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Abstract: The main purpose of the study is to identify which strategies were used by 125 

students of the Aristotle University of Thessaloniki, who attended classes in order to learn 

German as a foreign language (German for academic purposes vs. classes in order to gain a 

level from A2 to B2). An adaptation of the well known SILL of Oxford was implemented. Of 

specific interest was the influence of several factors, like the objective of their studies, the 

year of study and the objectives of the specific class.  There was evidence that indeed the 

implementation of several strategies depended on some of these variables.  
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Πεξίιεςε: Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 125 θνηηεηώλ θαη 

θνηηεηξηώλ ηνπ Α.Π.Θ., νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε πηινηηθά καζήκαηα εθκάζεζεο ηεο 

γεξκαληθήο σο μέλεο γιώζζαο. Τα καζήκαηα απηά δηαθξίλνληαλ ζε καζήκαηα 

γισζζνκάζεηαο γηα εηδηθνύο αθαδεκατθνύο ζθνπνύο θαη ζε καζήκαηα επίηεπμεο γεληθήο 

γισζζνκάζεηαο επηπέδσλ Α2 σο Β2. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην δνθηκαζκέλν εξγαιείν SILL ηεο Oxford. Δμεηάζηεθε επίζεο ε ζρέζε ηεο ρξήζεο 

ζηξαηεγηθώλ κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο Σρνιήο, ηνπ έηνπο ζπνπδώλ θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζπνπδώλ ησλ θνηηεηώλ. Γηα θάπνηεο από ηηο ζηξαηεγηθέο θαηαγξάθεθε όηη ε 

ρξήζε ηνπο ζπζρεηίδεηαη κε θάπνηεο από ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: εθκάζεζε μέλεο γιώζζαο, ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, ε Γεξκαληθή σο μέλε 

γιώζζα, ε Γεξκαληθή γηα εηδηθνύο αθαδεκατθνύο ζθνπνύο 

Δηζαγσγή 

Σηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο ζε θνηηεηέο 

ησλ καζεκάησλ Γεξκαληθήο σο Ξέλεο Γιώζζαο (ΞΓ) πνπ δίδαμα γηα ην Κένηρο Διδαζκαλίας 
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Ξένων Γλωζζών ηνπ Α.Π.Θ. θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2015-6. Τα καζήκαηα απηά 

παξαθνπινπζνύζαλ θνηηεηέο δηαθόξσλ εμακήλσλ θαη από όιεο ηηο Σρνιέο ηνπ Α.Π.Θ. 

Γηαθξίλνληαλ δε ζε καζήκαηα Γενικής Γλωζζομάθειας (ΓΓ) θαη γηα Ειδικούς Ακαδημαϊκούς 

Σκοπούς (ΔΑΣ). Σηόρνη κνπ ήηαλ λα γλσξίζσ ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηώλ θαη 

ε ζπγθέληξσζε ελδείμεσλ, ώζηε λα δνκήζσ κηα ηεθκεξησκέλε ζεσξία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

καζεηώλ ηεο Γεξκαληθήο σο δεύηεξε ΞΓ (ΞΓ2) (πξβι. Strauss & Corbin, 1990). Τα επξήκαηα 

ζα επέηξεπαλ θαη κία θαιύηεξε, εμεηδηθεπκέλε πξνεηνηκαζία ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ κνπ. 

Η παξνύζα έξεπλα ζεσξήζεθε αλαγθαία, θαζώο ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλώλ γηα ηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθώλ εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ΞΓ/Γ2 ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε επηθεληξώλεηαη 

ζηελ θαηαγξαθή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Αγγιηθή, ελώ δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πνιιέο 

αλάινγεο έξεπλεο γηα ηε Γεξκαληθή σο ΞΓ2 ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ηα 

επξήκαηα ησλ εξεπλώλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο ηεο Αγγιηθήο σο ΞΓ δελ 

κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα εξκελεύζνπλ απηόκαηα ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο 

ηεο Γεξκαληθήο σο ΞΓ, ε νπνία θαηά θαλόλα καζαίλεηαη ρξνληθά κεηά ηελ Αγγιηθή. Σπλεπώο, 

είλαη πηζαλό νη καζεηέο ηεο Γεξκαληθήο σο ΞΓ2 λα ελζσκαηώλνπλ γλώζεηο γηα κηα άιιε ΞΓ 

θαη ζρεηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο (Mißler, 1999; Hufeisen, 1999). Σηελ πξάμε απηό 

ζεκαίλεη όηη ελδέρεηαη νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν όηαλ καζαίλνπλ ηε Γεξκαληθή σο ΞΓ2 ζε ζρέζε κε ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο σο 

πξώηεο ΞΓ.  

Σε απηό ην πιαίζην ινηπόλ, θξίζεθε ζθόπηκν λα δηεξεπλεζνύλ ηπρόλ δηαθνξέο ζηελ επηινγή 

ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο Γεξκαληθήο σο ΞΓ2 (ή θαη ΞΓ3) αλάινγα 

κε: α. ηε Σρνιή, β. ην εμάκελν θνίηεζεο θαη γ. ην είδνο ησλ καζεκάησλ, αλ δειαδή είλαη 

Γενικής Γλωζζομάθειας (ΓΓ) ή γηα Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (ΔΑΣ).  

1. Δπηζθόπεζε 

Παξά ηελ αλαγλσξηζκέλε αμία ησλ ζηξαηεγηθώλ γισζζηθήο κάζεζεο, θαζώο απνηεινύλ 

βαζηθό εξγαιείν πεξηγξαθήο, εξκελείαο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ εθκάζεζε Γ2 

θαη ΞΓ, δύζθνια ζα βξεη θαλείο έλαλ νξηζκό πνπ ζα ηθαλνπνηεί όιεο ηηο πξνζεγγίζεηο. 

Ψζηόζν, νη ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ΞΓ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ σο «...ζθέςεηο θαη 

ελέξγεηεο πνπ επηιέγεη ζπλεηδεηά ν καζεηήο θαη νη νπνίεο βνεζνύλ ηνλ καζεηή ζηελ 

δηεθπεξαίσζε καζεηηθώλ θαζεθόλησλ, από ηα πην αξράξηα επίπεδα σο θαη ηε ρξήζε ηεο 

γιώζζαο-ζηόρνπ ζηα πην πξνρσξεκέλα επίπεδα γισζζνκάζεηαο.» (Cohen, 2012, ζ. 136). 

Δπίζεο, ζεσξνύληαη «...ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν καζεηήο γηα λα 

θάλεη ηε καζεζηαθή ηνπ δηαδηθαζία επθνιόηεξε, γξεγνξόηεξε, απνιαπζηηθόηεξε, 

πεξηζζόηεξν απηνθαηεπζπλόκελε, απνηειεζκαηηθόηεξε θαη επθνιόηεξα κεηαθεξόκελε ζε 

λέεο θαηαζηάζεηο.» (Oxford, 1990, ζ. 8).   

Οη αλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο ηεο Σρνιήο θαη ηεο πξνο εθκάζεζεο ΞΓ είλαη νξηζκέλεο κόλν 

από ηηο πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ ελδερνκέλσο επηδξνύλ ζηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθώλ. 
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Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ην θύιν, ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ε ζηάζε θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ καζεηή, ην είδνο ησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ, νη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη πξόηεξεο εκπεηξίεο ζηελ εθκάζεζε θ.ά. (Mitits, 2015).  

Ψο πξνο ην αληηθείκελν ζπνπδώλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ππάξρνπλ πνιιέο εξγαζίεο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο θαη ρξήζεο ΞΓ/Γ2 ζηελ Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Ψζηόζν, απηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηεξεπλνύλ ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηε βνήζεηα 

δείγκαηνο κε ζρεηηθά εληαία ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο πξόθεηηαη γηα θνηηεηέο ζπγθεθξηκέλνπ 

έηνπο ή/θαη ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο θαη ζπρλά επηθεληξώλνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο Αλάγλσζεο 

(π.ρ. Cabral & Tavares, 2002; Mukhlif & Amir, 2017). Ιδηαίηεξε αλαθνξά όκσο ζα πξέπεη λα 

γίλεη ζηελ έξεπλα ησλ Psaltou-Joycey & Kantaridou (2009), ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θνηηεηώλ νθηώ δηαθνξεηηθώλ επηζηεκνληθώλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Από ηελ 

έξεπλα απηή πξνέθπςε ζαθήο πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθώλ 

κάζεζεο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ζπνπδώλ ηνπο.  

