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Περίληψη 

 

Οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης αποτελούν άξονα της μαθητοκεντρικής 

διδασκαλίας και είναι συνυφασμένες με τις έννοιες της αυτονομίας του μαθητή και 

της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. 

 

Θεμελιώδης παραδοχή για τη διδασκαλία τους είναι η διαπίστωση ότι οι στρατηγικές 

είναι διδάξιμες, καθώς είναι σύμφυτες με την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. 

 

Θεωρώντας ότι η ενσωμάτωση των στρατηγικών στο μάθημα μέσω ρητής 

διδασκαλίας μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση της Ελληνικής 

από ενηλίκους, στην παρούσα εργασία προτείνουμε ένα γενικό πλαίσιο αλλά και 

στοχευμένες ενδεικτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία τους. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: στρατηγικές γλωσσικής μάθησης, ενήλικοι, αυτονομία, 

μεθοδολογία του μανθάνειν 

 

Abstract 

 

Language learning strategies, a cornerstone of learner-centred teaching, are 

interwoven with the concepts of student autonomy and self-regulated learning. 

 

A fundamental assumption for teaching strategies is the finding that they are 

teachable, as they are inherent in the learning process itself. 

 

Considering that the integration of strategies in the course through explicit instruction 

can contribute to a more effective learning of Greek language by adults, this paper 

proposes a general instructional framework as well as examples of relevant targeted 

learning activities. 

 

KEY WORDS: language learning strategies, adults, autonomy, learning 

methodology 
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Εισαγωγή 

 

Από την Παραδοσιακή/Κλασική Μέθοδο, η οποία διαμορφώθηκε εμπειρικά, 

ακολουθώντας το πρότυπο διδασκαλίας των νεκρών γλωσσών (της Λατινικής και της 

Αρχαίας Ελληνικής), μέχρι τη σημερινή εποχή, στο πεδίο της διδακτικής της 

ξένης/δεύτερης γλώσσας, διάφορες μέθοδοι και προσεγγίσεις προσπάθησαν να 

απαντήσουν στο αίτημα για αποτελεσματική διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας-

στόχου. 

 

Τομή αποτέλεσε η Επικοινωνιακή Προσέγγιση που εμφανίστηκε στις αρχές του 1970,  

κάνοντας σαφές ότι η διδασκαλία της γλώσσας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην 

κατάκτηση ορθών γραμματικών τύπων, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την 

επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας και συνεπώς να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη 

της επικοινωνιακής ικανότητας του μαθητή, δηλαδή στην ικανότητά του να 

προσαρμόζει τον λόγο του στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση (Μήτσης, 2004). 

Αυτό είχε ως συνέπεια να αναθεωρηθούν οι διδακτικοί στόχοι, οι μαθησιακές 

δραστηριότητες, τα διδακτικά υλικά και κυρίως ο ρόλος του δασκάλου και του 

μαθητή. Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, το ενδιαφέρον στράφηκε στην 

ίδια τη μαθησιακή διαδικασία, και ειδικότερα, στους τρόπους και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιεί ο μαθητής για να κάνει τη μάθηση πιο εύκολη και αποτελεσματική: στις 

στρατηγικές γλωσσικής μάθησης. 

 

Ωστόσο, στη σημερινή διδακτική πρακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 

γλώσσας σε ενήλικες, σαράντα δύο χρόνια μετά τις πρώτες προσπάθειες για την 

ανίχνευση και την καταγραφή των στρατηγικών «του καλού μαθητή» της γλώσσας-

στόχου, οι στρατηγικές αυτές: α) είτε  αποτελούν  απλώς μέρος των τεχνικών που 

χρησιμοποιεί ο διδάσκων για να διευκολύνει τη μάθηση, μη δίνοντας επομένως τη 

δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις στρατηγικές που οι 

ίδιοι ήδη χρησιμοποιούν και μη βοηθώντας τους να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν 

άλλες, β) είτε θεωρούνται μέρος της υπόρρητης γνώσης για τη διαδικασία εκμάθησης 

της γλώσσας-στόχου που ο κάθε μαθητής αναπτύσσει ασύνειδα και αυθόρμητα, και 

συνεπώς, δε χρειάζεται να διδάσκονται. 
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Ειδικότερα, ενώ στους περιγραφητές όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και στο αντίστοιχο Αναλυτικό 

Εξεταστικό Πρόγραμμα για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (2001) υπάρχει ρητή αναφορά στις στρατηγικές που θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί ο μαθητής, εντούτοις, αποτελεί εξαίρεση η ενσωμάτωσή τους 

σε διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Ελληνικής.  

 

Επίσης, είναι ενδεικτικό ότι μετά από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, δεν 

εντοπίσαμε παρά μόνο δύο σχετικές έρευνες.  

- Η πρώτη, στην οποία δεν παρατίθενται βιβλιογραφικά δεδομένα ως προς το έτος 

διεξαγωγής της, έγινε μεταξύ 57 σπουδαστών της ΣΣΑΣ (Στρατιωτική Σχολή 

Αξιωματικών Σωμάτων) Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από 

αραβικές χώρες, αναφορικά με τη χρήση στρατηγικών κατά την κατανόηση του 

λεξιλογίου στον γραπτό λόγο (Ρουσουλιώτη, 2015).  

- Ενώ η δεύτερη, στην οποία γίνεται αναλυτική αναφορά στο υποκεφάλαιο 1.8.2., 

πραγματοποιήθηκε από την Psaltou-Joysey  (2008 στο Psaltou-Joysey, 2010) 

μεταξύ 177 φοιτητών.  

 

Ως προς την εφαρμογή προγραμμάτων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες βάσει στρατηγικών, ανιχνεύσαμε ένα: το 

πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής για ακαδημαϊκούς σκοπούς που 

εφάρμοσε η Γαβριηλίδου (2016), αρχικά σε 13 φοιτητές διαφόρων πανεπιστημιακών 

σχολών και σε μια δεύτερη φάση σε 10 εξ αυτών, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-

2014 και περιελάμβανε συνολικά 84 διδακτικές ώρες. 

 

Θεωρώντας ότι οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης θα πρέπει να διδάσκονται ρητώς 

και άρα να αποτελούν βασικό και λειτουργικό μέρος του γλωσσικού μαθήματος, στην 

παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε διεξοδικά ένα τέτοιο μοντέλο διδασκαλίας. 

 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων, αποσαφηνίζονται οι όροι που 

χρησιμοποιούνται στη σχετική βιβλιογραφία ως προς τις στρατηγικές γλωσσικής 

μάθησης, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρό τους και η άρρηκτη σύνδεσή τους 
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με τη μεθοδολογία του μανθάνειν/την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Ακόμη, 

παρουσιάζονται και αναλύονται συγκριτικά οι πιο διαδεδομένες τυπολογίες 

στρατηγικών, επισημαίνεται η σημασία των διάφορων μαθησιακών στιλ για τη 

διδακτική πρακτική, αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση 

στρατηγικών, και τέλος, εξάγονται γενικά συμπεράσματα ως προς τη χρήση και την 

αποτελεσματικότητά τους. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα πιο γνωστά μοντέλα 

διδασκαλίας βάσει στρατηγικών, εξετάζονται ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα και 

επισημαίνονται οι παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητά της. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα 

στάδια που θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθηθούν κατά την εφαρμογή ενός 

προγράμματος  στρατηγικής διδασκαλίας και επίσης αιτιολογείται η επιλογή του 

μοντέλου που προτείνουμε να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία των στρατηγικών. 

 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται συγκεκριμένες δραστηριότητες για τη 

στρατηγική διδασκαλία μιας ενδεικτικής θεματικής ενότητας στο επίπεδο Β1. 
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Κεφάλαιο 1 

Μάθηση και στρατηγικές μάθησης 

 

Tο φαινόμενο της μάθησης έχει ερμηνευτεί από πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις και 

επομένως οι ορισμοί ως προς το τι είναι η μάθηση ποικίλλουν. Ωστόσο, ένας κοινά 

αποδεκτός ορισμός, σύμφωνα με τον Schunk (2012, σ. 3), είναι ότι ως μάθηση 

νοείται η «διαρκής αλλαγή στη συμπεριφορά, ή στην ικανότητα για ορισμένη 

συμπεριφορά, η οποία είναι αποτέλεσμα άσκησης ή άλλων μορφών εμπειρίας.». 

Συνεπώς, από τον παραπάνω ορισμό εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μάθηση 

επιτυγχάνεται χάρις στην ενεργό συμμετοχή του ατόμου και καθορίζεται από τις 

προσωπικές του εμπειρίες. Η ενεργός συμμετοχή όμως, αφορά μεταξύ άλλων, 

νοητικές λειτουργίες που ενεργοποιούνται κατά την επεξεργασία των 

προσλαμβανόμενων πληροφοριών, οι οποίες επικουρούνται από διάφορες 

διαδικασίες, δηλαδή από στρατηγικές μάθησης.  

 

1.1. Μάθηση ενηλίκων - τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων 

 

Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία αφορά ένα συγκεκριμένο μαθησιακό κοινό, τους 

ενηλίκους, εν πρώτοις, θεωρούμε αναγκαίο να απαντηθεί το εξής ερώτημα: υπάρχουν 

άραγε διαφορές μεταξύ του τρόπου που μαθαίνει ένας ενήλικoς και ένα παιδί; 

Καταφατική απάντηση έδωσε η θεωρία της Ανδραγωγικής, με θεμελιωτή της τον M. 

Knowles, η οποία αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως μία προσπάθεια 

διαφοροποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων από την παιδαγωγική, αλλά και ως 

απόρροια των νέων θεωρητικών προσεγγίσεων για τη μάθηση που είχε συνεισφέρει η 

ανθρωπιστική ψυχολογία με κύριο εκφραστή της τον Carl Rogers, που υποστήριξε 

ότι η πραγματική εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως βάση της την εμπειρία των 

εκπαιδευόμενων, ενώ παράλληλα έδωσε έμφαση στη συνεχή αλληλεπίδραση 

δασκάλου και μαθητή. 

