρνπλ “ζπλήζε ρξήζε”. Δίθνζη πέληε Σηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

“κεξηθέο θνξέο”, ελψ δεθαηξείο “ζπλήζσο δε ρξεζηκνπνηνχληαη”. Δπίζεο, δελ ππάξρεη νχηε 

κία Σηξαηεγηθή πνπ λα έρεη Μ.Ο. ρξήζεο αληίζηνηρν ηνπ “πνηέ ή ζρεδφλ πνηέ”. 

Σηε ζπλέρεηα ζα ζρνιηαζηνχλ νη νκάδεο ρσξηζηά. 

4.2  Μνημονικέρ Σηπαηηγικέρ 

Απηή ε νκάδα ζπκπεξηιακβάλεη ελλέα Σηξαηεγηθέο θαη ν Μ.Ο. (3,0332) είλαη ιίγν 

κεγαιχηεξνο ηνπ γεληθνχ. Παξφια απηά εδψ εληνπίδεηαη θαη ε Σηξαηεγηθή κε ην ρακειφηεξν 

Μ.Ο. Πξφθεηηαη γηα ηε Σηξαηεγηθή “Αλαπαξηζηψ ην λέν ιεμηιφγην κε θηλήζεηο (π.ρ.κε 

παληνκίκα)” (Μ.Ο.: 1,6781). Μία Σηξαηεγηθή (“Όηαλ καζαίλσ λέν ιεμηιφγην, ζρεκαηίδσ 

νκνηνθαηαιεμίεο θαη  ζηίρνπο κε ηηο ηηο ιέμεηο, γηα λα ηηο ζπκάκαη θαιχηεξα”) επίζεο δε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά (Μ.Ο.: 2,1633). Τνλ ςειφηεξν Μ.Ο. έρεη ε Σηξαηεγηθή “Κάλσ ζπρλή 

επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ είρα ζην κάζεκα.” (3,9122). Οη ππφινηπεο πέληε 

Σηξαηεγηθέο κε Μ.Ο. απφ 3,2933 σο 3,4762 ραξαθηεξίδνληαη απφ “κεξηθή ρξήζε”, 

βξίζθνληαη φκσο πνιχ θνληά ζην φξην λα ραξαθηεξηζηνχλ σο “ζπλήζνπο ρξήζεο”. 

4.3  Γνυζηικέρ Σηπαηηγικέρ 

Με δεθαηέζζεξηο Σηξαηεγηθέο είλαη ε πνιππιεζέζηεξε νκάδα θαη ζπλεπψο δε μαθληάδεη πνπ 

ν Μ.Ο. ηεο κε 2,9731 είλαη πνιχ θνληά ζηνλ γεληθφ Μ.Ο. 2,9870. Γχν Σηξαηεγηθέο αλήθνπλ 

ζηελ νκάδα ηεο “ζπλήζνπο ρξήζεο”. Πξφθεηηαη γηα ηηο Σηξαηεγηθέο “Πξνζπαζψ λα βξσ 
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ιέμεηο απφ ηα Διιεληθά ή ηα Αγγιηθά πνπ κνηάδνπλ κε ηα ιέμεηο ζηα Γεξκαληθά” (κε Μ.Ο.: 

3,6414) θαη “Κάλσ εμάζθεζε κε ηελ πξνθνξά ζηα Γεξκαληθά” (Μ.Ο.: 3,5793). Δπηά είλαη 

“κεξηθήο ρξήζεο“, εθ ησλ νπνίσλ έμη κε Μ.Ο. κεηαμχ 3,4795 θαη 3,3056. Πέληε Σηξαηεγηθέο 

βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηεο “κε ζπλήζνπο ρξήζεο”. Φακειφηεξν Μ.Ο. έρεη ε Σηξαηεγηθή 

“Βιέπσ εθπνκπέο ή ηαηλίεο ζηα Γεξκαληθά” (Μ.Ο: 1,9517), πνπ είλαη θαη ε δεχηεξε 

ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν.  