Δθηεηακέλε έξεπλα ππάξρεη επίζεο σο πξνο ηελ επηινγή ζηξαηεγηθώλ θαη ηε ζπρλόηεηα 

ρξήζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ην γισζζηθό επίπεδν (π.ρ. Gascoigne, 2005; Shorkaee & Talebi, 

2018) θαη έρεη δηαπηζησζεί όηη ε επηινγή ζηξαηεγηθώλ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάινγα 

κε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο. Ψζηόζν, δε ζηάζεθε δπλαηό λα βξσ έξεπλεο σο πξνο ην ηε 

δηάθξηζε κεηαμύ καζεκάησλ Γεξκαληθήο ΓΓ θαη ΔΑΣ ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Αλάινγε ήηαλ θαη ε δπζρέξεηά κνπ γηα ηελ αλέξεπζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή 

ζηξαηεγηθώλ αλάινγα κε ην έηνο θνίηεζεο. 

2. Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ρξήζεο ηεο Γεξκαληθήο σο δεύηεξεο ΞΓ ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε 

Γηα ηνλ ειιαδηθό ρώξν θαηαγξάθεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα αμηόινγε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο ΞΓ ζην ρώξν ηεο Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (π.ρ. Psaltou-Joycey & Kantaridou, 2009). Γηα ην Γεκνηηθό αλαθέξεηαη 

ελδεηθηηθά ε έξεπλα ηεο Vrettou (2011), ελώ γηα ην Γπκλάζην ηεο Mitits (2015).  

Αληίζεηα, ε έξεπλα γηα ηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ ζηε Γεξκαληθή σο ΞΓ2 ζηελ Διιάδα είλαη πην  

πεξηνξηζκέλε. Μνινλόηη θαηαγξάθνληαη αξθεηέο Μεηαπηπρηαθέο Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ησλ γεξκαληθώλ ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, απηέο ηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη πξνηάζεηο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο, ρσξίο όκσο ζπλήζσο λα ππάξρεη ρξήζε κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ, ώζηε λα 

ηεθκεξηώλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο απηήο. Ψζηόζν, ε απνθπγή εξεπλεηηθήο 

ηεθκεξίσζεο νθείιεηαη πξώηηζηα ζηνλ ζηόρν ησλ εξγαζηώλ απηώλ λα πξνηείλνπλ 

δηδαζθαιίεο κε ηελ κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθώλ πιηθώλ θαη ζρεδίσλ καζήκαηνο. 

Αληίζεηα, ιηγνζηέο είλαη νη πεξηγξαθηθέο έξεπλεο (π.ρ. Αγνξαζηόο, 2019). 
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3. Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

Η έξεπλα δηεμήρζε ζε 125 θνηηεηέο ηνπ Α.Π.Θ. πνπ παξαθνινπζνύζαλ εζεινληηθά θαηά ην 

αθαδεκατθό έηνο 2015 – 2016 έλα από ηα ηξία Τκήκαηα ΓΓ (επίηεπμεο επηπέδσλ Α2 σο Β2) 

θαη ηξία ΔΑΣ (Προεηοιμαζία για ηο Πρόγραμμα Erasmus+, Προεηοιμαζία για TestDaF θαη 

Καηανόηζη Επιζηημονικών Κειμένων ζηην Εθαρμοζμένη Γλωζζολογία)
1
.  

Ψο πξνο ην αληηθείκελν ζπνπδώλ, 32 (25,6%) θνηηνύζαλ ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή, 23 (18,4%) 

ζηελ Πνιπηερληθή, 18 (14,4%) ζηελ Δπηζηεκώλ θαη Υγείαο, 12 θνηηεηέο (9,6%) ζηελ Ννκηθή 

Σρνιή, 10 (8,0%) θνηηεηέο ζηε Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, από 6 (4,8%) ζηελ Παηδαγσγηθή Σρνιή 

θαη ηε Σρνιή Γεσπνλίαο-Γαζνπνλίαο, 5 (4,0%) ζηε Σρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ, 4 (3,2%) ζηελ Καιώλ Τερλώλ, 2 (1,7%) ζηα ΤΔΦΑΑ θαη έλα (0,8%) ζηε 

Θενινγηθή Σρνιή. Δπίζεο, 6 θνηηεηέο (4,8%) δε δήισζαλ ηε Σρνιή θνίηεζήο ηνπο.  

Σε ζρέζε κε ην ηκήκα γισζζνκάζεηαο πνπ παξαθνινύζαλ νη θνηηεηέο, 70 (56,0%) θνηηεηέο 

είραλ εγγξαθεί ζε ηκήκαηα γισζζνκάζεηαο ΔΑΣ θαη 55 (44,0%) ζε ηκήκαηα ΓΓ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζηα ηκήκαηα ΣΠ.Δ. ζπκκεηείραλ 60 (48,0%) θνηηεηέο, ζην ηκήκα Κ.Δ.ΚΔΙ. 9 

(7,2%), ζην ηκήκα ΓΓ επίηεπμεο επηπέδνπ Α2 ζπκκεηείραλ 11 (8,8%) θνηηεηέο, ζην ηκήκα 

επίηεπμεο επηπέδνπ Β1 21 (16,8%) θαη ζην ηκήκα επίηεπμεο επηπέδνπ Β2 24 (19,2%).  

Ψο πξνο ην έηνο ζπνπδώλ, 7 θνηηεηέο (5,6%) βξίζθεηαη ζην πξώην έηνο, 10 (8,0%) ζην 

δεύηεξν, 25 (20,0%) ζην ηξίην, 72 (57,6%) ηνπιάρηζηνλ ζην ηέηαξην ή κεγαιύηεξν έηνο, 6 

(4,8%) είλαη ζε κεηαπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ θαη 5 (4,0%) δε δήισζαλ έηνο ζπνπδώλ. 

Σε ζρέζε κε ην ρξόλν δηεμαγσγήο, επηιέρζεθε λα ζπκπιεξσζεί ην κεζνδνινγηθό εξγαιείν 

θαηά ηελ πξώηε ζπλάληεζε, ώζηε λα κελ επεξεαζηνύλ νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο από ηηο 

ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ δηδάζθνληνο, ελώ ηνλίδεηαη όηη ην δείγκα δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί αληηπξνζσπεπηηθό, θαζώο πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά από θνηηεηέο πνπ 

παξαθνινπζνύλ εζεινληηθά δηαζρνιηθά Τκήκαηα.  

3.1. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Η ζπζρέηηζε ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έγηλε ρσξηζηά γηα θάζε 

ζηξαηεγηθή. Πξνηηκήζεθε απηή ε πξνζέγγηζε, θαζώο ε ζπζρέηηζε νιόθιεξεο νκάδαο 

ζηξαηεγηθώλ κεξηθώο κόλν κπνξεί λα απνθαιύςεη ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ επηκέξνπο 

ζηξαηεγηθώλ ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Γηα έλαλ δηδάζθνληα όκσο ηεο ΞΓ ηα 

απνηειέζκαηα κηα ζπζρέηηζεο, όπσο είλαη ε παξνύζα, κπνξεί λα απνηειέζεη νπζηώδε 

βνήζεηα γηα κία πην ζηνρεπκέλε θαη δηαθνξνπνηεκέλε πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο.  

Δπηπιένλ, δηαηύπσζα ηελ ππόζεζε όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθώλ 

                                                 
1 Σην εμήο ηα Τκήκαηα Erasmus+ θαη TestDaF ζα αλαθέξνληαη εληαία κε ηε ζπληνκνγξαθία ΣΠ.Δ. θαη ην 

Καηανόηζης Επιζηημονικών Κειμένων σο Κ.Δ.ΚΔΙ. 
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κεηαμύ ησλ θνηηεηώλ αλάινγα κε ην έηνο ζπνπδώλ ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο ζα νθείινληαη 

ιηγόηεξν ζηελ, κηθξή ζπλήζσο, δηαθνξά ειηθίαο θαη πεξηζζόηεξν ζηηο απμεκέλεο εκπεηξίεο 

κάζεζεο πνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη νη θνηηεηέο κε θάζε επηπιένλ έηνο ζπνπδώλ. Απηή ε 

ππόζεζε πξνζηέζεθε θπξίσο ιόγσ ηεο αδπλακίαο κνπ λα βξσ έξεπλεο, πνπ δηεξεπλνύζαλ ηε 

κεηαβιεηή απηή ζε ζρέζε κε ηε Γεξκαληθή. Σπλεπώο ζεσξήζεθε ζθόπηκε κία πξώηε 

πξνζέγγηζε, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κία αληίζηνηρε πιεξνθόξεζε ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Απηή ε ππόζεζε ζρεηίδεηαη άιισζηε ελ κέξεη θαη κε ηελ επόκελε 

ππόζεζή κνπ. Σπγθεθξηκέλα, ππνζέησ όηη θάπνηεο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ 

ζρεηίδνληαη θαη κε ην αληηθείκελν ζπνπδώλ ησλ θνηηεηώλ, όπσο έρσ αλαθεξζεί θαη ζηελ 

επηζθόπεζε λσξίηεξα, θαη ζα νθείιεηαη ζηηο εκπεηξίεο κάζεζεο ζε θάζε Σρνιή. 