 

Μολονότι η θεωρία της Ανδραγωγικής αμφισβητήθηκε έντονα στη συνέχεια και 

αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως μια σειρά αξιωμάτων παρά ως μια τεκμηριωμένη 

θεωρία, παρά ταύτα, αποτέλεσε την πρώτη σημαντική προσπάθεια 

συστηματοποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς: α) επισήμανε τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων που τους διαφοροποιούν σαφώς από 

τους ανηλίκους, β) έδωσε έμφαση στην τάση των ενηλίκων για αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση, δηλαδή στην ενεργό συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας μέσω της ανάληψης ευθύνης και ελέγχου της μάθησης από τους ίδιους, 

γ) διαφοροποίησε τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων από αυτόν του παραδοσιακού 

δασκάλου, προσδίδοντάς του τα χαρακτηριστικά του διευκολυντή της μάθησης, του 

εμψυχωτή και  του συντονιστή της ομάδας και όχι της αυθεντίας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη θεωρία της Ανδραγωγικής, οι ενήλικες (Knowles, 1998 

στο Κόκκος, 2005, σσ. 48-49, Sharan, 2001): 

- έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν για ποιον λόγο χρειάζεται να μάθουν κάτι 

- έχουν την ανάγκη να αυτοκαθορίζονται 

- έχουν ένα απόθεμα εμπειριών πολύ μεγαλύτερο από ό,τι τα παιδιά, το οποίο 

αποτελεί πηγή μάθησης 

- θέλουν να αποκτούν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να δρουν πιο 

αποτελεσματικά μπροστά σε διάφορες καταστάσεις της ζωής τους 

- θέλουν να αποκτούν συγκεκριμένες γνώσεις και όχι αφηρημένες και ακαδημαϊκές 

- έχουν κυρίως εσωτερικά κίνητρα μάθησης παρά εξωτερικά. 

 

Επίσης, ο  Alan Rogers (1996, σσ. 92-105), σε μία προσπάθεια να ορίσει με ακόμα 

μεγαλύτερη σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων, θεωρεί ότι οι 

ενήλικες διαφοροποιούνται από τα παιδιά και τους εφήβους ως προς τα εξής: 
 

1. Είναι εξ ορισμού ενήλικοι. Αυτό σημαίνει ότι απόφαση ενός ενηλίκου για 

μάθηση είναι αυτόβουλη επιλογή, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα παιδιά που 

ετεροκαθορίζονται. Επίσης, η έννοια της ενηλικιότητας συνεπάγεται αυξημένη 

αυτονομία και αυτοκατεύθυνση κατά τη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς όμως αυτά 

τα δύο να είναι γενικά ή μόνιμα χαρακτηριστικά όλων των ενηλίκων (Brockett & 

Hiemstra, 1991). 

2. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης. Συνεπώς, οι ενήλικοι βιώνουν 

διάφορες αλλαγές.  Ακόμα και η απόφαση ενός ενηλίκου να συμμετάσχει σε 

κάποιο πρόγραμμα μάθησης είναι μέρος αυτής της διαρκούς αλλαγής· γεγονός 

που υπερθεματίζει την τάση του για ενεργητική συμμετοχή.   



12 

 

 

3. Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

λειτουργήσει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι νέες γνώσεις 

μπορούν να συνδεθούν με τις προϋπάρχουσες ώστε να αφομοιωθούν καλύτερα, 

αλλά αντίθετα και να τη δυσχεράνει σε περίπτωση απομάθησης, δηλαδή όταν 

χρειαστεί ο ενήλικος να αντικαταστήσει μη λειτουργικές αλλά οικείες γνωστικές 

δομές με νέες. 

4. Έρχονται συνήθως στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις. Δηλαδή οι ενήλικοι 

συμμετέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ωθούμενοι από κάποια ανάγκη 

(π.χ. απόκτηση τυπικών προσόντων, κοινωνικές επαφές, κ.λπ.), η οποία καθορίζει 

με τη σειρά της τα κίνητρα μάθησης. 

5. Έρχονται με ορισμένες προσδοκίες όσον αφορά την ίδια την εκπαίδευση. Με 

άλλα λόγια, οι ενήλικοι έχουν ήδη διαμορφωμένες στάσεις και πεποιθήσεις ως 

προς τη μαθησιακή διαδικασία, τον ρόλο τους ή ακόμα και το ίδιο το περιεχόμενο 

της μάθησης, και όλα αυτά φυσικά θα χρειαστεί να τεθούν υπό διαπραγμάτευση 

από τον διδάσκοντα σε περίπτωση που το νέο πλαίσιο μάθησης στηρίζεται σε 

διαφορετικά σχήματα. 

6. Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. Γεγονός που συνεπάγεται ότι οι σύνθετες 

κοινωνικές υποχρεώσεις των ενηλίκων (π.χ. επαγγελματικές ή οικογενειακές) θα 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος και να αναζητούνται συναινετικές λύσεις ως προς τα καθήκοντα 

του εκπαιδευόμενου. 

7. Έχουν διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης. Κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής/μαθησιακής του πορείας, κάθε εκπαιδευόμενος αναπτύσσει δικές 

του στρατηγικές και μοντέλα μάθησης. Ενδέχεται όμως οι στρατηγικές αυτές να  

είναι περιορισμένες ή μη λειτουργικές σε σχέση με συγκεκριμένες μαθησιακές 

δραστηριότητες. Αυτό επομένως απαιτεί από τον διδάσκοντα να κάνει σαφή στον 

εκπαιδευόμενο τη χρησιμότητα των νέων στρατηγικών και μοντέλων που 

προτείνει και να δώσει ευκαιρίες στον μαθητή να διαπιστώσει μόνος του κατά 

πόσο τον βοηθούν ή όχι. 

 

Αν λοιπόν, ο τρόπος που μαθαίνουν οι ενήλικοι, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, είναι διαφορετικός, το ίδιο διαφορετική οφείλει να είναι και η 
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διδασκαλία ενηλίκων ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη τους για αυτοκατεύθυνση 

και πρακτικότητα. 

 

Θεωρούμε ότι η μάθηση βάσει στρατηγικών απαντά και στα δύο αιτήματα, αν 

λάβουμε υπόψη τόσο τον ορισμό της Oxford (βλ. υποκεφάλαιο 1.1.) όσο και τα όσα 

αναφέρονται στο σχετικό χωρίο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διά 

Βίου Μάθηση (βλ. υποκεφάλαιο 1.5.).  

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο μιας μαθητοκεντρικής διδασκαλίας που συμπεριλαμβάνει τον 

ξεχωριστό τρόπο που έχει κάθε άτομο, ανεξαρτήτου ηλικίας, να προσεγγίζει τη 

γνώση (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία), η μάθηση βάσει στρατηγικών είναι η 

κατεξοχήν γλωσσοδιδακτική προσέγγιση που ασχολήθηκε τόσο πολύ σε ερευνητικό 

επίπεδο με τις ατομικές διαφορές (ηλικία, φύλο, κίνητρα, πεποιθήσεις, επάρκεια 

εκμάθησης της γλώσσας, σπουδές/εξειδίκευση, πολιτισμικό υπόβαθρο, κ.λπ.) και τον 

τρόπο που αυτές επηρεάζουν τη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών.  

 

Τέλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας βάσει 

στρατηγικών είναι η διερεύνηση του μαθησιακού στιλ των εκπαιδευομένων (π.χ. 

οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός τύπος, κ.λπ.) με σκοπό οι διδακτικές πρακτικές 

που υιοθετούνται στην τάξη να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά αυτά  και να 

διευκολύνουν τη μάθηση. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η διδασκαλία βάσει στρατηγικών 

θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης ενηλίκων και όχι μόνο. 

 

1.2.  Στρατηγικές γλωσσικής μάθησης: εννοιολογική αποσαφήνιση - ορισμοί 

Στη διδακτική ορολογία, και ειδικότερα στην ορολογία που χρησιμοποιείται στη 

διδακτική μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης
1
, μία σειρά όρων όπως πρόσκτηση 

/κατάκτηση
2
, γλώσσα-στόχος, σκοπός/στόχοι μάθησης παραπέμπουν στην έννοια του 

                                                 
1
 Δεύτερη γλώσσα χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε γλώσσα μαθαίνει ένα άτομο πέρα από τη μητρική του, 

όταν αυτή χρησιμοποιείται ως κυρίαρχη γλώσσα στο περιβάλλον όπου λαμβάνει χώρα η εκμάθησή 

της. Ενώ ξένη θεωρείται μία γλώσσα, όταν αυτή μαθαίνεται σε περιβάλλον στο οποίο δε διαδραματίζει 

θεσμικό και κοινωνικό ρόλο. 

2
 Οι όροι πρόσκτηση και κατάκτηση χρησιμοποιούνται αδιαφοροποίητα στην ελληνική βιβλιογραφία ως 

απόδοση του αγγλικού όρου acquisition. 
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πολέμου/αγώνα, αποδίδοντας έτσι με τον πιο παραστατικό τρόπο τη συνεχή 

προσπάθεια που απαιτείται κατά την εκμάθηση
3
 μιας Γ2/ξένης γλώσσας. 

 

Επίσης, αξίζει να θυμηθούμε ότι και η ίδια η γλωσσοδιδακτική πέρασε στην 

αρμοδιότητα των γλωσσολόγων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της 

επείγουσας ανάγκης του στρατού των ΗΠΑ για εκμάθηση ξένων γλωσσών. Γεγονός 

που οδήγησε στην αποκαλούμενη «Στρατιωτική Μέθοδο», η οποία εξελίχτηκε και 

έγινε διεθνώς γνωστή ως προφορικοακουστική (audiolingual)/οπτικοακουστική
4
 

μέθοδος (Μήτσης, 2004).  

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, στη φαρέτρα της γλωσσοδιδακτικής προστέθηκαν 

δύο νέοι όροι πολεμικής προέλευσης: στρατηγική και τακτική.  