4.4 Ανηιζηαθμιζηικέρ Σηπαηηγικέρ 

Πξφθεηηαη γηα κία κηθξή νκάδα κε έμη Σηξαηεγηθέο. Δίλαη επίζεο ε νκάδα κε ην ρακειφηεξν 

Μ.Ο. (2,6085). Τν κεγαιχηεξν Μ.Ο. έρεη κε απφζηαζε ε Σηξαηεγηθή “Πξνζπαζψ λα 

καληέςσ ηε ζεκαζία άγλσζηεο ιέμεο.” (3,4345). Τν ρακειφηεξν έρεη ε Σηξαηεγηθή “Αλ δελ 

ζπκάκαη κηα ιέμε ηελ ψξα πνπ ιέσ θάηη, ηελ εμεγψ κε ρεηξνλνκίεο. “ (1,9586). 

4.5  Σηπαηηγικέρ Οπγάνυζηρ και Αξιολόγηζηρ Μάθηζηρ 

Με Μ.Ο. 3.3821 είλαη ε νκάδα κε ηε ζπρλφηεξε ελεξγνπνίεζε. Δδψ ππάξρεη ε Σηξαηεγηθή κε 

ην κεγαιχηεξν Μ.Ο. (4,300). Πξφθεηηαη γηα ηελ “Πξνζπαζψ λα βξσ ηξφπνπο, λα γίλσ 

θαιχηεξνο καζεηήο ζηα Γεξκαληθά“. Καη γεληθά κφιηο δχν απφ ηηο ελλέα Σηξαηεγηθέο 

εκθαλίδνπλ Μ.Ο. ρακειφηεξν απφ ην γεληθφ. Πξφθεηηαη γηα ηηο Σηξαηεγηθέο “Χάρλσ 

αλζξψπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα Γεξκαληθά” (Μ.Ο.: 2,6667) θαη 

“Χάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηα Γεξκαληθά” (Μ.Ο.: 2,2624). 

4.6  Σςναιζθημαηικέρ Σηπαηηγικέρ 

Με Μ.Ο. 2,7416 ε νκάδα θηλείηαη θάησ απφ ην γεληθφ Μ.Ο. Τνλ πςειφηεξν Μ.Ο. έρεη ε 

Σηξαηεγηθή “Δλζαξξχλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα Γεξκαληθά, αθφκε θαη φηαλ 

θνβάκαη, κήπσο θάλσ θαλέλα ιάζνο.” (Μ.Ο.: 3,4500). Τνλ ρακειφηεξν Μ.Ο., πνπ είλαη θαη 

ζπλνιηθά ν δεχηεξνο ρακειφηεξνο, (1,7266), εκθαλίδεη ε “Καηαγξάθσ ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα 

ή θφβνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Γεξκαληθψλ ζε έλα εκεξνιφγην”.  

4.7  Κοινυνικέρ Σηπαηηγικέρ 

Με έμη Σηξαηεγηθέο αλήθεη ζηηο κηθξέο νκάδεο. Έρεη δε ηηο κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο θαη ην 

δεχηεξν κεγαιχηεξν Μ.Ο. (3,0657). Πην ζπρλφρξεζηεο είλαη νη Σηξαηεγηθέο “Κάλσ 

εξσηήζεηο ζηα Γεξκαληθά.” (Μ.Ο.: 3,6483) θαη “Όηαλ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη ζηα Γεξκαληθά, 

δεηψ λα κνπ κηιήζνπλ πην αξγά ή λα ην επαλαιάβνπλ.” (Μ.Ο.: 3,7483). Οη ππφινηπεο 

εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο “κεξηθνχο ρξήζεο”.  
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5. Σσέζη ηυν Σηπαηηγικών με ηη μεηαβληηή “Τάξη” 

Τν 48,7% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ καζεηέο ηεο πέκπηεο Τάμεο θαη ην 51,3% ηεο έθηεο. 

Σηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή ηεο ηάμεο βξέζεθε ζε κφιηο έμη ζπλνιηθά 

Σηξαηεγηθέο, κνηξαζκέλεο κεηαμχ ησλ Γλσζηηθψλ Σηξαηεγηθψλ, ησλ Σηξαηεγηθψλ 

Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο θαη ησλ Σπλαηζζεκαηηθψλ Σηξαηεγηθψλ. 

Σηηο Γλσζηηθέο Σηξαηεγηθέο (Μ.Ο.: 2,9371), ε Σηξαηεγηθή “Χάρλσ θαη δηαβάδσ θείκελα 

εμσζρνιηθά γεξκαληθά θείκελα” δελ παξνπζηάδεη επξεία ρξήζε. Ψζηφζν, θαίλεηαη φηη ε 

πέκπηε Τάμε ηε ρξεζηκνπνηεί πην ζπρλά (Μ.Ο.: 2,3286) έλαληη ηεο έθηεο Τάμεο (Μ.Ο.: 

1,7463). Αληίζεηα, ε Σηξαηεγηθή “Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηα Διιεληθά ή ηα Αγγιηθά 

πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηα Γεξκαληθά.”, πνπ έρεη θαη ζρεηηθά επξεία ρξήζε, πξνηηκάηαη απφ 

καζεηέο ηηο έθηεο Τάμεο πην ζπρλά (Μ.Ο. 3,8421) έλαληη ηεο πέκπηεο Τάμεο (Μ.Ο. 3,4203). 

Σηηο Σηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Μ.Ο.: 3,3821), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

εκθαλίδνπλ νη Σηξαηεγηθέο “Πξνζπαζψ λα βξσ ηξφπνπο λα γίλσ θαιχηεξνο καζεηήο ζηα 

Γεξκαληθά.” θαη “Χάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηα Γεξκαληθά.”. Ζ πέκπηε Τάμε 

ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεξα ηελ πξψηε (Μ.Ο.: 4,5147) έλαληη ηεο έθηεο Τάμεο (Μ.Ο.: 4,0972) 

θαη ηε δεχηεξε  (Μ.Ο.: 2,5072) έλαληη ηεο έθηεο Τάμεο (Μ.Ο.: 2,0278). 

Τέινο, ζηηο Σπλαηζζεκαηηθέο Σηξαηεγηθέο (Μ.Ο.: 3,1942), ε πέκπηε Τάμε ρξεζηκνπνηεί 

ζπρλφηεξα ηελ “Καηαγξάθσ ηπρφλ ζπλαηζζήκαηα ή θφβνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ 

Γεξκαληθψλ ζε έλα εκεξνιφγην.” (Μ.Ο.: 2,0299) έλαληη ηεο έθηεο (Μ.Ο.: 1,4444) θαη ηελ 

“Μηιάσ ζε θάπνηνλ γηα ην πψο αηζζάλνκαη φηαλ καζαίλσ Γεξκαληθά.” (Μ.Ο.: 2,6912) έλαληη 

ηεο έθηεο Τάμεο (Μ.Ο.: 2,0833). 

Γηα απηέο ηηο έμη Σηξαηεγηθέο πξνθχπηνπλ θαη θάπνηεο επηπιένλ παξαηεξήζεηο. Με εμαίξεζε 

κία Σηξαηεγηθή, ηε Γλσζηηθή “Πξνζπαζψ λα βξσ ιέμεηο απφ ηα Διιεληθά ή ηα Αγγιηθά πνπ 

κνηάδνπλ κε ηηο ιέμεηο ζηα Γεξκαληθά.”, νη ππφινηπεο πέληε πξνηηκψληαη απφ καζεηέο ηεο 

πέκπεο Τάμεο. Καηά ζπλέπεηα, επηβεβαηψλνληαη ε ππφζεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ιφγσ 

δηαθνξψλ ζε ειηθία θαη εκπεηξίεο, αιιά κε απξνζδφθεην ηξφπν, θαζψο νη καζεηέο πέκπηεο 

Τάμεο ηείλνπλ λα έρνπλ ζπρλφηεξε ρξήζε Σηξαηεγηθψλ. Δλδερνκέλσο, ε έκθαζε πνπ δίλεη ε 