Δπίζεο, ζέιεζα λα ζπγθεληξώζσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε δηαθνξέο πνπ πηζαλόλ ζα 

πξνέθππηαλ ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθώλ κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα ηκήκαηα ΓΓ θαη απηώλ 

ζηα ηκήκαηα ΔΑΣ. Καζώο δε ζηάζεθε δπλαηό λα βξσ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε ζπγθέληξσζε 

ηέηνησλ ζηνηρείσλ απνηειεί ρξήζηκε πιεξνθόξεζε γηα επηπιένλ έξεπλεο.  

3.2. Δπηινγή κεζνδνινγηθνύ εξγαιείνπ θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ρξήζεο ΞΓ είλαη λνεξέο δηεξγαζίεο πνπ δελ είλαη πάληα 

αληηιεπηέο από έλαλ παξαηεξεηή. Έηζη, πξνηηκήζεθε ινηπόλ έλα εξγαιείν, ζην νπνίν ην 

δείγκα απαληά κόλν ηνπ. Βέβαηα, ε ρξήζε ηέηνησλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο ελέρεη θαη 

κεζνδνινγηθά κεηνλεθηήκαηα (Fazeli, 2012). Ψζηόζν, ε ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα ηεο 

θαηαγξαθήο κε ζπλέληεπμε δελ πξνζθέξεη νηθνλνκία ρξόλνπ ζηελ θάιπςε κεγάινπ αξηζκνύ 

δείγκαηνο θαη ηελ απνδειηίσζε. Έηζη, ε θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθώλ από ην ίδην ην δείγκα 

απνηειεί ηνλ ζπλεζέζηεξν ηξόπν θαηαγξαθήο ηνπο (Fazeli, 2012, ζ. 500). Γηα ηελ θαηαγξαθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζύληνκε εθδνρή ηνπ Strategy Inventory of Language Learning (SILL) 

από ηελ Oxford (1990, ζ. 293 θ.ε.). Τν SILL αθνινπζεί ηελ ηαμηλόκεζή ησλ ζηξαηεγηθώλ 

από ηελ Oxford ζε Άκεζεο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη επηπξόζζεηα ζε Μλεκνληθέο, Γλσζηηθέο θαη 

Αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο, θαη ζε Έκκεζεο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε Μεηαγλσζηηθέο, 

Σπλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο (Oxford 1990).  

Οη ζηξαηεγηθέο θαηαγξάθεθαλ κε ηελ θιίκαθα Λίθεξη, εύξνπο ηηκώλ από 1 σο 5, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο απαληήζεηο ποηέ ή ζτεδόν ποηέ σο πάνηα ή ζτεδόν πάνηα. Έλαο κέζνο όξνο 

(Μ.Ο.) από 4,5 σο 5 αληηζηνηρεί ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πάνηα ή ζτεδόν πάνηα, 

ελώ έλαο Μ.Ο. κεηαμύ 3,5 θαη 4,4 ζε ζηξαηεγηθέο ζσνήθοσς τρήζης. Έλαο Μ.Ο. κεηαμύ 2,5 

θαη 3,4 αληηζηνηρεί ζε μερική τρήζη θαη έλαο Μ.Ο. από 1,5 σο 2,4 ππνδεηθλύεη ζηξαηεγηθή 

πνπ γενικά δε τρηζιμοποιείηαι. Έλαο κηθξόηεξνο Μ.Ο. δειώλεη όηη ε ζηξαηεγηθή δε 

ρξεζηκνπνηείηαη ποηέ ή ζτεδόν ποηέ.  

Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθό SPSS 24. Η αμηνπηζηία ειέγρζεθε κε ην 

δείθηε Cronbach`s alpha. Γηα ην ζύλνιν ησλ ζηξαηεγηθώλ, ν δείθηεο είλαη 0,892. Σηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθώλ, νη Μλεκνληθέο θαηέγξαςαλ ηηκή 0,540, νη Γλσζηηθέο 
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0,702, νη Αληηζηαζκηζηηθέο 0,511, νη Μεηαγλσζηηθέο 0,803, νη Σπλαηζζεκαηηθέο 0,616 θαη νη 

Κνηλσληθέο 0,705. Ο έιεγρνο θαλνληθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ειέγρζεθε αξρηθά κε κε παξακεηξηθό ηεζη δύν ή παξαπάλσ δεηγκάησλ θαη ππνδεηθλύεη όηη ζα 

πξέπεη λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππόζεζε. Σπλεπώο νη ππνζέζεηο εμεηάζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα 

κε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε δηαζπνξάο (ANOVA). 

4. Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο  

Τα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημαλ όηη δελ ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη πάνηα ή ζτεδόν πάνηα, ελώ είθνζη (20) έρνπλ ζσνήθη τρήζη. Δίθνζη ηξεηο 

(23) ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηνύληαη μερικές θορές, ελώ έμη (6) ζσνήθως δε τρηζιμοποιούνηαι. 

Δπίζεο, κία (1) ζηξαηεγηθή έρεη Μ.Ο. ρξήζεο αληίζηνηρν ηνπ ποηέ ή ζτεδόν ποηέ
2
. 

Σε ζρέζε κε ηνπο Μ.Ο., βιέπνπκε όηη απηόο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλνιηθά είλαη 3,22. 

Αληηζηνηρεί δειαδή ζε μερική τρήζη. Σηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθώλ, κία θαηεγνξία 

είλαη ζσνήθοσς τρήζης θαη όιεο νη ππόινηπεο είλαη μερικής τρήζης (βι. Πίλαθα 1). 

Σπγθεθξηκέλα, βιέπνπκε όηη νη Μ.Ο. ησλ Άκεζσλ ζηξαηεγηθώλ είλαη αξθεηά θνληά ζηνλ 

γεληθό Μ.Ο. Αληίζεηα, απνθιίζεηο εληνπίδνληαη ζηηο Έκκεζεο ζηξαηεγηθέο. Δθεί μερσξίδνπλ 

νη Μεηαγλσζηηθέο, νη νπνίεο κε Μ.Ο. 3,51 ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλόηεξα από όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο θαη ζπλεπώο είλαη ε κνλαδηθή ζσνήθοσς τρήζης. Αιιά θαη ζηηο Κνηλσληθέο κε 

Μ.Ο. 3,39, θαίλεηαη λα ππάξρεη ηάζε ζπρλόηεξεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο. Αληίζεηα, ζεκαληηθά 

ιηγόηεξν ελεξγνπνηνύληαη νη Σπλαηζζεκαηηθέο (Μ.Ο. 2,73).   

Πίλαθαο 1: Καηεγνξίεο ζηξαηεγηθώλ (κε Μ.Ο.) 

Σηξαηεγηθέο  

ΑΜΔΣΔΣ ΔΜΜΔΣΔΣ 

Μλεκνληθέο (3,17) Μεηαγλσζηηθέο (3,51) 

Γλσζηηθέο (3,29) Σπλαηζζεκαηηθέο (2,73) 

Αληηζηαζκηζηηθέο (3,19) Κνηλσληθέο (3,39) 

ζπλνιηθόο Μ.Ο.: 3,22 

Τα απνηειέζκαηα απηά ζπκπίπηνπλ ελ κέξεη κόλν κε απηά ησλ Psaltou-Joycey & Kantaridou 

(2009: 112), όπνπ βξέζεθαλ παξεκθεξείο Μ.Ο. γηα ηηο Αληηζηαζκηζηηθέο (3,17) θαη ηηο 

Σπλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο (2,71). Αληίζεηα, ρακειόηεξν Μ.Ο. εκθαλίδνπλ ζε Psaltou-

Joycey & Kantaridou (2009) νη Μλεκνληθέο (2,69), νη Γλσζηηθέο (2,93), νη Μεηαγλσζηηθέο 

(3,09) θαη νη Κνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο (3,09). 

                                                 
2 Οη ζηξαηεγηθέο κε Μ.Ο. 2,4 ή ρακειόηεξν ζα ραξαθηεξίδνληαη εθεμήο γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο σο ταμηλής 

τρήζης. 
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Σηε ζπλέρεηα ζα ζρνιηαζηνύλ νη θαηεγνξίεο ρσξηζηά. 

4.1. Μλεκνληθέο Σηξαηεγηθέο 

Με Μ.Ο. θνληά ζηνλ γεληθό, ε νκάδα είλαη μερικής τρήζης (βι. Πίλαθα 2) θαη ηνλ ςειόηεξν 

Μ.Ο. έρεη ε ζηξαηεγηθή 6 (4,10). Σπλνιηθά ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο κε Μ.Ο. από 4,10 σο 3,57 

ραξαθηεξίδνληαη  σο ζσνήθοσς τρήζης (6, 1, 4 θαη 8
3
). Τξεηο είλαη μερικής τρήζης κε Μ.Ο. 