Αν ανατρέξουμε στα σχετικά λήμματα του Ηλεκτρονικού Λεξικού της Κοινής 

Νεοελληνικής, θα δούμε ότι οι δύο αυτές λέξεις ορίζονται ως εξής: 

 

- «στρατηγική: 1. (στρατ.) κλάδος της πολεμικής τέχνης που ασχολείται με την 

προετοιμασία, με το σχεδιασμό και με τη διεξαγωγή ενός πολέμου, σε αντιδιαστολή 

προς την τακτική […] 2. (μτφ.) ο καθορισμός των στόχων, σε γενικές γραμμές, και 

ο σχεδιασμός των κινήσεων που πρέπει να γίνουν για την επιτυχία ενός σκοπού […] 

[λόγ.: 1: αρχ. στρατηγική·[…]»  

 

- «τακτική: 1. συνδυασμός ενεργειών που αποβλέπουν στην επιτυχία ενός σκοπού 

[…] 2. (στρατ.) τρόπος συνδυασμού όλων των πολεμικών μέσων, δηλαδή του 

έμψυχου και του άψυχου υλικού, στη μάχη· […] || (επέκτ.) η τεχνική που 

ακολουθείται σε αθλητικό αγώνα […]3. πρόγραμμα, σύστημα […] [λόγ.: 2: αρχ. 

τακτική·[…]» . 

 

                                                 
3
 Ο όρος κατάκτηση (acquisition) αφορά την υποσυνείδητη, φυσική διαδικασία μάθησης μιας Γ2, ενώ η 

εκμάθηση (learning) τη συνειδητή και συστηματική μελέτη της, συνήθως, εντός του πλαισίου της 

επίσημης εκπαίδευσης.  Όπως σχολιάζει η Μπέλλα (2011, σ. 22) η διάκριση μεταξύ των όρων 

κατάκτηση και εκμάθηση «παρουσιάζει πολλά προβλήματα, και στη βιβλιογραφία έχει πλέον επικρατήσει 

η ελεύθερη εναλλαγή των δύο όρων, με τον όρο κατάκτηση να υπερισχύει και να καλύπτει και τις 

περιπτώσεις που θα χαρακτηρίζονταν περιπτώσεις εκμάθησης από τον Krashen».  

4
 Η οπτικοαουστική μέθοδος έχει ως θεωρητικό  υπόβαθρο τον δομισμό και την ψυχολογική σχολή του 

συμπεριφορισμού. 
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Οι παραπάνω ορισμοί μας επιτρέπουν, αφενός, να διαπιστώσουμε ότι και οι δύο 

λέξεις σχετίζονται με τον σχεδιασμό της πορείας για την επίτευξη ενός σκοπού, πέρα 

από τα στενά πλαίσια της νίκης ενός πολέμου, ενέχοντας τις έννοιες του στοχασμού, 

της στοχοθεσίας, του σχεδιασμού, της μεθοδικότητας, της συνειδητότητας, του 

συντονισμού ενεργειών, της σύζευξης σκέψης και πράξης· αφετέρου να 

αντιληφθούμε ότι εφόσον η σημασιολογική τους διαφοροποίηση έγκειται στη σχέση 

μερωνυμίας, «οι τακτικές» είναι οι συγκεκριμένες εφαρμογές της στρατηγικής, τα 

επιμέρους βήματα. 

 

Όμως, πώς συσχετίζονται όλα αυτά με την εκμάθηση μιας γλώσσας; 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, υπό το πρίσμα των νέων ερευνητικών δεδομένων 

της γνωστικής ψυχολογίας,  είχε γίνει πλέον σαφές ότι η μάθηση γενικότερα δεν είναι 

άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται μηχανικά ως αντίδραση στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, ούτε και η γλωσσική εκμάθηση μπορεί να ερμηνευθεί 

επαρκώς, αν θεωρηθεί απλώς ως αποτέλεσμα παθητικής μίμησης και δημιουργίας 

σωστών συνηθειών βάσει θετικής/αρνητικής ενίσχυσης, όπως πρέσβευε η 

ψυχολογική σχολή του Συμπεριφορισμού, στις θεωρητικές αρχές της οποίας 

βασίστηκε ο Δομισμός
5
 και η κυρίαρχη, καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω δεκαετίας, 

οπτικοακουστική μέθοδος (Lightbown & Spada, 2013). 

 

Αντίθετα, σύμφωνα με τη γνωστική προσέγγιση, η μάθηση αποτελεί μια σύνθετη, 

νοητική διεργασία που στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή του ατόμου και απαιτεί  

μια σειρά γνωστικών λειτουργιών, όπως αντίληψη, μνήμη και επεξεργασία των 

πληροφοριών, οι οποίες επικουρούνται από διάφορες διαδικασίες, δηλαδή από 

στρατηγικές/τακτικές μάθησης.  

 

Συγκεκριμένα, ο όρος στρατηγικές  μπορεί να ανιχνευτεί στις έρευνες των 

θεωρητικών της επεξεργασίας της πληροφορίας (π.χ. Atkinson and Shiffrin, 1968) 

που έκαναν λόγο για μνημονικές και άλλες στρατηγικές μάθησης που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικά πλαίσια, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν 

                                                 
5
 Σύμφωνα με τον δομισμό, η γλώσσα είναι  ένα λειτουργικό σύστημα που συγκροτείται από μονάδες 

σε διάφορα επίπεδα (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασία), οι οποίες βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι  μέσω  συνεχούς  άσκησης και 

μίμησης να κατακτήσουν οι μαθητές τις γλωσσικές δομές της γλώσσας-στόχου (Μήτσης, 1985).  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=142
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=627
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=24
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και η κατάρτιση, μέσω κυρίως ηλεκτρονικών υπολογιστών, του στρατιωτικού 

προσωπικού των ΗΠΑ (McCombs, 2017).  

 

Έτσι, το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από τις διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις 

στη διαδικασία μάθησης και στον τρόπο που ο ίδιος ο μαθητής τη διαχειρίζεται.  

 

Στο πεδίο της εκμάθησης της Γ2, ερευνητές, όπως η Rubin (1975), ο Stern (1975) και 

οι Naiman et al. (1978) αναζήτησαν τους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή 

γλωσσική μάθηση, όχι στις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, αλλά στα 

χαρακτηριστικά του «καλού μαθητή», ήτοι στις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης που 

χρησιμοποιεί. 

 

Άλλωστε, ο ονοματικός προσδιορισμός που χρησιμοποιείται –(στρατηγικές 

γλωσσικής) μάθησης– έχει έναν διττό ρόλο: α) εκφράζει τον μαθητοκεντρικό 

προσανατολισμό της μάθησης βάσει στρατηγικών, β) τις διαχωρίζει από τις 

στρατηγικές/τεχνικές διδασκαλίας (instructional/teaching strategies), δηλαδή από τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο διδάσκων για να διευκολύνει και να κάνει πιο 

αποτελεσματική τη μάθηση, κι έτσι, κατά την άποψή μας, δηλώνεται η ανάγκη της 

συνειδητής και αυτόνομης χρήσης των στρατηγικών από τους ίδιους τους μαθητές. 

Εξάλλου, στη σχετική βιβλιογραφία, εκτός από τον όρο στρατηγικές γλωσσικής 

μάθησης (language learning strategies), γίνεται εναλλακτικά χρήση του όρου 

στρατηγικές του μαθητή (learner strategies).  

 

Αν και οι περισσότεροι ερευνητές/θεωρητικοί του χώρου δεν προσδίδουν στον 

δεύτερο όρο κάποια σημασιολογική διαφοροποίηση, ο Macaro (2001, σ. 20) θεωρεί 

ότι ο όρος στρατηγικές του μαθητή αποδίδει πληρέστερα την έμφαση που θα πρέπει να 

δοθεί «στον μαθητή ως ενεργό συμμετέχοντα στη διαδικασία μάθησης».   

 

Επίσης, κατά τον ίδιο ερευνητή, ο εν λόγω όρος, χάρις στο σημασιολογικό του εύρος, 

υποδηλώνει ότι οι στρατηγικές που ενεργοποιεί ο μαθητής κατά την εκμάθηση μια 

γλώσσας μπορούν να μεταφερθούν και στη μάθηση οποιουδήποτε γνωστικού 

αντικειμένου. 
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Με γνώμονα όμως ότι οι περισσότεροι μελετητές του χώρου χρησιμοποιούν σε 

ελεύθερη εναλλαγή τους τρεις παραπάνω όρους, η χρήση τους στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας δε διαφοροποιείται.  

 

Επιπλέον, η αρχική διαφοροποίηση που είχε γίνει από κάποιους ερευνητές (π.χ. 

Schmeck, Levin, Seliger) μεταξύ στρατηγικών και τακτικών, με τον δεύτερο όρο να 

αναφέρεται σε μία σειρά συγκεκριμένων δράσεων για την εφαρμογή μιας 

στρατηγικής, λόγω της δυσκολίας διαχωρισμού και κατηγοριοποίησής τους, σιγά-

σιγά εγκαταλείφθηκε, κι έτσι οι δύο όροι σχεδόν εξισώθηκαν (Psaltou-Joysey, 2010). 

Άλλωστε, όπως σχολιάζει η Griffiths (2013), ο διαχωρισμός μεταξύ στρατηγικής και 

τακτικής συσκοτίζει ακόμα περισσότερο τη «θολή», σύμφωνα με μερικούς 

ψυχογλωσσολόγους, εικόνα που δημιουργεί η ποικιλομορφία των ορισμών που 

δόθηκαν στις στρατηγικές μάθησης από τους ερευνητές του χώρου. 

 

Ας σταχυολογήσουμε μερικούς από αυτούς. 

Κατά τη Rubin (1975, σ. 43), οι στρατηγικές είναι «[…] τεχνικές ή μηχανισμοί που ο 

μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κατακτήσει γνώσεις».  

Οι O’Malley & Chamot (1990, σ. 1) ορίζουν τις στρατηγικές μάθησης ως «ιδιαίτερες 

σκέψεις ή συμπεριφορές που τα άτομα χρησιμοποιούν για να κατανοήσουν, να 

μάθουν ή να συγκρατήσουν πληροφορίες». 