εθπαίδεπζε ζηελ απνκλεκφλεπζε γλψζεσλ δεισηηθήο γλψζεο λα ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά 

ζηελ επηινγή Σηξαηεγηθψλ, εθφζνλ απηέο δελ έρνπλ άκεζα κε ηελ εθκάζεζε θαη απνζηήζηζε 

ιέμεσλ ζην κάζεκα. Τελ ππφζεζε απηή εληζρχεη ε κνλαδηθή Σηξαηεγηθή, ηελ νπνία 

επηιέγνπλ ζπρλφηεξα νη καζεηέο ηεο έθηεο Τάμεο θαη σο Γλσζηηθή ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε δεισηηθήο γλψζεο.  

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη ε ελεξγνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ Σηξαηεγηθψλ απνθιίλεη ζεκαληηθά 

απφ ηνλ Μ.Ο. ελεξγνπνίεζεο ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη επηκέξνπο Σηξαηεγηθέο. 

Τέζζεξηο Σηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν ζπρλά, αλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ Μ.Ο. ηεο 

νκάδαο ηνπο. Μία Γλσζηηθή Σηξαηεγηθή θαη κία Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο εκθαλίδνπλ 

σζηφζν ζπρλφηεηα ρξήζεο κεγαιχηεξε απφ ηνλ Μ.Ο. ηεο νκάδαο ηνπο. 
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6. Σσέζη ηυν Σηπαηηγικών με ηην μεηαβληηή ηος θύλος 

Σεκεηψλεηαη φηη ηα θνξίηζηα ηνπ δείγκαηνο ππεξηεξνχζαλ αξηζκεηηθά, θαζψο απνηεινχζαλ 

ην 53,6% ηνπ δείγκαηνο. Σηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε εκθαλίδνπλ δχν Γλσζηηθέο 

Σηξαηεγηθέο, ηέζζεξηο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο θαη κία Κνηλσληθή θαη ζε φιεο 

ππνδεηθχεηαη κία πξνηίκεζε ρξήζεο απφ ηα θνξίηζηα. 

Σηηο Γλσζηηθέο Σηξαηεγηθέο (Μ.Ο.: 2,9371), ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηε 

“Χάρλσ θαη δηαβάδσ θείκελα εμσζρνιηθά γεξκαληθά θείκελα.” (Μ.Ο. 2,2468 έλαληη 1,8088) 

θαη ηε “Γξάθσ ζχληνκα θείκελα ζηα Γεξκαληθά (π.ρ. έλα ζεκείσκα ή έλα κέηι).” (Μ.Ο. 

2,4156 έλαληη 1,7059).  

Σηηο Σηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Μ.Ο.: 3,3821), ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

εκθαλίδνπλ ηέζζεξηο Σηξαηεγηθέο. Τα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηε “Πξνζπαζώ λα 

βξω ηξόπνπο, λα γίλω θαιύηεξνο καζεηήο ζηα Γεξκαληθά.” (Μ.Ο.: 4,5211 έλαληη Μ.Ο.: 

4,0588), ηε “Οξγαλψλσ έηζη ηε κέξα, ψζηε λα έρσ ρξφλν γηα δηάβαζκα.” (Μ.Ο.: 4,0435 

έλαληη 3,2388), ηελ “Χάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηα Γεξκαληθά.” (Μ.Ο.: 2,5972 έλαληη 

1,9118), θαη ηελ “Ξέξσ αθξηβψο ηί ζέισ λα βειηηψζσ ζηα Γεξκαληθά κνπ.” (3,9681 έλαληη 

Μ.Ο. ησλ αγνξηψλ 3,4265).   

Σηηο Κνηλσληθέο Σηξαηεγηθέο (Μ.Ο.: 3,6483), ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηελ 

“Δμαζθψ ηα Γεξκαληθά θαη κε άιινπο.” (Μ.Ο.: 2,9067 έλαληη Μ.Ο.: 2,5132).  