από 3.38 σο 3,16 (νη 9, 2 θαη 3), κε ηε ζηξαηεγηθή 9 λα βξίζθεηαη θνληά ζην όξην ηεο 

ζσνήθοσς τρήζης.  

Παξόια απηά εδώ εληνπίδνληαη θαη δύν ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ από ηνπο ρακειόηεξνπο Μ.Ο., 

θαζώο κόλν κία Κνηλσληθή έρεη ρακειόηεξε ζπρλόηεηα ρξήζεο. Πξόθεηηαη γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο 5 θαη 7 (βι. Πίλαθα 2). Η πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπο θαηαδεηθλύεη ζαθώο όηη νη 

θνηηεηέο απνθεύγνπλ ηε ρξήζε αηζζεηεξηαθήο κλήκεο. 

Πίλαθαο 2: Μ.Ο. κλεκνληθώλ ζηξαηεγηθώλ 

 ζηξαηεγηθή Μ.Ο.  

Σπλήζεο 

ρξήζε 

 

 

(6)  «Γξάθσ ην λέν ιεμηιόγην ζην ηεηξάδην ή θάπνπ αιινύ, γηα λα ην ζπκάκαη θαιύηεξα.» 4,1 

(1) «Σπγθξίλσ θαη ζπζρεηίδσ απηά πνπ ήδε μέξσ κε απηά πνπ καζαίλσ ηώξα.» 3,95 

(4)  «Όηαλ καζαίλσ λέν ιεμηιόγην, ζθέθηνκαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο ζα κπνξνύζα λα ην 

ρξεζηκνπνηήζσ.» 

3,87 

(8) «Κάλσ ζπρλή επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο θαη ηε γξακκαηηθή πνπ είρα ζην 

κάζεκα.» 

3,63 

Μεξηθή 

ρξήζε 

 

 

(9) «Τν θαηλνύξην ιεμηιόγην θαη ηηο λέεο εθθξάζεηο ζπκάκαη κε ην λα ζθέθηνκαη πνπ ην 

είδα (π.ρ. ζην βηβιίν, ηνλ πίλαθα ή αιινύ).» 

3,38 

(2)  «Φξεζηκνπνηώ ηηο θαηλνύξηεο ιέμεηο πνπ καζαίλσ ζε πξνηάζεηο, γηα λα ζπκάκαη 

θαιύηεξα ηηο ιέμεηο απηέο.» 

3,25 

(3) «Γηα λα ζπκάκαη θαιύηεξα κηα θαηλνύξηα ιέμε, ρξεζηκνπνηώ ηε θαληαζία κνπ θαη κηα 

εηθόλα ηεο ιέμεο απηήο.» 

3,16 

Φακειή 

ρξήζε 

 

(5) «Όηαλ καζαίλσ λέν ιεμηιόγην, ζρεκαηίδσ νκνηνθαηαιεμίεο θαη ζηίρνπο κε ηηο ιέμεηο, 

γηα λα ηηο ζπκάκαη θαιύηεξα.» 

1,79 

(7) «Αλαπαξηζηώ ην λέν ιεμηιόγην κε θηλήζεηο (π.ρ. κε παληνκίκα).» 1,71 

  Οκάδαο 3,17 

                                                 
3 Οη Σηξαηεγηθέο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ αλαθέξνληαη ζην θπξίσο θείκελν κε ηελ απαξίζκεζε, όπσο ππάξρεη 

ζην πξσηόηππν SILL. Σηνπο πίλαθεο αλαθέξνληαη μεθηλώληαο κε ην κεγαιύηεξν Μ.Ο. 
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4.2. Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

Γεδνκέλνπ όηη ε θαηεγνξία ησλ Γλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξηο 

ζηξαηεγηθέο θαη απνηειεί ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα, πηζαλόλ δε μαθληάδεη όηη ν Μ.Ο. ηεο 

(3,29) είλαη πνιύ θνληά ζηνλ γεληθό Μ.Ο. (3,22). Έμη ζηξαηεγηθέο αλήθνπλ ζηελ νκάδα ηεο 

ζσνήθοσς τρήζης (21, 23, 11, 19, 12 θαη 20) θαη έμη είλαη μερικής τρήζης (13, 10, 18, 22, 15 

θαη 16). Τνπο ρακειόηεξνπο Μ.Ο. έρνπλ νη ζηξαηεγηθέο 17 θαη 14, πνπ είλαη ταμηλής τρήζης 

(βι. Πίλαθα 3). Καη γεληθόηεξα, θαίλεηαη όηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ρξήζε 

ησλ ηεζζάξσλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ή κε απζεληηθό πιηθό  

ελεξγνπνηνύληαη ιηγόηεξν ζπρλά. Απηό ζα κπνξνύζε λα νθείιεηαη ζηε δπζθνιία ησλ 

θνηηεηώλ λα εληνπίζνπλ ζπλνκηιεηέο, θαζώο θαη έληππν ή νπηηθν-αθνπζηηθό πιηθό. Δδώ ζα 

κπνξνύζε λα αλαιακβάλεη ν δηδάζθσλ ηελ ζπγθξόηεζε πιηθνύ πνπ ζα παξέρεη ηέηνηεο 

δπλαηόηεηεο.   

Πίλαθαο 3: Μ.Ο. Γλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ 

 ζηξαηεγηθή Μ.O. 

Σπλήζεο 

ρξήζε 

 

 

(21) «Καηαιαβαίλσ κηα ιέμε αλαιύνληάο ηελ ζηα θνκκάηηα ηεο.» 4 

(23) «Όηαλ αθνύσ ή δηαβάδσ θάηη ζηε Γεξκαληθή, ζπλνςίδσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαιαβαίλσ.» 

3,96 

(11) «Πξνζπαζώ λα κηκεζώ ηελ πξνθνξά ζηε Γεξκαληθή.» 3,86 

(19) «Πξνζπαζώ λα βξσ ιέμεηο από ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε 

ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.» 

3,74 

(12) «Κάλσ εμάζθεζε κε ηελ πξνθνξά ζηε Γεξκαληθή.» 3,68 

(20) «Πξνζπαζώ λα αλαθαιύςσ ηνπο θαλόλεο γξακκαηηθήο ζηε Γεξκαληθή.»  3,6 

Μεξηθή 

ρξήζε 

 

 

(13) «Φξεζηκνπνηώ γλσζηέο ιέμεηο ζε δηάθνξα ζπκθξαδόκελα.» 3,46 

(10) «Λέσ ή γξάθσ θαηλνύξην ιεμηιόγην πνιιέο θνξέο.» 3,4 

(18) «Πξώηα βιέπσ ζηα γξήγνξα ηη ιέεη όιν ην  θείκελν θαη κεηά ην δηαβάδσ κε 

πξνζνρή.» 

3,4 

(22) «Απνθεύγσ λα κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.» 3,15 

(15) «Βιέπσ εθπνκπέο ή ηαηλίεο ζηε Γεξκαληθή.»  2,65 

(16) «Χάρλσ θαη δηαβάδσ εμσζρνιηθά γεξκαληθά» θείκελα.» 2,54 

Φακειή 

ρξήζε 

 

(14) «Ξεθηλώ ζπδεηήζεηο ζηε Γεξκαληθή.» 2,46 

(17) «Γξάθσ ζύληνκα θείκελα ζηε Γεξκαληθή (π.ρ. έλα ζεκείσκα ή έλα κέηι).» 2,13 

  Οκάδαο 3,29 
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4.3. Αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

Καη απηή ε θαηεγνξία έρεη Μ.Ο. παξεκθεξή ηνπ γεληθνύ (βι. πίλαθα 1). Τν κεγαιύηεξν Μ.Ο. 

έρεη ε ζηξαηεγηθή 24 θαη ην ρακειόηεξν ε 28 (βι. πίλαθα 4). Απηέο νη δύν ζηξαηεγηθέο ζα 

κπνξνύζαλ λα απνηεινύλ έλδεημε όηη νη θνηηεηέο πξνηηκνύλ ηηο εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ θαη 

όρη ηηο εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ιέμε θαη ηε 

ζεκαζία ηεο θαη όρη ζηελ θαηαλόεζε ελόο ζπλόινπ. Καζώο ε επηινγή έρεη ζπλδεζεί θαη κε ην 

επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ζα πεξίκελε θαλείο ην κάληεκα κίαο ιέμεο λα ζπλαληάηαη 

πεξηζζόηεξν ζε θνηηεηέο κε ρακειό επίπεδν, ελώ ην κάληεκα ηεο ζπλέρεηαο όινπ ηνπ 

θεηκέλνπ λα πξνηηκάηαη από θνηηεηέο κε κεγαιύηεξν επίπεδν γισζζνκάζεηαο (βι. Gascoigne, 

2005). Ψζηόζν, απηό δελ έρεη πξνθύςεη ζηηο κεηέπεηηα ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο. Μία άιιε 

πηζαλή εξκελεία γηα ηε ζηξαηεγηθή κε ην ρακειόηεξν Μ.Ο. είλαη ην ελδερόκελν λα κελ έρνπλ 

πνιιέο επθαηξίεο γηα παξαθνινύζεζε ζπδεηήζεσλ ή εθπνκπώλ θαη ζπλεπώο λα είλαη ρακειή 

ε ζπρλόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο επίκαρεο ζηξαηεγηθήο. 