 

Η Oxford (1990, σ. 8) θεωρεί τις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης ως 

«συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο μαθητής για να κάνει τη μάθηση 

ευκολότερη, ταχύτερη, πιο ευχάριστη, πιο αυτοκατευθυνόμενη, αποτελεσματικότερη 

και πιο εύκολα μεταφερόμενη σε νέες καταστάσεις».  

 

Ενώ το 2011, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Μοντέλου Αυτορρύθμισης της 

Γλωσσικής Εκμάθησης (S
2
R), ορίζει τις αυτορρυθμιζόμενες Γ2 στρατηγικές 

μάθησης, ως «συνειδητές, στοχοκατευθυνόμενες προσπάθειες για τη διαχείριση και 

τον έλεγχο κατά την προσπάθεια εκμάθησης της Γ2. Αυτές οι στρατηγικές είναι 

ευρείες, διδάξιμες ενέργειες που οι μαθητές επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών 
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στρατηγικών και τις χρησιμοποιούν για τους μαθησιακούς τους στόχους.», (Oxford, 

2011, σ. 12).      

 

Ο Cohen (2003, σ. 280) κάνει τον διαχωρισμό ανάμεσα σε στρατηγικές γλωσσικής 

μάθησης (language learning strategies) και σε στρατηγικές χρήσης της γλώσσας 

(language use strategies) και ορίζει τις πρώτες ως «συνειδητές σκέψεις και 

συμπεριφορές που χρησιμοποιούν οι μαθητές με τον ρητό στόχο να βελτιώσουν τις 

γνώσεις τους και την κατανόηση αναφορικά με μια γλώσσα-στόχο», και τις δεύτερες, 

οι οποίες ενεργοποιούνται όταν το γλωσσικό εισαγόμενο είναι ήδη κατανοητό, ως 

αυτές που «βοηθούν τους διδασκόμενους να αξιοποιούν όσα ήδη έχουν μάθει». 

 

Η Chamot (2004, σ. 14) χαρακτηρίζει τις στρατηγικές μάθησης ως «συνειδητές 

σκέψεις και ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι μαθητές για να επιτύχουν έναν 

μαθησιακό στόχο». 

 

Τέλος, σύμφωνα με έναν πρόσφατο ορισμό της Griffiths (2013, σ. 49), οι στρατηγικές 

είναι «ενέργειες συνειδητά επιλεγμένες από τους μαθητές με σκοπό να ρυθμίζουν τη 

γλωσσική τους εκμάθηση». 

1.3. Χαρακτηριστικά των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης 

Η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των θεωρητικών για την υιοθέτηση ενός κοινού 

ορισμού ως προς τις στρατηγικές μάθησης, οδήγησε αρκετούς στο να προτείνουν αντί 

για ορισμό, την καταγραφή των κοινώς αποδεκτών χαρακτηριστικών τους.  

 

Συγκεκριμένα, η Griffiths (2013, σσ. 6-14) κάνει λόγο για έξι βασικά χαρακτηριστικά 

που μπορούν κάλλιστα να ορίσουν τις στρατηγικές γλωσσικής μάθησης, καθώς αυτές 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις έννοιες:  

α) της δράσης, είτε αυτή είναι μια γνωστική διεργασία (π.χ. συνδέω λέξεις με οπτικά 

ερεθίσματα ή εικόνες, ομαδοποιώ λέξεις, κ.λπ.) είτε εκδηλώνεται ως πράξη (π.χ. 

κρατώ σημειώσεις, υπογραμμίζω, κ.λπ.). Επιπλέον, με βάση αυτό το 

χαρακτηριστικό  αποφεύγεται η σύγχυση που ενίοτε παρατηρείται μεταξύ 

στρατηγικών γλωσσικής μάθησης και μαθησιακού στιλ, καθώς ο δεύτερος όρος 

περιγράφει σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που 
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αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και διαδρά με το 

μαθησιακό περιβάλλον. Είναι δηλαδή μια γενικότερη προσέγγιση της μάθησης 

που δε μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Αντιθέτως, οι στρατηγικές 

γλωσσικής μάθησης επιδέχονται αλλαγή. 

β) της συνειδητότητας, είτε αυτή καταλήγει να εκφράζεται ως αυτοματισμός έπειτα 

από μακροχρόνια και συστηματική χρήση μιας στρατηγικής, όπως συμβαίνει 

συχνά με μαθητές σε ανώτερα επίπεδα γλωσσομάθειας, είτε ως προμελετημένη 

επιλογή κάποιας στρατηγικής, όπως για παράδειγμα, όταν ο μαθητής προσπαθεί 

να αρχίσει να χρησιμοποιεί μια νέα στρατηγική  

γ) της επιλογής τους από τον ίδιο τον μαθητή, η οποία με τη σειρά της καθορίζεται 

από: 

- το ατομικό του προφίλ (π.χ. κίνητρα, πεποιθήσεις, επίπεδο γλωσσομάθειας, 

κ.λπ.),  

- το μαθησιακό περιβάλλον (π.χ. εκμάθηση της γλώσσας-στόχου ως Γ2, δηλαδή 

σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται ως κύρια/πρώτη γλώσσα, ή ως ξένη, ήτοι 

όταν η γλώσσα-στόχος δε χρησιμοποιείται στο περιβάλλον όπου μαθαίνεται· 

τρόπος εκμάθησης –με φυσική παρουσία / εξ αποστάσεως–, μέθοδος 

εκμάθησης/διδασκαλίας)  

- και τον σκοπό της μάθησης (π.χ. προετοιμασία για εξετάσεις, προσωπικό 

ενδιαφέρον, κ.λπ.) 

 

δ) της επίτευξης συγκεκριμένου μαθησιακού στόχου, καθώς το είδος του στόχου 

καθορίζει την κατάλληλη επιλογή στρατηγικής/στρατηγικών 

 

ε) της ρύθμισης και του ελέγχου της μάθησης, δεδομένου ότι η χρήση στρατηγικών 

είναι θεμελιώδης συνιστώσα της αυτορρύθμισης
6
 

 

στ) της εστίασης στη μάθηση. Όπως αναφέρει η Griffiths, με γνώμονα αυτό το 

χαρακτηριστικό, αίρεται η διχογνωμία που υπάρχει μεταξύ των θεωρητικών ως 

προς το κατά πόσο οι επικοινωνιακές στρατηγικές
7
 (communication strategies) 

                                                 
6
 Βλ. υποκεφάλαιο 1.5.  

7
Οι επικοινωνιακές στρατηγικές αναφέρονται στους λεκτικούς ή μη λεκτικούς τρόπους στους οποίους 

καταφεύγει το άτομο όταν υπάρχουν προβλήματα κατά τη διαπραγμάτευση του νοήματος, π.χ. 
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μπορούν να θεωρούνται στρατηγικές γλωσσικής μάθησης. Κριτήριο, σύμφωνα 

με την Griffiths, αποτελεί το αν οι επικοινωνιακές στρατηγικές χρησιμοποιούνται 

συνειδητά από τον μαθητή με απώτερο στόχο να μάθει διά μέσου της 

επικοινωνίας ή απλώς για να φέρει εις πέρας τη συνομιλία σε μια δεδομένη 

περίσταση. Υπό αυτό το πρίσμα, μόνο στην πρώτη περίπτωση μπορούν οι 

επικοινωνιακές στρατηγικές να συμπεριληφθούν στις στρατηγικές γλωσσικής 

μάθησης. 

 

Επιπλέον, μία έβδομη και ιδιαιτέρως σημαντική ιδιότητα των στρατηγικών 

γλωσσικής μάθησης, η οποία έχει επισημανθεί από διάφορους ερευνητές (π.χ. Oxford 

1990, Cohen & Macaro, 2007), είναι ότι χρησιμοποιούνται σε ομάδες και όχι 

μεμονωμένα και κατά συνέπεια η χρήση τους οφείλει να είναι συνδυαστική. 

 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης 

εδράζονται στη δράση, τη συνειδότητα, την επιλογή, τη στοχοθεσία, τη μάθηση, τον 

έλεγχο και τη συνδυαστική χρήση τους. 

 

1.4.  Το θεωρητικό υπόβαθρο των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης 

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μια ανασκόπηση κάποιων 

γλωσσολογικών, γνωστικών και  κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων από τον 

διεπιστημονικό κλάδο της Κατάκτησης της Δεύτερης Γλώσσας (εφεξής ΚΓ2), σε 

συνδυασμό με τις θεωρίες γενικής μάθησης, καθώς αυτές αποτελούν το θεωρητικό 

υπόβαθρο των Στρατηγικών Γλωσσικής Μάθησης (εφεξής ΣΓΜ), το οποίο λόγω 

ακριβώς της συνθετότητας και της θεωρητικής του ευρύτητας, ενίοτε χαρακτηρίστηκε 

ως συγκεχυμένο και εννοιολογικά αμφιλεγόμενο (π.χ. Dörnyei & Skehan, 2003).    

 

1.4.1. H γλωσσολογική προσέγγιση 

1.4.1.1. Η στρατηγική ικανότητα των Canale & Swain 

                                                                                                                                            
στρατηγική της αποφυγής (avoidance) –όταν αποφεύγεται ένα επικοινωνιακό πρόβλημα μέσω 

απλοποίησης του νοήματος ή αλλαγής του θέματος– μεταφορά (transfer) δομών ή λέξεων από τη 

μητρική γλώσσα στη Γ2, κ.λπ. 
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Ως γνωστόν, ο πρώτος που έστρεψε το ενδιαφέρον από τη γλωσσική ικανότητα στο 

περιστασιακό περικείμενο (ποιος μιλάει σε ποιον, πότε, πού και για ποιον σκοπό, για 

ποιο θέμα, μέσω ποιου διαύλου επικοινωνίας, ποιοι είναι οι ρόλοι, οι σχέσεις και το 

καθεστώς των συμμετεχόντων) ήταν ο Hymes, ο οποίος εισήγαγε τον όρο 

επικοινωνιακή ικανότητα, που δηλώνει «την ικανότητα που έχουν οι ομιλητές, όχι μόνο 

να παράγουν και να κατανοούν γραμματικά ορθές προτάσεις αλλά και να γνωρίζουν τις 

κοινωνικές συνθήκες της χρήσης αυτών των προτάσεων σε μια συγκεκριμένη 

περίσταση» (Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, Λεξικό γλωσσολογικών όρων). 