Δδψ δελ απνξξίπηεηαη ινηπφλ γηα επηά Σηξαηεγηθέο ε ππφζεζε φηη ηα θoξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλφηεξα θάπνηεο Σηξαηεγηθέο. Καη εδψ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θάπνηεο δηαπηζηψζεηο γηα 

ηηο Σηξαηεγηθέο πνπ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζρέζεηο κε ηε κεηαβιεηή ηνπ 

“θχινπ”. Έηζη, ππάξρεη ζνβαξή απφθιηζε ηνπ Μ.Ο. ηεο εθάζηνηε Σηξαηεγηθήο κε ηνλ Μ.Ο. 

ηεο νκάδαο, ζηελ νπνία αλήθεη. Οη δχν Γλσζηηθέο, ε Κνηλσληθή θαη κία Σηξαηεγηθή 

Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο εκθαλίδνπλ Μ.Ο. ρακειφηεξν ηεο νκάδαο ηνπο. Αληίζεηα, ηξεηο 

Σηξαηεγηθέο Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνπλ Μ.Ο. ζεκαληηθά ςειφηεξν απφ ηνλ 

Μ.Ο. 3,3821 ηεο νκάδαο ζπλνιηθά. 

Σςμπεπάζμαηα 

Σπλνςίδνληαο ινηπφλ, επαλαιακβάλεηαη φηη θαηαγξάθηεθαλ νη Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο θαη 

Φξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην κάζεκα ηεο 

Γεξκαληθήο σο ΞΓ2. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν SILL ηεο 

Oxford. Ζ δε απνδειηίσζε θαη επεμεξγαζία έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ SPSS 21.  

Δπηπξφζζεηα, εμεηάζηεθε ε ππφζεζε φηη καζεηέο έθηεο Τάμεο, σο ζπλέπεηα κεγαιχηεξεο 

εκπεηξίαο, ρξεζηκνπνηνχλ Σηξαηεγηθέο ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε καζεηέο ηεο πέκπηεο Τάμεο. 

Απνηέιεζε σζηφζν έθπιεμε φηη νη καζεηέο ηεο πέκπηεο Τάμεο δείρλνπλ επξχηεξε ρξήζε 

πέληε επηκέξνπο Σηξαηεγηθψλ. Ζ αξρηθή ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη γηα κία κφλν Γλσζηηθή 

Σηξαηεγηθή.  
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Σε άιιε ππφζεζε δηαηππψζεθε φηη ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα απφ ηα αγφξηα 

Σηξαηεγηθέο. Πξάγκαηη θαηαγξάθεηαη φηη ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα 

επηά Σηξαηεγηθέο Μάζεζεο θαη Φξήζεο ΞΓ. 

Σεκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη ηα επξήκαηα δελ πξννξίδνληαη λα έρνπλ κφλν πξνγλσζηηθή 

ιεηηνπξγία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δει. λα μέξεη θάζε ζηηγκή πνηεο Σηξαηεγηθέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ. Δίλαη θαη έλα εξγαιείν πξνζαλαηνιηζκνχ. Έηζη, ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ηνπο ιφγνπο πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ κε ην επηζπκεηφ ηξφπν 

θάπνηνη καζεηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, είλαη έλα εξγαιείν 

γηα ηελ νξγάλσζε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ. Αιιά είλαη θαη έλαο ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ Σηξαηεγηθψλ πνπ δελ εθαξκφδνληαη 

κε ηελ ζπρλφηεηα πνπ ελδερνκέλσο λα επηζπκεί ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηηο ζεσξεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηφο ηνπ. 

Δίλαη επίζεο φκσο θαη κία επθαηξία λα θαηαδεηρζεί φηη ε έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί κε 

ζρεηηθά απιά κέζα απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζηηο ηάμεηο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ίδην. Έηζη, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη θαιχηεξα 

ηελ ηάμε ηνπ πξνζεγγίδνληάο ηελ απφ άιιε νπηηθή γσλία. 
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