Πίλαθαο 4: Μ.Ο. Αληηζηαζκηζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ 

 ζηξαηεγηθή Μ.Ο. 

Σπλήζεο 

ρξήζε 

 

(24) «Πξνζπαζώ λα καληέςσ ηε ζεκαζία άγλσζηεο ιέμεο» 4,11 

(29) «Αλ δε ζπκάκαη κηα ιέμε ζηε Γεξκαληθή, ρξεζηκνπνηώ κία άιιε γεξκαληθή ιέμε ή 

θξάζε γηα λα πεξηγξάςσ ηε ιέμε απηή.» 

3,83 

Μεξηθή 

ρξήζε 

 

 

(27) «Γηαβάδσ θείκελα ζηε Γεξκαληθή, ρσξίο λα ςάρλσ θάζε ιέμε ζην γισζζάξην ή ζην 

ίληεξλεη.» 

3,07 

(25) «Αλ δελ ζπκάκαη κηα ιέμε ηελ ώξα πνπ ιέσ θάηη, ηελ εμεγώ κε ρεηξνλνκίεο.» 2,97 

(26) «Καηαζθεπάδσ λέεο ιέμεηο, αλ δε ζπκάκαη ηηο θαλνληθέο.» 2,65 

Φακειή 

ρξήζε 

(28) «Καηά ηε ζπδήηεζε ή ηελ παξαθνινύζεζε κηαο εθπνκπήο ζηε Γεξκαληθή, πξνζπαζώ 

λα καληέςσ ηε ζπλέρεηα.» 

2,35 

  Οκάδαο 3,16 

4.4. Μεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

Δίλαη ε θαηεγνξία κε ηε ζπρλόηεξε ελεξγνπνίεζε (βι. Πίλαθα 1). Τέζζεξηο ζηξαηεγηθέο (νη 

30 σο 33) είλαη ζσνήθοσς τρήζης, κεηαμύ απηώλ θαη ε ζηξαηεγηθή κε ην δεύηεξν κεγαιύηεξν 

Μ.Ο. (βι. Πίλαθα 5). Καη γεληθά, κόιηο δύν από ηηο ελλέα ζηξαηεγηθέο, νη 35 θαη 36, πνπ 

σζηόζν ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγό ρξήζε ηεο ΞΓ ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο, εκθαλίδνπλ 

Μ.Ο. (ιίγν) ρακειόηεξν ηνπ γεληθνύ (βι. Πίλαθα 5). Η επηζήκαλζε απηή γηα ηηο δύν 

ηειεπηαίεο ζηξαηεγηθέο ζπλάδεη ελ κέξεη θαη κε επηζεκάλζεηο ζηηο ζπλαθείο Γλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, θαζώο ε επηδίσμε γηα ρξήζε ηεο ΞΓ ζε απζεληηθέο πεξηζηάζεηο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλε. 
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Πίλαθαο 5: Μ.Ο. Μεηαγλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ 

 ζηξαηεγηθή Μ.Ο. 

Σπλήζεο 

ρξήζε 

 

 

(31) «Γίλσ ζεκαζία ζηα ιάζε κνπ θαη καζαίλσ από απηά.» 4,06 

(32) «“Σηήλσ απηί”, όηαλ αθνύσ λα κηιάλε ηε Γεξκαληθή.» 3,94 

(33) «Πξνζπαζώ λα βξσ ηξόπνπο λα γίλσ θαιύηεξνο καζεηήο ζηε Γεξκαληθή.» 3,9 

(30) «Πξνζπαζώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Γεξκαληθή πνπ γλσξίδσ κε όζν γίλεηαη 

πεξηζζόηεξνπο ηξόπνπο.» 

3,62 

Μεξηθή 

ρξήζε 

 

 

(34) «Οξγαλώλσ έηζη ηελ εκέξα κνπ, ώζηε λα έρσ ρξόλν γηα δηάβαζκα.» 3,37 

(37) «Ξέξσ αθξηβώο ηί ζέισ λα βειηηώζσ ζηε Γεξκαληθή κνπ.» 3,36 

(38) «Κάλσ εθηηκήζεηο γηα ηελ πξόνδό κνπ ζηε Γεξκαληθή.» 3,3 

(35) «Χάρλσ αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Γεξκαληθή.» 3,12 

(36) «Χάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηε Γεξκαληθή.» 2,9 

 Οκάδαο 3,51 

4.5. Σπλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

Η θαηεγνξία απηή θαηαγξάθεη ην ρακειόηεξν Μ.Ο. (2,73). Τνλ πςειόηεξν Μ.Ο. εληόο ηεο 

νκάδαο έρεη ε ζηξαηεγηθή 39 (Μ.Ο. 3,51), πνπ είλαη θαη ε κνλαδηθή ζσνήθοσς τρήζης (βι. 

Πίλαθα 6). Δδώ, ηνλ ρακειόηεξν επηκέξνπο Μ.Ο., πνπ είλαη θαη ζπλνιηθά ν ρακειόηεξνο, 

εκθαλίδεη ε ζηξαηεγηθή 43. Αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή 44 γεληθά δε ρξεζηκνπνηείηαη (βι. Πίλαθα 

6). Οπζηαζηηθά, νη δύν απηέο ζηξαηεγηθέο θαηαγξάθνπλ ηελ απξνζπκία ησλ θνηηεηώλ γηα ζε 

βάζνο εμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ εθκάζεζε ΞΓ.  

4.6. Κνηλσληθέο Σηξαηεγηθέο 

Δίλαη ε θαηεγνξία κε ην δεύηεξν κεγαιύηεξν Μ.Ο. (βι. Πίλαθα 1). Τξεηο ζηξαηεγηθέο 

εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ζσνήθοσς τρήζης, ελώ νη ππόινηπεο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ηεο μερικής τρήζης (βι. Πίλαθα 7). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζηξαηεγηθή κε ην ρακειόηεξν Μ.Ο. 

είλαη ε ζηξαηεγηθή 47, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ ελ δπλάκεη ελεξγό ρξήζε ηεο ΞΓ. 

Πίλαθαο 6: Μ.Ο. Σπλαηζζεκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ 

 ζηξαηεγηθή Μ.Ο. 

Σπλήζεο 

ρξήζε 

(39) «Όηαλ θνβάκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Γεξκαληθή, πξνζπαζώ λα γίλσ πην ραιαξόο.» 3,51 
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Μεξηθή 

ρξήζε 

 

(40) «Δλζαξξύλσ ηνλ εαπηό κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε Γεξκαληθή, αθόκε θαη όηαλ θνβάκαη, 

κήπσο θάλσ θαλέλα ιάζνο.» 

3,44 

(41) «Δπηβξαβεύσ ηνλ εαπηό κνπ, όηαλ θάλσ πξόνδν ζηε Γεξκαληθή.» 3 

(42) Παξαθνινπζώ ηνλ εαπηό κνπ, κήπσο είκαη ζε ππεξέληαζε ή εθλεπξηζκέλνο.»  3 

Φακειή 

ρξήζε 

 

(44) «Μηιάσ ζε θάπνηνλ γηα ην πώο αηζζάλνκαη όηαλ καζαίλσ ηε Γεξκαληθή.» 2,31 

(43) «Καηαγξάθσ ηπρόλ ζπλαηζζήκαηα ή θόβνπο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Γεξκαληθώλ ζε 

έλα εκεξνιόγην.» 

1,22 

 Οκάδαο 2,73 

 

Πίλαθαο 7: Μ.Ο. Κνηλσληθώλ ζηξαηεγηθώλ 

 ζηξαηεγηθή Μ.Ο. 

Σπλήζεο 

ρξήζε 

 

 

(45) «Όηαλ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη ζηε Γεξκαληθή, δεηώ λα κνπ κηιήζνπλ πην αξγά ή λα ην 

επαλαιάβνπλ.» 

3,96 

(49) «Κάλσ εξσηήζεηο ζηε Γεξκαληθή.» 3,58 

(46) «Παξαθαιώ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε δηνξζώλεη ηελ ώξα πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηώ.» 

3,57 

Μεξηθή 

ρξήζε 

 

(50) «Πξνζπαζώ λα κάζσ πξάγκαηα γηα ηνλ πνιηηηζκό ησλ αλζξώπσλ πνπ κηινύλ ηε 

Γεξκαληθή.» 