 

Οι Canale & Swain, στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής Προσέγγισης, ανέπτυξαν τον 

όρο του Hymes ακόμα περισσότερο, καθιερώνοντας έτσι τον όρο «στρατηγική», 

καθώς θεωρούν ότι η επικοινωνιακή ικανότητα απαρτίζεται από:  

1. τη γραμματική ικανότητα (grammatical competence), ήτοι, το λεξιλόγιο, τη 

γνώση μορφολογικών και συντακτικών κανόνων, τη σημασιολογία και τη 

φωνολογία 

2. την κοινωνιογλωσσική ικανότητα (sociolinguistic competence),  που δηλώνει τη 

γνώση των κοινωνικών και πολιτισμικών κανόνων χρήσης της γλώσσας, δηλαδή 

χρήση της γλώσσας σύμφωνα με το περιστασιακό περικείμενο 

3. την ικανότητα λόγου (discourse competence), που σημαίνει γνώση του τρόπου με 

τον οποίο τα εκφωνήματα χάρις στη συνοχή και τη συνεκτικότητα συγκροτούν 

διάφορα είδη λόγου 

4. τη στρατηγική ικανότητα (strategic competence),  «η οποία συνίσταται από 

λεκτικές και μη λεκτικές στρατηγικές επικοινωνίας  που χρησιμοποιούνται ως 

αντιστάθμισμα ώστε να διατηρηθεί η επικοινωνία σε περίπτωση ελλειμματικής 

ικανότητας ή μεταβλητών κατά τη γλωσσική επιτέλεση» (Canale & Swain, 1980, σ.  

30). 

 

1.4.1.2. Η θεωρία του Krashen  

Η θεωρία του Krashen (1982), η οποία εντάσσεται στο μεταίχμιο των γλωσσολογικών 

και γνωστικών θεωριών, παρά τις κριτικές που της ασκήθηκαν, επηρέασε σημαντικά 

το πεδίο της ΚΓ2. 
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Βασικός άξονας της θεωρίας του είναι η υπόθεση για τη διάκριση μεταξύ κατάκτησης 

και εκμάθησης (acquisition-learning hypothesis)
8
. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα 

με τον Krashen, η κατάκτηση είναι μια φυσική, υποσυνείδητη διαδικασία με την 

οποία το άτομο μαθαίνει τη Γ2, ενώ η εκμάθηση αφορά τη συνειδητή και μέσω 

διδασκαλίας μάθησή της, την αξία της οποίας ο ίδιος αμφισβητεί. 

 

Επομένως, η εννοιολογική συνάφεια της θεωρίας του Krashen με τις ΣΓΜ δεν μπορεί 

παρά να είναι ως επί το πλείστον έμμεση, καθώς η συνειδότητα, δηλαδή η ικανότητα 

των μαθητών να μπορούν συνειδητά να παρέμβουν και να οργανώσουν τη μάθησή 

τους μέσω στρατηγικών είναι θεμελιώδης παραδοχή του θεωρητικού πλαισίου των 

ΣΓΜ. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε σε τρεις υποθέσεις, από τις πέντε
9
 

συνολικά στις οποίες βασίζεται η θεωρία του, τους ακόλουθους συσχετισμούς:  

1. υπόθεση του Εποπτικού Μηχανισμού (monitor model hypothesis) 

Ο Εποπτικός Μηχανισμός αφορά τη γνώση που είναι προϊόν εκμάθησης της Γ2 

και ο ρόλος του είναι να ελέγχει και να διορθώνει τυχόν λάθη κατά την παραγωγή 

προφορικού/γραπτού λόγου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετός χρόνος, 

εστίαση στον τύπο και γνώση του γραμματικού κανόνα από τον μαθητή.  

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η υπόθεση αυτή σχετίζεται με μία από τις 

πιο σημαντικές μεταγνωστικές στρατηγικές, τον αυτοέλεγχο (self-monitoring). 

2. υπόθεση του γλωσσικού εισαγόμενου (input hypothesis) 

Κατά τον Krashen, η γλωσσική κατάκτηση επιτελείται όταν το άτομο εκτίθεται σε 

κατανοητό γλωσσικό εισαγόμενο, δηλαδή σε γλωσσικά δεδομένα και δομές που 

είναι λίγο πιο πάνω από αυτά που έχει ήδη κατακτήσει και η προσοχή του 

εστιάζει στη σημασία και όχι στους γραμματικούς τύπους του μηνύματος. Η 

κατανόηση, όπως σημειώνει ο Krashen, είναι δυνατή, καθώς δε βασίζεται  μόνο 

στη γλωσσική ικανότητα, αλλά επίσης στο περικείμενο, στη γνώση του κόσμου 

που έχει το άτομο και σε εξωγλωσσικά στοιχεία. 

                                                 
8
 Η υπόθεση για τη διάκριση μεταξύ κατάκτησης και εκμάθησης, ως βασική έννοια της εν λόγω 

θεωρίας, αποτελεί την πρώτη από τις πέντε συνολικά υποθέσεις. 

9
 Η 5

η
 υπόθεση είναι αυτή της φυσικής σειράς κατάκτησης (natural order hypothesis), σύμφωνα με την 

οποία η κατάκτηση κανόνων της Γ2 ακολουθεί μια προβλεπόμενη φυσική σειρά που δεν επηρεάζεται 

από τη σειρά με την οποία διδάσκονται αυτοί οι κανόνες. 
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Θεωρούμε ότι οι παραπάνω επισημάνσεις συνδέονται με μια σειρά γνωστικών, 

αντισταθμιστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών, όπως: γρήγορη σύλληψη της 

ιδέας ενός κειμένου, μεταφορά προϋπαρχουσών γνώσεων για την κατανόηση 

νέων πληροφοριών, ευφυείς εικασίες και χρήση γλωσσικών ή άλλων ενδείξεων 

για την κατανόηση ενός κειμένου, επισκόπηση και συσχέτιση με ήδη γνωστά 

στοιχεία.   

3. υπόθεση του συναισθηματικού φίλτρου (affective filter hypothesis)  

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, μια σειρά παραγόντων, όπως τα συναισθήματα, 

τα κίνητρα, οι ανάγκες και η στάση του μαθητή μπορούν να διευκολύνουν ή να 

δυσχεράνουν την εσωτερίκευση κατανοητού εισαγόμενου. Έτσι, αν ο μαθητής 

είναι αγχωμένος, θυμωμένος, αναστατωμένος ή χωρίς κίνητρα, το 

συναισθηματικό του φίλτρο είναι υψηλό και παρεμποδίζει την είσοδο του 

εισαγόμενου. 

Ο συσχετισμός που μπορεί να γίνει επομένως, μεταξύ αυτής της υπόθεσης και 

των συναισθηματικών στρατηγικών, οι οποίες βοηθούν τον μαθητή να χαμηλώσει 

το συναισθηματικό του φίλτρο, είναι εύλογος. 

 

1.4.1.3. Η θεωρία της διαγλώσσας (interlanguage) 

Η θεωρία της διαγλώσσας —όρος που επινοήθηκε από τον Selinker (1972) με στόχο 

να περιγράψει τις διαδοχικές προσωπικές γραμματικές που κατασκευάζουν οι 

μαθητές κατά την ανάπτυξη της Γ2 στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να 

εσωτερικεύσουν το γλωσσικό εισαγόμενο— σηματοδοτεί τη στροφή προς μία 

γνωστική θεώρηση της διαδικασίας εκμάθησης της Γ2 και γι’ αυτό η εννοιολογική 

της εγγύτητα με τις ΣΓΜ συνέβαλε στο να δοθεί νέα ώθηση στην έρευνα για τη 

χρήση των ΣΓΜ. 

 

Υπό το πρίσμα της θεωρίας της διαγλώσσας, ο μαθητής εκλαμβάνεται ως ενεργό 

υποκείμενο που προσπαθεί να ελέγξει την ίδια του τη μάθηση, κάνοντας διαδοχικές 

εικασίες με βάση το γλωσσικό εισαγόμενο αλλά και σε σχέση με τη Γ1, 

διαμορφώνοντας παράλληλα εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τo σύστημα της 

γλώσσας-στόχου τους οποίους μεταβάλλει διαρκώς ανάλογα με το στάδιο 
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κατάκτησης. Κατά συνέπεια, τα λάθη που κάνει μαθητής, δηλαδή οι συστηματικές 

αποκλίσεις από τη δομή της γλώσσας-στόχου, όπως είχε ήδη επισημάνει ο Corder 

(1967), αντανακλούν τη μεταβατική του γλωσσική ικανότητα, ή κατά τον James, «μια 

σειρά συστηματοποιήσεων που περιέχουν αθροίσματα μορφών, διαδικασιών και 

στρατηγικών στις οποίες καταφεύγει ο μαθητής» (James, 1998, σ. 7) και όχι μια 

ελλειμματική γνώση της Γ2, όπως πίστευαν οι συμπεριφοριστές. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η σημασία της χρήσης στρατηγικών είναι 

κεντρική στην εν λόγω θεωρία και εκφράζεται ρητά, καθώς ο Selinker, μεταξύ των 

πέντε
10

 γνωστικών διεργασιών κατά την πορεία ανάπτυξης της διαγλώσσας, 

περιλαμβάνει : α) τις μαθησιακές στρατηγικές, β) τις επικοινωνιακές στρατηγικές, γ) 

τη μεταφορά κανόνων από τη Γ1 προς τη Γ2 (language transfer), δ) τη μεταφορά 

διδακτικών σχημάτων (transfer of training), η οποία μπορεί να επιδράσει είτε θετικά 

είτε αρνητικά στην εκμάθηση της Γ2, καθώς αφορά στοιχεία της διαγλώσσας που 

σχετίζονται με τον τρόπο διδακτικής καθοδήγησης ή με άτυπες μορφές μάθησης που 

οδηγούν σε απολίθωση, δηλαδή σε παγίωση στοιχείων που αποκλίνουν από τους 

κανόνες της γλώσσας-στόχου (Μήτσης 2004, Μπέλλα 2011, Psaltou-Joysey, 2010). 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε,  η μεταφορά κανόνων από τη Γ1 προς τη Γ2 του 

Selinker αντιστοιχεί με τις γνωστικές στρατηγικές της αντιπαραβολικής ανάλυσης 

μεταξύ γλωσσών, δηλαδή της μεταφοράς και της μετάφρασης καθώς και με τις 

μεταγνωστικές στρατηγικές του αυτοελέγχου και της αυτοαξιολόγησης. Ενώ η 

μεταφορά διδακτικών σχημάτων θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος μαθητής υιοθετεί μη λειτουργικές 

στρατηγικές σε σχέση με το επίπεδο γλωσσομάθειάς του, π.χ. αποκλειστική χρήση 

της στρατηγικής της μετάφρασης για την κατανόηση κειμένου στο Β1 επίπεδο. 