3,35 

(48) «Παξαθαιώ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε βνεζήζεη.» 3,27 

(47) «Δμαζθώ ηε Γεξκαληθή θαη κε άιινπο.» 2,67 

 Οκάδαο 3,39 

5. Σρέζε ζηξαηεγηθώλ κε Σρνιή 

Καζώο ηα Τκήκαηα ήηαλ Γηαζρνιηθά, νη θνηηεηέο σο δείγκα πξνέξρνληαλ απ`όιεο ηηο Σρνιέο. 

Γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο όκσο ζα αλαθεξζνύλ εδώ νη θνηηεηέο από ηηο πέληε Σρνιέο κε ηε 

κεγαιύηεξε αληηπξνζώπεπζε, θαζώο ην δείγκα από ηηο ππόινηπεο Σρνιέο ήηαλ πνιύ κηθξό. 

Βξέζεθαλ ηξεηο ζηξαηεγηθέο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Πξόθεηηαη γηα: 

 ηηο Γλσζηηθέο «Κάλσ εμάζθεζε κε ηελ πξνθνξά ζηή Γεξκαληθή.» θαη «Γξάθσ 

ζύληνκα θείκελα ζηε Γεξκαληθή (π.ρ. έλα ζεκείσκα ή έλα κέηι).» θαη  

 ηελ Κνηλσληθή «Δμαζθώ ηε Γεξκαληθή θαη κε άιινπο.» (βι. πίλαθεο 8 σο 10). 
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Πίλαθαο 8: Σρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «Κάλσ εμάζθεζε κε ηελ πξνθνξά ζηε Γεξκαληθή.» κε Σρνιή 

Φηινζνθηθή 

(λ=32) 
Θεηηθώλ 

Σπνπδώλ (λ=10) 

Ννκηθήο (λ=12) Δπηζηεκώλ 

Υγείαο (λ= 18) 
Πνιπηερληθή 

(λ=23) 

Σύλνιν (λ=119) 

M.O.: 3,97 M.O.: 4,3 M.O.: 3,25 M.O.: 3,39 M.O.: 3,22 M.O.: 3,66 

F: 2,510 / επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0.009 

 

Πίλαθαο 9: Σρέζε Μ.Ο. (θαη Τ.Υ.) ζηξαηεγηθήο «Γξάθσ ζύληνκα θείκελα ζηε Γεξκαληθή.» κε Σρνιή 

Φηινζνθηθή 
(λ=32) 

Θεηηθώλ 

Σπνπδώλ (λ=10) 

Ννκηθήο (λ=12) Δπηζηεκώλ 

Υγείαο (λ= 18) 
Πνιπηερληθή 
(λ=23) 

Σύλνιν (λ=119) 

M.O.: 2,53 M.O.: 1,5 M.O.: 1,92 M.O.: 2,56 M.O.: 1,87 M.O.: 2,14 

F: 2,163 / επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0.026 

 

Πίλαθαο 10: Σρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «“Δμαζθώ ηε Γεξκαληθή θαη κε άιινπο.» κε Σρνιή 

Φηινζνθηθή 
(λ=32) 

Θεηηθώλ 

Σπνπδώλ (λ=10) 

Ννκηθήο (λ=12) Δπηζηεκώλ 

Υγείαο (λ= 18) 
Πνιπηερληθή 

(λ=23) 

Σύλνιν (λ=119) 

M.O.: 3,03 M.O.: 2,6 M.O.: 2,33 M.O.: 2,83 M.O.: 2,13 M.O.: 2,71 

F: 2,434 / επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0.012 

 

Οη ηξεηο αλαθεξζείζεο ζηξαηεγηθέο ηείλνπλ λα ελεξγνπνηνύληαη από θνηηεηέο ηεο 

Φηινζνθηθήο πεξηζζόηεξν από ηνπο θνηηεηέο ησλ άιισλ Σρνιώλ, ελώ αληίζεηα νη θνηηεηέο 

ηεο Ννκηθήο θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ ηείλνπλ λα ηηο ππνβαζκίδνπλ (βι. πίλαθεο 8 σο 10). Οη 

επηζεκάλζεηο απηέο ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δηδαζθαιηώλ, κε 

ηελ αλάζεζε ζε θνηηεηέο ηεο Πνιπηερληθήο θαη ηεο Ννκηθήο Σρνιήο πεξηζζόηεξσλ νκαδηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

6. Σηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ηα Τκήκαηα ΔΑΣ θαη ΓΓ 

Σε ζπλνιηθά επηά ζηξαηεγηθέο θαηαγξάθεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε 

ηελ θαηεγνξία ησλ Τκεκάησλ, αλ δειαδή είλαη ΓΓ ή ΔΑΣ (Πίλαθαο 11). Από απηέο κόιηο δύν 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλόηεξα ζε Τκήκαηα ΓΓ. Η Μλεκνληθή «Σπγθξίλσ θαη ζπζρεηίδσ απηά 

πνπ ήδε μέξσ κε απηά πνπ καζαίλσ ηώξα.» ρξεζηκνπνηείηαη αηζζεηά ζπρλόηεξα ζηα 

Τκήκαηα ΓΓ (Μ.Ο.: 4,16) ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ Τκεκάησλ ΔΑΣ (Μ.Ο.: 3,78). Ψο 

πξνο ηε δηαηύπσζή ηεο, ε ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηόζν ζην ιεμηιόγην θαη ηε 

κνξθνζπληαθηηθή δνκή ηεο γιώζζαο, όζν θαη ζην γλσζηηθό πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ. 
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Ψζηόζν, ν απμεκέλνο Μ.Ο. ζηα Τκήκαηα ΓΓ επηηξέπεη ηελ ππόζεζε όηη νη θνηηεηέο ησλ 

Τκεκάησλ απηώλ αλαθέξνληαη ζην ιεμηιόγην θαη ηε κνξθνζπληαθηηθή δνκή. Έρνληαο ππόςε 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε πξόθεηηαη ζπκπεξαζκαηηθά γηα κία ζηξαηεγηθή πνπ δίλεη έκθαζε ζην 

κεκνλσκέλν ιεμηιόγην θαη όρη ζην πεξηερόκελν ελόο γξαπηνύ ή πξνθνξηθνύ θεηκέλνπ 

ζπλνιηθά. Σπλεπώο, πξόθεηηαη γηα κία εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ θαη όρη εθ ησλ άλσ πξνο ηα 

θάησ ζηξαηεγηθή. Απηή ε εξκελεία ζπκβαδίδεη θαη κε ηνλ Μ.Ο. ζηε Γλσζηηθή «Πξνζπαζώ 

λα βξσ ιέμεηο από ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.», 

όπνπ ζπρλόηεξε ρξήζε έρνπκε από ηνπο θνηηεηέο ΓΓ (Μ.Ο.: 4,13 πξνο Μ.Ο.: 3,42) θαη είλαη 

ζαθέζηαηα κία εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ ζηξαηεγηθή. Η Γλσζηηθή «Απνθεύγσ λα 

κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.» θαη ε Αληηζηαζκηζηηθή «Γηαβάδσ θείκελα ζηε Γεξκαληθή, 

ρσξίο λα ςάρλσ θάζε ιέμε ζην γισζζάξην ή ζην ίληεξλεη.» είλαη εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ 

ζηξαηεγηθέο θαη πξνηηκώληαη ζπρλόηεξα από ηνπο θνηηεηέο ησλ Τκεκάησλ ΔΑΣ κε Μ.Ο.: 

3,51 έλαληη 2,71 θαη Μ.Ο.: 3,03 έλαληη 2,79 αληίζηνηρα. Παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο 

θαηαγξάθνληαη ζηε Γλσζηηθή «Χάρλσ θαη δηαβάδσ εμσζρνιηθά γεξκαληθά θείκελα.» (Μ.Ο.: 

2,81 έλαληη 2,20) θαη ηε Μεηαγλσζηηθή «Χάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηε Γεξκαληθή.» (κε 

Μ.Ο.: 3,11 έλαληη 2,65). Πξόθεηηαη πάιη γηα ζηξαηεγηθέο κε εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαθώο πξνηηκώληαη από ζπκκεηέρνληεο ησλ Τκεκάησλ ΔΑΣ. Οη 

θνηηεηέο ησλ Τκεκάησλ ΔΑΣ ελεξγνπνηνύλ ζπρλόηεξα θαη ηελ Μεηαγλσζηηθή «Ξέρω 

ακριβώς ηί θέλω να βεληιώζω ζηη Γερμανική μοσ.» (Μ.Ο.: 3,55 έλαληη 3,13). 

Από απηέο ηηο επηζεκάλζεηο, θαη δεδνκέλνπ όηη ε θαηαγξαθή ησλ ζηξαηεγηθώλ έγηλε πξηλ 

επεξεαζηνύλ από ηηο δηδαζθαιίεο κνπ, ζα κπνξνύζε λα δηαηππσζεί ε ππόζεζε όηη νη θνηηεηέο 

θαηαγξάθνπλ εθείλεο ηηο Σηξαηεγηθέο πνπ νη ίδηνη ζεσξνύλ σο ρξεζηκόηεξεο γηα ΓΓ ή ΔΑΣ. 

Κάπνην ζρεηηθό ξόιν ζα κπνξνύζαλ λα παίδνπλ θαη νη εκπεηξίεο από ηα καζήκαηα ΞΓ ζηηο 

πξνεγνύκελεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, όπνπ δίλεηαη πηζαλώο έκθαζε ζε εθ ησλ θάησ πξνο ηα 

άλσ ζηξαηεγηθέο. Δπηπιένλ, ζηα καζήκαηα ΔΑΣ νη θνηηεηέο ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάδνληαη 

από ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηε κειέηε άιισλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζπλαθώλ 

ζηξαηεγηθώλ κειέηεο ηνπο.  

7. Σρέζε Σηξαηεγηθώλ κε Τκήκα Γισζζνκάζεηαο  

Αλαιύνληαο ηα επηκέξνπο ΓΓ θαη ΔΑΣ Τκήκαηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο εκθαλίδνπλ 

ηξεηο  Άκεζεο ζηξαηεγηθέο θαη κία Έκκεζε. 

Σηε Μλεκνληθή «Κάλσ ζπρλή επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ είρα ζην κάζεκα.» 

(Μ.Ο.: 3,63), ν ρακειόηεξνο Μ.Ο. εληνπίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Κ.Δ.ΚΔΙ. (2,89) θαη ζα 

κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο αλακελόκελνο, θαζώο εθεί επηθξαηνύλ εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ 

δξαζηεξηόηεηεο (βι. Πίλαθα 12). Φακειόο είλαη θαη ν Μ.Ο. ζην Τκήκα επηπέδνπ Α2 (Μ.Ο.: 

3,0). Απηό ζα κπνξνύζε λα έρεη ζρέζε κε ηελ πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ζηελ εθκάζεζε ηεο 

Γεξκαληθήο σο ΞΓ. Ο Μ.Ο. ζπρλόηεηαο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζηα ηκήκαηα 

ΓΓ  απμάλεηαη, όζν απμάλεηαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο, κε πην “δπλαηά” ηα Τκήκαηα Β2 
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(3,96), αθόκε θαη ζε ζρέζε κε ηα Τκήκαηα ΣΠ.Δ. (Μ.Ο.: 3,73) ή Κ.Δ.ΚΔΙ. (Μ.Ο.: 2,89). 

Απηή ε επηζήκαλζε ζα κπνξνύζε λα εμεγεζεί κε ηελ ππόζεζε όηη αθόκε θαη ζε ζρεηηθά 

πςεινύ επηπέδνπ ηκήκαηα γισζζνκάζεηαο, ηα καζήκαηα ΓΓ δίλνπλ έκθαζε ζηε δνκή ηεο ΞΓ 

θαη ην ιεμηιόγην, ελώ ζε καζήκαηα γηα ΔΑΣ ππάξρεη ε πξνζκνλή γηα έκθαζε ζην 

πεξηερόκελν. 

Πίλαθαο 11: Σρέζε Μ.Ο.  ζηξαηεγηθώλ κε Τκήκαηα ΔΑΣ θαη ΓΓ 

ζηξαηεγηθή Μ.Ο. 

ΔΑΣ 

Μ.Ο. 

ΓΓ 

ζεκαληη-

θόηεηα 

F 

«Σπγθξίλσ θαη ζπζρεηίδσ απηά πνπ ήδε μέξσ κε απηά πνπ 

καζαίλσ ηώξα.» 

3,77 4,18 0,011 6,610 

«Πξνζπαζώ λα βξσ ιέμεηο από ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή 

πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.» 

3,4 4,16 0,000 14,696 

«Απνθεύγσ λα κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.» 3,5 2,71 0,000 13,250 

«Γηαβάδσ θείκελα ζηε Γεξκαληθή, ρσξίο λα ςάρλσ θάζε 

ιέμε ζην γισζζάξην ή ζην ίληεξλεη.» 

3,3 2,78 0,011 6,689 

«Χάρλσ θαη δηαβάδσ εμσζρνιηθά γεξκαληθά θείκελα.» 2,81 2,18 0,004 8,671 

«Χάρλσ θείκελα λα ηα δηαβάζσ ζηε Γεξκαληθή.» 3,13 2,6 0,012 6,447 

«Ξέξσ αθξηβώο ηί ζέισ λα βειηηώζσ ζηε Γεξκαληθή κνπ.» 3,57 3,09 0,019 5,699 

 

Πίλαθαο 12: Σρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «Κάλσ ζπρλή επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ είρα ζην 

κάζεκα.» κε Τκήκα Γισζζνκάζεηαο 

ζηξαηεγηθή «Κάλσ ζπρλή επαλάιεςε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ είρα ζην κάζεκα.» 

Τκήκα (Μ.Ο.)  Α2 (3,00) Β1 (3,62) Β2 (3,96) Κ.Δ.ΚΔΙ. (2,89) ΣΠ.Δ. (3,73) 

F: 4,249 / επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο: 0,003 

 

Η αλαθεξζείζα ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην Γλσζηηθή «Πξνζπαζώ λα βξσ ιέμεηο από ηελ 

Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.» ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Κ.Δ.ΚΔΙ. (Μ.Ο.: 2,89). Δηδηθά όκσο ζην Τκήκα 

απηό, ζα κπνξνύζε λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζηξαηεγηθή, αθνύ ε επηζηεκνληθή νξνινγία 

ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ζε ιαηηλνγελείο ή ειιελνγελείο ιέμεηο. Αληίζεηα, ε ίδηα ζηξαηεγηθή 

είλαη εμαηξεηηθά ζπρλόρξεζηε ζηα Τκήκαηα επίηεπμεο επηπέδσλ Α2 θαη Β1, κε Μ.Ο.: 4,45 

θαη 4,57 αληίζηνηρα, θαη πηζαλόλ λα απνηειεί βαζηθή εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ ζηξαηεγηθή 

(βι. Πίλαθα 13). 
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Πίλαθαο 13: Σρέζε Μ.Ο. (θαη Τ.Υ.) ζηξαηεγηθήο «Πξνζπαζώ λα βξσ ιέμεηο από ηελ Διιεληθή ή ηελ 

Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε Γεξκαληθή.» κε Τκήκα Γισζζνκάζεηαο 

ζηξαηεγηθή «Πξνζπαζώ λα βξσ ιέμεηο από ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο ζηε 

Γεξκαληθή.»  

Τκήκα (Μ.Ο.)  Α2 (4,45) Β1 (4,57) Β2 (3,58) Κ.Δ.ΚΔΙ. (2,89) ΣΠ.Δ. (3,50) 

F:  6,693/ επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο: 0,000 

 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, όπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ε Γλσζηηθή «Απνθεύγσ λα 

κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.» (βι. θεθ. 6). Οη θνηηεηέο ζηα Τκήκαηα Κ.Δ.ΚΔΙ. θαη ΣΠ.Δ., θαη 

ζπλεπώο επηπέδνπ Β1 θαη Β2 αληίζηνηρα, έρνπλ ςειόηεξνπο Μ.Ο. (3,33 θαη 3,53). Αληίζεηα, 

νη θνηηεηέο ησλ Τκεκάησλ επίηεπμεο Α2, Β1, Β2 είραλ Μ.Ο. 2,27/ 2,95/ 2,71 αληίζηνηρα. 

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ζηα ηκήκαηα κε ςειόηεξν επίπεδν ε ζπρλόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηείλεη 

γεληθά λα είλαη αληίζηνηρα πςειόηεξε. Δλδηαθέξνπζα εμαίξεζε εληνπίδεηαη ζηα Τκήκαηα 

Κ.Δ.ΚΔΙ. θαη Β2, όπνπ πξναπαηηνύληαλ γλώζεηο επηπέδνπ Β1. Σπγθεθξηκέλα, ζην Κ.Δ.ΚΔΙ. 

είρακε Μ.Ο.: 3,33, ελώ ζην Τκήκα Β2  Μ.Ο.: 2,71 (βι. Πίλαθα 14). Απηή ε δηαθνξά κπνξεί 

λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο πξνζκνλέο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ζηξαηεγηθώλ 

ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ ζε θάζε Τκήκα ρσξηζηά. 

 

Πίλαθαο 14: Σρέζε M.O. (θαη Τ.Υ.) ζηξαηεγηθήο «Απνθεύγσ λα κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.» κε Τκήκα 

Γισζζνκάζεηαο 

ζηξαηεγηθή «Απνθεύγσ λα κεηαθξάδσ ιέμε πξνο ιέμε.»  