 

1.4.2. Η γνωστική προσέγγιση 

 Η συνεισφορά της γνωστικής ψυχολογίας και του βασικού εισηγητή της Jean Piaget 

στον τρόπο που μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη γλωσσική κατάκτηση υπήρξε 

καταλυτική, καθώς έστρεψε το ενδιαφέρον από τη γλώσσα και τον τρόπο που αυτή 

                                                 
10

 Η πέμπτη είναι η υπεργενίκευση κανόνων της γλώσσας-στόχου.  
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δομείται, στις νοητικές διεργασίες που επιτελούνται στο μυαλό του ατόμου κατά την 

κατανόηση και παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου· νοητικές διεργασίες που, 

σύμφωνα με τη γνωστική προσέγγιση, ενεργοποιούνται για κάθε είδους μάθηση και 

όχι αποκλειστικά για τη γλώσσα, όπως πίστευαν οι γλωσσολόγοι της Καθολικής 

Γραμματικής του Chomsky. Συνεπώς, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως, είναι ο τρόπος 

που το ανθρώπινο μυαλό επεξεργάζεται και αποθηκεύει τις πληροφορίες μέσω 

στρατηγικών και μηχανισμών γλωσσικής επεξεργασίας, δηλαδή η γλωσσική 

πραγμάτωση, και όχι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας (Μπέλλα, 2011). 

 

Επιπλέον, η γνωστική προσέγγιση για την κατάκτηση της γλώσσας, είτε της Γ1 είτε 

της Γ2, καθώς εκκινεί από το άτομο, εστιάζει στον ιδιαίτερο τρόπο που ο κάθε 

μαθητής προσεγγίζει τη μάθηση και επεξεργάζεται τη γνώση, θεωρώντας κατά 

συνέπεια τις ατομικές διαφορές ως σημαντικό παράγοντα της γνωστικής διεργασίας. 

Ως εκ τούτου, αυτές οι ατομικές διαφορές θα πρέπει να λαμβάνονται  σοβαρά υπόψη 

από τους διδάσκοντες, εάν θέλουν να συνδράμουν κατάλληλα όλους τους μαθητές 

(Psaltou-Joysey, 2010).  

 

Άλλωστε, η παραπάνω θεώρηση πραγματώνεται στη σύγχρονη διδακτική πρακτική, 

μέσω των αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας/μάθησης, η οποία αντλεί το 

θεωρητικό της υπόβαθρο από τη γνωστική ψυχολογία, τις θεωρίες του 

εποικοδομισμού (constructivism) και της διεπίδρασης. 

 

Η μάθηση λοιπόν, και ειδικότερα η εκμάθηση μιας γλώσσας, είναι υπό αυτό το 

πρίσμα μια σύνθετη γνωστική διεργασία που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 

αντιληπτική ικανότητα, στη μνήμη και την επεξεργασία της πληροφορίας. Όμως, 

δεδομένου ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας 

πληροφοριών, η χρήση στρατηγικών είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει το άτομο να 

αντιπαρέλθει αυτούς τους περιορισμούς. 

 

Τον θεμελιώδη ρόλο που παίζει η χρήση στρατηγικών, μπορούμε να τον 

διαπιστώσουμε από τη διαδικασία με την οποία το άτομο επεξεργάζεται, κωδικοποιεί 

και αποθηκεύει τις νέες πληροφορίες και η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:  
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α) την επιλογή, κατά την οποία γίνεται εστίαση της προσοχής σε συγκεκριμένες 

πληροφορίες και παροδική μεταβίβασή τους στη βραχυπρόθεσμη/εργαζόμενη 

μνήμη που έχει ελάχιστη αποθηκευτική δυνατότητα και για μικρή χρονική 

περίοδο, 

β) την κατάκτηση, όπου η πρόσκαιρα αποθηκευμένες πληροφορίες μεταφέρονται στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη, η οποία έχει μεγαλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης, ώστε 

να γίνει η μόνιμη αποθήκευσή τους, 

γ) τη δόμηση, στάδιο κατά το οποίο δημιουργούνται συνδέσεις ανάμεσα στις νέες 

πληροφορίες της βραχυπρόθεσμης/εργαζόμενης μνήμης και προϋπαρχουσών 

πληροφοριών στη μακροπρόθεσμη μνήμη, και κατ’ αυτόν τον τρόπο οι νέες ιδέες 

οργανώνονται σε γνωστικά σχήματα για μεγαλύτερη συγκράτησή τους, 

δ) την ενσωμάτωση, όπου ακολουθείται ξανά η διαδικασία της κατάκτησης αλλά με 

αντίστροφη κατεύθυνση, καθώς η αναζήτηση πληροφοριών ξεκινάει από τη 

μακροπρόθεσμη μνήμη και στη συνέχεια γίνεται μεταφορά τους στη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη. 

 

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, κατά τα τέσσερα αυτά στάδια επεξεργασίας της 

πληροφορίας, απαιτείται η χρήση μεταγνωστικών, γνωστικών και μνημονικών 

στρατηγικών.    

 

Η σπουδαιότητα της χρήσης στρατηγικών είναι φανερή και στα δύο συναφή μοντέλα 

επεξεργασίας της πληροφορίας που θα περιγράψουμε ευθύς αμέσως: το μοντέλο του 

McLaughlin και το μοντέλο ACT (Adaptive Control of Thought
11

) του Anderson. 

 

1.4.2.1. Το μοντέλο επεξεργασίας της πληροφορίας του McLaughlin 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η κατάκτηση μιας τόσο σύνθετης δεξιότητας, όπως η 

εκμάθηση μιας Γ2, διέρχεται διάφορα στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, η επεξεργασία 

των πληροφοριών είναι ελεγχόμενη λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων της 

βραχυπρόθεσμης μνήμης, η οποία μπορεί να επεξεργαστεί μόνο ένα είδος 

πληροφοριών κάθε φορά, προϋποθέτει συνειδητή προσπάθεια και έλεγχο ώστε να 

                                                 
11

 Ο όρος αποδόθηκε στα ελληνικά από την Μπέλλα (2011) ως Ελεγχόμενες Νοητικές 

Αναπροσαρμογές. 
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ενεργοποιηθούν οι κόμβοι 
12

της πληροφορίας και η ενεργοποίηση αυτή είναι 

προσωρινή. Έτσι, για να μπορέσει ο μαθητής να υπερβεί τους περιορισμούς που 

τίθενται από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και να διαχειριστεί τις πληροφορίες του 

γλωσσικού εισαγόμενου, απαιτείται, κατά πρώτον, χρήση της επιλεκτικής προσοχής. 

 

Στη συνέχεια, μέσω επαναλαμβανόμενης ενεργοποίησης, δηλαδή πρακτικής 

εξάσκησης, η ελεγχόμενη επεξεργασία αυτοματοποιείται και οι πληροφορίες 

μεταφέρονται και αποθηκεύονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη, ώστε να είναι δυνατή η 

εύκολη ενεργοποίησή τους ανά πάσα στιγμή. Επειδή όμως οποιαδήποτε 

επικοινωνιακή δραστηριότητα απαιτεί την κατάκτηση διάφορων υποδεξιοτήτων, η 

αυτοματοποίηση είναι σταδιακή. Ωστόσο, εφόσον μια υποδεξιότητα 

αυτοματοποιηθεί, οι ελεγχόμενες διεργασίες απελευθερώνονται και μπορούν να 

επεξεργαστούν νέες πληροφορίες υψηλότερου επιπέδου. 

 

1.4.2.2. Το μοντέλο ACT του Anderson 

Όπως το μοντέλο του McLaughlin, έτσι και το μοντέλο του Anderson έχει ως 

βασικούς άξονες την αυτοματοποίηση και τις νοητικές διεργασίες για την επίτευξή 

της. Ωστόσο, ο Anderson διακρίνει δύο τύπους γνώσης: τη δηλωτική (τι γνωρίζει 

κανείς για κάτι) και τη διαδικαστική γνώση (τι γνωρίζει κανείς για το πώς να κάνει 

κάτι), οι οποίες συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη
13

 μνήμη. 

 

Η δηλωτική γνώση είναι συνειδητή, ελεγχόμενη και μπορεί να εκφραστεί λεκτικά. 

Στο πλαίσιο της κατάκτησης της Γ2, η δηλωτική γνώση αφορά τη γνώση κανόνων 

και δεδομένων. Ενώ, η διαδικαστική γνώση είναι μη συνειδητή, αυτοματοποιημένη 

και δύσκολα λεκτικοποιείται. Για να μπορέσει όμως η δηλωτική γνώση να 

                                                 
12

 Το μοντέλο του McLaughlin έχει ως βάση του τις απόψεις των ψυχολόγων Shiffrin & Schneider, οι 

οποίοι θεωρούν πως η μνήμη είναι μια τεράστια συλλογή κόμβων, με τον κάθε κόμβο να αποτελείται 

από ένα σύνολο πληροφοριακών στοιχείων και να συνδέεται με τους υπόλοιπους μέσω της μάθησης. 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους κόμβους είναι σε παθητική κατάσταση και συνιστούν τη 

μακροπρόθεσμη μνήμη. Όταν όμως, εξαιτίας κάποιου εξωτερικού ερεθίσματος ενεργοποιούνται 

κάποιο από τους κόμβους, αυτοί οι ενεργοποιημένοι κόμβοι αποτελούν τη βραχυπρόθεσμη μνήμη 

(Μπέλλα, 2011).  