Τκήκα (Μ.Ο.)  Α2 (2,27) Β1 (2,95) Β2 (2,71) Κ.Δ.ΚΔΙ. (3,33) ΣΠ.Δ. (3,53) 

F: 3,957 / επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο: 0,005 

 

Σηελ Κνηλσληθή «Παξαθαιώ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε βνεζήζεη.», εληύπσζε 

πξνθαιεί ε ρακειή ζπρλόηεηα ελεξγνπνίεζεο ζην Κ.Δ.ΚΔΙ. (Μ.Ο. 2,22). Αληίζεηα, 

ζεκαληηθά απμεκέλε είλαη ε ζπρλόηεηα ζην Τκήκαηα Β1 (Μ.Ο.: 3,65) θαη ΣΠ.Δ.  κε Μ.Ο. 

3,43 (βι. Πίλαθα 15). 

Πίλαθαο 15: Σρέζε Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «Παξαθαιώ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε βνεζήζεη.» κε 

Τκήκα Γισζζνκάζεηαο 

ζηξαηεγηθή «Παξαθαιώ θάπνηνλ πνπ μέξεη ηε Γεξκαληθή λα κε βνεζήζεη.» 

Τκήκα (Μ.Ο.)  Α2 (3,18) Β1 (3,65) Β2 (3,00) Κ.Δ.ΚΔΙ. (2,22) ΣΠ.Δ. (3,53) 

F: 3,080 / επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο: 0,019 
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8. Οη ζηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ην έηνο ζπνπδώλ 

Καηαγξάθεθαλ δύν ζηξαηεγηθέο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Η Μλεκνληθή «Γηα λα 

ζπκάκαη θαιύηεξα κηα θαηλνύξηα ιέμε, ρξεζηκνπνηώ ηε θαληαζία κνπ θαη κηα εηθόλα ηεο 

ιέμεο απηήο.» ελεξγνπνηείηαη ζαθώο ζπρλόηεξα ζηνπο πξσηνεηείο θαη αθνινπζνύλ νη 

ηξηηνεηείο θνηηεηέο, ελώ ζηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (βι. Πίλαθα 

16). 

Πίλαθαο 16: Μ.Ο. ζηξαηεγηθήο «Γηα λα ζπκάκαη θαιύηεξα κηα θαηλνύξηα ιέμε, ρξεζηκνπνηώ ηε θαληαζία 

κνπ θαη κηα εηθόλα ηεο ιέμεο απηήο.» κε έηνο ζπνπδώλ. 

Έηνο 

ζπνπδώλ 

πξώην δεύηεξν ηξίην ηέηαξην θαη 

άλσ 

κεηαπηπρηαθνί

/ Υ.Γ. 

Σύλνιν 

Μ.Ο.  4,29 3 3,42 3,1 2,29 3,18 

F: 2,163 / επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0.026 

 

Η ίδηα εηθόλα ζπρλόηεξεο ρξήζεο από πξσηνεηείο θαη ηξηηνεηείο θνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο 

κεηαπηπρηαθνύο ππάξρεη θαη ζηε Μεηαγλσζηηθή «Κάλσ εθηηκήζεηο γηα ηελ πξόνδό κνπ ζηε 

Γεξκαληθή.» (βι. Πίλαθα 17). 

Πίλαθαο 17: Σρέζε ζηξαηεγηθήο «Κάλσ εθηηκήζεηο γηα ηελ πξόνδό κνπ ζηε Γεξκαληθή.» κε έηνο ζπνπδώλ 

Έηνο 

ζπνπδώλ 

πξώην δεύηεξν ηξίην ηέηαξην θαη 

άλσ 

κεηαπηπρηαθνί

/ Υ.Γ. 

Σύλνιν 

Μ.Ο.  3,86 3,22 3,9 3,13 2,86 3,31 

F: 2,163 / επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0.026 

9. Σπκπεξάζκαηα  

Αλαθεθαιαηώλνληαο, επαλαιακβάλεηαη όηη θαηαγξάθεθαλ νη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη 

ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θνηηεηέο ζε πηινηηθά καζήκαηα ηεο Γεξκαληθήο σο ΞΓ2. Ο 

γεληθόο Μ.Ο. είλαη 3,22. Όιεο νη Άκεζεο ζηξαηεγηθέο έρνπλ Μ.Ο. θνληά ζηνλ γεληθό Μ.Ο. 

(βι. Πίλαθα 1). Σηηο Έκκεζεο, νη Μεηαγλσζηηθέο είλαη ζσνήθοσς τρήζης (Μ.Ο.: 3,51). 

Σρεηηθά πην ςειόο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν είλαη ν Μ.Ο. γηα ηηο Κνηλσληθέο (3,39), κε 

ζπλέπεηα λα ραξαθηεξίδεηαη μερικής τρήζης. Αληίζεηα, νη Σπλαηζζεκαηηθέο έρνπλ ηνλ 

ρακειόηεξν Μ.Ο. (2,73), εκπίπηνπλ όκσο ζηελ θαηεγνξία ηεο μερικής τρήζης (βι. Πίλαθα 1). 

Σεκεηώλεηαη όηη θάπνηεο από ηηο ηηκέο απηέο είλαη ζρεηηθά θνληά κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ 

από κία αλάινγε έξεπλα ησλ Psaltou-Joycey & Kantaridou (2009). Γηαπηζηώζεθε επίζεο 

ζπζρέηηζε θάπνησλ ζηξαηεγηθώλ κε ην είδνο ησλ Τκεκάησλ, ηε Σρνιή θνίηεζεο θαη ην 

εμάκελν ζπνπδώλ.  
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Η παξνύζα έξεπλα θξίζεθε απαξαίηεηε, θαζώο είλαη πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκόο εξεπλώλ πνπ 

ζπζρεηίδνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ΞΓ κε ηηο κεηαβιεηέο ηεο Σρνιήο, ηνπ έηνπο ζπνπδώλ θαη 

ην είδνο ησλ καζεκάησλ, αλ δειαδή είλαη Γεληθήο Γισζζνκάζεηαο ή γηα Δηδηθνύο 

Αθαδεκατθνύο Σθνπνύο. Ψο έλαο από ηνπο ιόγνπο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ αξρή (θεθ. 2) όηη 

ζηε βηβιηνγξαθία νη ζπζρεηίζεηο αθνξνύλ ζπρλά νιόθιεξεο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθώλ. Άιιεο 

πάιη θνξέο, όπσο επίζεο αλαθέξζεθε (θεθ. 2), νη έξεπλεο αθνξνύλ θνηηεηέο ζπγθεθξηκέλνπ 

έηνπο ή/θαη ζπγθεθξηκέλεο Σρνιήο. Μάιηζηα, ζε πνιιέο από απηέο ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο Αλάγλσζεο.  

Ψο ζνβαξόο πεξηνξηζκόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλαθέξεηαη όηη δύζθνια κπνξνύλ λα 

γεληθεπηνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά όισλ ησλ θνηηεηώλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο, θαζώο πξόθεηηαη γηα ιίγνπο θνηηεηέο πνπ επηιέγνπλ εζεινληηθά 

έλα κάζεκα εθηόο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τκήκαηόο ηνπο.  Σην πιαίζην απηό, ζα 

είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί αλ ζα δηέθεξαλ νη απαληήζεηο από θνηηεηέο πνπ ζα 

παξαθνινπζνύζαλ ζπγθξίζηκα Τκήκαηα εθκάζεζεο άιισλ ΞΓ. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί όκσο, πξόζεζε ήηαλ λα γίλεη κία ραξηνγξάθεζε ησλ θνηηεηώλ ζε 

ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, αθόκε θαη ζε ζρέζε κε κεηαβιεηέο πνπ δελ 

είραλ δηεξεπλεζεί ηδηαίηεξα (π.ρ. έηνο ζπνπδώλ θαη δηάθξηζε κεηαμύ καζεκάησλ ΓΓ θαη 

ΔΑΣ). Πξνζδνθία ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ, ε νπνία ζα 

βνεζνύζε ζε κηα πην δηαθνξνπνηεκέλε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηώλ θαη πξνσζώληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ζηξαηεγηθώλ ζε καζεζηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, εθόζνλ δελ ελεξγνπνηνύληαη κε ηελ επηζπκεηή ζπρλόηεηα. Ψο ελδεηθηηθό 

παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε δηαπίζησζε όηη νη θνηηεηέο ζπλνιηθά ηείλνπλ λα απνθεύγνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ άκεζα ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο ΞΓ θαη ζηηο ηέζζεξηο γισζζηθέο 

δεμηόηεηεο. Δπνκέλσο, θαιό ζα ήηαλ λα πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο πεξηζζόηεξεο 

επθαηξίεο γηα ελεξγό ρξήζε ηεο ΞΓ (π.ρ. κε ππνδείμεηο γηα απζεληηθό πιηθό).  
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