13
 Ο Anderson θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι μνήμης: η εργαζομένη μνήμη η οποία 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες όπως η βραχυπρόθεσμη μνήμη των Shiffrin & Schneider, η δηλωτική 

μακροπρόθεσμη και η διαδικαστική μακροπρόθεσμη μνήμη. 
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μετατραπεί σε διαδικαστική, χρειάζεται πολλή πρακτική εξάσκηση και η μετάβαση 

γίνεται σταδιακά. Συγκεκριμένα, απαιτούνται τα εξής τρία στάδια:  

- το γνωστικό στάδιο, όπου οι μαθητές παρατηρούν και καθοδηγούνται αναφορικά 

με τον τρόπο επιτέλεσης κάποιας δραστηριότητας. Σε αυτό το στάδιο είναι 

αναγκαία η συνειδητή συμμετοχή του μαθητή και άρα η γνώση είναι δηλωτική. 

- το συσχετιστικό στάδιο, όπου η δηλωτική γνώση αρχίζει να μετατρέπεται σε 

διαδικαστική. Τα λάθη μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν και επιπλέον 

οι συνεκτικοί δεσμοί μεταξύ των υποδεξιοτήτων ενισχύονται.   

- το αυτόνομο στάδιο, όπου η δεξιότητα αυτοματοποιείται, εκτελείται 

γρηγορότερα και άκοπα, μειώνεται σημαντικά το γνωστικό φορτίο της 

εργαζόμενης μνήμης και  τα λάθη εξαλείφονται.  

 

Επιπλέον, βασική συνιστώσα του μοντέλου ACT είναι η έννοια των συστημάτων 

παραγωγής (production systems), που μπορούν να ερμηνεύσουν περαιτέρω τον τρόπο 

με τον οποίο η δηλωτική γνώση μετατρέπεται σε διαδικαστική.  

 

Κατά τον Anderson, τα συστήματα παραγωγής, που ταυτίζονται με τον τρόπο με τον 

οποίο οι σύνθετες δεξιότητες αντιπροσωπεύονται στη μνήμη,  είναι ένα σύνολο 

ακολουθιών συνθήκης-ενέργειας, όπου η συνθήκη αποτελεί το σύνολο των 

περιστάσεων που θέτει σε ενέργεια το σύστημα, ενώ ως ενέργεια νοείται το σύνολο 

των  προς τέλεση πράξεων. Έτσι, μια παραγωγή συνίσταται σε δηλώσεις «αν ... 

τότε», όπως για παράδειγμα, «αν ο στόχος είναι η δημιουργία του πληθυντικού 

αριθμού των ουδέτερων ουσιαστικών σε -ο, τότε αφαίρεσε το όμικρον και βάλε το 

άλφα». Οι συνθήκες ή οι ενέργειες μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές και από 

τη στιγμή που κάποιος τις μαθαίνει εκτελούνται γρήγορα και χωρίς επίγνωση. 

 

Οι  O’Malley & Chamot (1990), που στηρίχτηκαν στο εν λόγω μοντέλο του Anderson 

για να αναπτύξουν το δικό τους μοντέλο διδασκαλίας βάσει στρατηγικών, 

ταυτοποίησαν και στα τρία στάδια επεξεργασίας της πληροφορίας τη λειτουργία μιας 

σειράς γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών (O’Malley & Chamot, 1990).  
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1.4.3. Η κοινωνική διεπίδραση και η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση  

Οι προσεγγίσεις που θα παρουσιάσουμε εν συντομία στο παρόν υποκεφάλαιο, 

εγγράφουν τη γλωσσική κατάκτηση στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται η γλώσσα-

στόχος. Έτσι, μολονότι κάνουν αποδεκτό τον ρόλο των εσωτερικών νοητικών 

διεργασιών στη μάθηση, διαφοροποιούνται από τη γνωστική προσέγγιση, καθώς 

εστιάζουν στη διεπίδραση μεταξύ των ομιλητών και στον κοινωνικοπολιτισμικό 

χαρακτήρα της μάθησης. Ενώ, ο ρόλος των στρατηγικών, ως εργαλείων που 

διευκολύνουν τη μάθηση, είναι, αν όχι πάντοτε ρητός, σίγουρα  παρών και 

αναμφισβήτητος.  

 

1.4.3.1. Κοινωνική διεπίδραση, γλωσσικό εισαγόμενο και εξαγόμενο 

Α. Η υπόθεση της διεπίδρασης (interaction hypothesis) του Long 

Όπως αναφέραμε, ο πρώτος που έστρεψε το ενδιαφέρον στον ρόλο του γλωσσικού 

εισαγόμενου και στον τρόπο που αυτό γίνεται κατανοητό ήταν ο Krashen. Ο Long 

ανέπτυξε ακόμα περισσότερο την έννοια του κατανοητού εισαγόμενου, 

υποστηρίζοντας ότι η γλωσσική κατάκτηση είναι δυνατή μέσα από τη 

διαπραγμάτευση της σημασίας: δηλαδή, όταν οι συνομιλητές προσπαθούν να 

τροποποιήσουν τα εκφωνήματά τους, χρησιμοποιώντας στρατηγικές (π.χ. 

διευκρινιστικές ερωτήσεις, παράφραση, κ.λπ.) ώστε να επιτευχθεί συνεννόηση. 

 

Τις στρατηγικές αυτές ο Long τις ονομάζει στρατηγικές και τακτικές και τις 

διαχωρίζει σε αυτές που χρησιμοποιούνται ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στη 

συνομιλία (στρατηγικές/τακτικές διαχείρισης) και σε αυτές που χρησιμοποιούνται για 

να αποκατασταθούν τυχόν προβλήματα (στρατηγικές/τακτικές αποκατάστασης).  

 

Β. H υπόθεση του γλωσσικού εξαγόμενου της Swain   

Σύμφωνα με τη Swain (1995), το κατανοητό γλωσσικό εισαγόμενο δεν είναι επαρκής 

συνθήκη για τη  γλωσσική κατάκτηση· καθώς αυτή επιτυγχάνεται και μέσω της 

προσπάθειας που κάνει ο μαθητής για να εκφράσει ένα κατανοητό μήνυμα, ήτοι μέσω 

του κατανοητού γλωσσικού εξαγόμενου. Η κατάκτηση λοιπόν συντελείται χάρις σε 
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τρεις βασικές λειτουργίες του γλωσσικού εξαγόμενου: α) την παρατήρηση, όπου ο 

μαθητής στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει, εντοπίζει και συνειδητοποιεί 

πιθανές γλωσσικές ελλείψεις του, β) τον έλεγχο εικασιών, ο οποίος οδηγεί τον 

μαθητή  στο να τροποποιήσει την προφορική/γραπτή παραγωγή του μετά από πιθανή 

διάψευση των αρχικών εικασιών του σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της γλώσσας-

στόχου, γ) τη μεταγνώση, στην οποία οδηγείται ο μαθητής με τον αναστοχασμό 

αναφορικά με τον τρόπο που ο ίδιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα.     

 

1.4.3.2.  Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία 

Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία, με θεμελιωτή της τον Vygotsky (1978) και τους 

συνεργάτες του, θεωρεί τη μάθηση ως κοινωνική διαδικασία και τη γλωσσική 

κατάκτηση ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

 

Σύμφωνα με τον Vygotsky, η γλώσσα, η οποία είναι ένα από τα σημειωτικά 

συστήματα του ανθρώπινου πολιτισμού, αναπτύσσεται καθώς το παιδί αλληλεπιδρά 

με ενηλίκους ή τους συνομηλίκους του.  Ο συνομιλιακός λόγος που παράγεται κατά 

τη διεπίδραση μαζί τους, λειτουργεί για το παιδί ως νοητική σκαλωσιά (scaffolding), 

δηλαδή ως ένα είδος υποστηρικτικής δομής, που το βοηθάει να εκμεταλλευτεί στο 

έπακρο τις γνώσεις που ήδη έχει και ταυτόχρονα να αποκτήσει καινούριες 

(Lightbown & Spada, 2013).   

 

Η θεωρία του Vygotsky για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, υιοθετήθηκε από 

ερευνητές της ΚΓ2, όπως οι Donato, Lantolf, Thorne, Ohta, Swain κ.ά., οι οποίοι 

συνέτειναν σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί ως η κοινωνική στροφή της ΚΓ2, 

στο πλαίσιο της οποίας, η γλωσσική κατάκτηση/εκμάθηση εκλαμβάνεται πλέον ως 

κοινωνική πρακτική και διερευνάται υπό το πρίσμα διάφορων 

κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. 

 

Όπως αναφέρουν οι John-Steiner & Mahn (1996, σ. 191), οι κοινωνικοπολιτισμικές 

προσεγγίσεις «βασίζονται στην αντίληψη ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες λαμβάνουν 

χώρα σε πολιτισμικά περικείμενα, διαμεσολαβούνται από τη γλώσσα και άλλα 
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συμβολικά συστήματα, και μπορούν να γίνουν κατανοητές καλύτερα, όταν 

διερευνούνται μέσα από την ιστορική τους εξέλιξη». 

 

Βασικές εννοιολογικές δομές αυτών των προσεγγίσεων είναι: η διαμεσολάβηση, η 

ρύθμιση, η εσωτερίκευση διά μέσου μίμησης και η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης 

(ΖΕΑ). Έννοιες οι οποίες συσχετίζονται με τη χρήση στρατηγικών, όπως θα δούμε 

στη συνέχεια. 

 

1. Η έννοια της διαμεσολάβησης στηρίζεται στην παραδοχή ότι η νοητική 

λειτουργία είναι πρωτίστως μια διαμεσολαβούμενη διαδικασία, η οποία 

οργανώνεται από πολιτισμικά τεχνουργήματα, δραστηριότητες και 

αντιλήψεις.  Η γλώσσα, ως πολιτισμικό και σημειωτικό τεχνούργημα, είναι το 

πιο καθολικό και ισχυρό εργαλείο που έχουν οι άνθρωποι στο να 

διαμεσολαβούν και να ελέγχουν τη σχέση τους με τον κόσμο, τους άλλους και 

τον εαυτό τους (Lantolf, Thorne, & Poehner 2015, Aimin, 2013, Foulin & 

Mouchon, 2002).  

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Vygotsky, υπάρχουν τρία είδη λόγου τα οποία 

αντιστοιχούν στα τρία στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού: 

α) ο κοινωνικός ή εξωτερικός λόγος που αφορά την επικοινωνία με τους άλλους, 

β) ο εγωκεντρικός ή ιδιωτικός που εκδηλώνεται από την ηλικία των 3 ετών ως 

την ηλικία των 7 και  αποτελεί τη φωναχτή, εξωτερικευμένη συνομιλία του 

παιδιού με τον εαυτό του με σκοπό τον έλεγχο και τη ρύθμιση της 

συμπεριφοράς, 

γ) ο εσωτερικός λόγος που είναι η σιωπηρή εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό 

και το στάδιο όπου γλώσσα και σκέψη συνδέονται. Το τελευταίο αυτό είδος 

λόγου, γνωστό και ως λεκτική σκέψη (verbal thought), επιτρέπει τόσο στο 

παιδί μετά την ηλικία των 7 ετών, όσο και στον ενήλικα, να αυτορρυθμίζει τη 

σκέψη και τη συμπεριφορά του (Ανδρέου, 2002).   

 

2. H ρύθμιση είναι μια μορφή διαμεσολάβησης που αφορά την ικανότητα των 

παιδιών να ρυθμίζουν τις πράξεις τους διά της γλώσσας, συμμετέχοντας σε 

φυσικές ή πνευματικές δραστηριότητες κατά τις οποίες η δράση τους 
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υποτάσσεται αρχικά και ρυθμίζεται από άλλους. Συγκεκριμένα, τα παιδιά 

μαθαίνουν να αυτορρυθμίζονται μέσω τριών σταδίων. Κατά το πρώτο στάδιο, 

χρησιμοποιούν αντικείμενα για να ελέγξουν τη σκέψη τους. Στο δεύτερο στάδιο, 

υποβοηθούνται και καθοδηγούνται από έμπειρους άλλους —τους γονείς, τους 

δασκάλους και ικανότερους συνομηλίκους τους (scaffolding) — καταλήγοντας 

έτσι στο τρίτο στάδιο, που είναι το στάδιο της αυτορρύθμισης, όπου μπορούν πια 

να φέρουν εις πέρας δραστηριότητες με ελάχιστη ή χωρίς καθόλου εξωτερική 

βοήθεια.  

 

3. Η εσωτερίκευση βασίζεται στη Βιγκοτσιανή θεώρηση της γνωστικής ανάπτυξης, 

σύμφωνα με την οποία κάθε ψυχολογική λειτουργία εμφανίζεται εις διπλούν: 

πρώτα μεταξύ των ανθρώπων (διαψυχολογικό επίπεδο) και κατόπιν εντός του 

παιδιού (ενδοψυχολογικό επίπεδο). Έτσι, καταφαίνεται η θεμελιώδης σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στη νόηση, καθώς χάρις 

στη διαδικασία της εσωτερίκευσης, το άτομο μαθαίνει να ελέγχει τη σκέψη του. 

 

Οδός για την εσωτερίκευση είναι η μίμηση του τρόπου δράσης των άλλων. Όμως 

η έννοια της μίμησης, δε θα πρέπει να εκληφθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη 

αντίληψη του συμπεριφορισμού, δηλαδή ως τυφλή αναπαραγωγή ενός προτύπου. 

Αντίθετα, υπό το πρίσμα της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας, η μίμηση αποτελεί 

μια σκόπιμη γνωστική λειτουργία του ατόμου, το οποίο δύναται να επιφέρει 

δημιουργικές αλλαγές στο αρχικό μοντέλο μίμησης. 

 

4. Η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, που είναι ίσως η πιο διαδεδομένη έννοια της 

θεωρίας του Vygotsky καθώς συμπεριλαμβάνει την έννοια της νοητικής 

σκαλωσιάς, ορίζεται ως «η απόσταση μεταξύ του τρέχοντος αναπτυξιακού 

επιπέδου, όπως διαπιστώνεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλήματος, και 

του επιπέδου δυνητικής ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται μέσω της επίλυσης 

προβλήματος υπό την καθοδήγηση ενήλικα ή σε συνεργασία με πιο ικανούς 

συνομηλίκους» (Vygotsky, 1978, σ. 86 στο Lantolf, Thorne, & Poehner, 2015).  

 

Η θεώρηση και μεταφορά των παραπάνω εννοιών στο πλαίσιο της μαθησιακής 

διαδικασίας προϋποθέτει αναμφίβολα τη χρήση στρατηγικών μάθησης, καθώς: 
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α) η διαμεσολάβηση πραγματώνεται μέσα από τη διάδραση του μαθητή με τον 

δάσκαλο, τους συμμαθητές, τις μαθησιακές δραστηριότητες, το μαθησιακό υλικό 

και τις ΤΠΕ. Επομένως, είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθούν μνημονικές, 

γνωστικές, αντισταθμιστικές, μεταγνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

στρατηγικές 

 

β) ο ιδιωτικός και ο εσωτερικός λόγος συμπίπτουν: 1) με τις γνωστικές στρατηγικές 

της φωναχτής ή σιωπηρής επανάληψης φράσεων, της εξάσκησης με ήχους, της 

περίληψης, 2) με τις μεταγνωστικές στρατηγικές του σχεδιασμού και 

προετοιμασίας μιας γλωσσικής δραστηριότητας, της αυτοπαρακολούθησης και 

της αυτοαξιολόγησης  

 

γ) η αυτορρύθμιση δεν είναι εφικτή χωρίς τη χρήση μεταγνωστικών και 

συναισθηματικών στρατηγικών  

 

δ) η εσωτερίκευση διά μέσου μίμησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο χάρις σε 

μνημονικές, γνωστικές, μεταγνωστικές και κοινωνικές στρατηγικές. 

 

Επιπλέον, οι βασικές συνιστώσες της θεωρίας του Vygotsky αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της διδασκαλίας βάσει στρατηγικών, δεδομένου ότι κοινός άξονας όλων 

των σχετικών μοντέλων διδασκαλίας είναι η διαμεσολάβηση και η υποστηρικτική 

δομή (scaffolding) που παρέχει ο διδάσκοντας στους μαθητές μέσω της παρουσίασης 

του τρόπου χρήσης των στρατηγικών με προφορική εξωτερίκευση (think-aloud): 

ήτοι, λεκτικοποιώντας τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί (εσωτερικός λόγος) 

και παρουσιάζοντας τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει (χρήση στρατηγικών) 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας μαθησιακής δραστηριότητας, 

όπως για παράδειγμα, την κατανόηση ενός γραπτού κειμένου. 

 

Στη συνέχεια, δίνοντας ο δάσκαλος στους μαθητές τη δυνατότητα να εξασκηθούν στη 

χρήση των στρατηγικών που παρουσίασε, παρωθώντας τους να αξιολογήσουν τη 

χρησιμότητά τους σε προσωπικό επίπεδο και να τις μεταφέρουν σε νέες 

δραστηριότητες, τους βοηθάει να οδηγηθούν μέσω της ατομικής τους ΖΕΑ σε ένα 

ανώτερο γνωστικό επίπεδο. 
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Tέλος, χάρις στην εσωτερίκευση ανώτερων νοητικών λειτουργιών όπως είναι οι 

μεταγνωστικές στρατηγικές του σχεδιασμού, του ελέγχου και της αξιολόγησης, οι 

μαθητές δομούν τον εσωτερικό τους λόγο που θα τους βοηθήσει να αυτορρυθμίζουν 

τη σκέψη και τη συμπεριφορά τους (Oxford 2011, Oxford, & Griffiths, 2014). 

 

Ανακεφαλαιώνοντας και έχοντας διατρέξει το σύνολο των γλωσσολογικών, 

γνωστικών και  κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων από τις οποίες άντλησε τη 

θεωρητική της θεμελίωση τόσο η έρευνα όσο και η διδασκαλία βάσει στρατηγικών, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παρά την, κατά κύριο λόγο, γνωστική υπόστασή του, 

το θεωρητικό υπόβαθρο των ΣΓΜ είναι «εκλεκτικιστικό», καθώς αποτελείται από ένα 

σύνολο αλληλοσυνδεόμενων θεωριών. Γεγονός που αιτιολογεί εν μέρει για ποιον 

λόγο χαρακτηρίστηκε από κάποιους θεωρητικούς του χώρου της ΚΓ2 ως 

συγκεχυμένο.  

 

Ωστόσο, θεωρούμε ότι η εκλεκτικιστική υπόσταση του θεωρητικού υπόβαθρου των 

ΣΓΜ συνάδει πλήρως με τη σύγχρονη τάση στη γλωσσοδιδακτική, που έχοντας 

περάσει στη «μετα-μεθοδική» εποχή (post-methods era), προτάσσει μια ανάλογη 

εκλεκτικιστική/πλουραλιστική και ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία (π.χ. 

εκλεκτικισμός βάσει αρχών (principled eclecticism), διαφοροποιημένη μάθηση), η 

οποία έχοντας ως αφετηρία τον μαθητή, σταχυολογεί από όλες τις υπάρχουσες 

μεθόδους/προσεγγίσεις τις θεωρητικές αρχές και τις διδακτικές πρακτικές που θα 

βοηθήσουν τον κάθε μαθητή να αναπτύξει την επικοινωνιακή του ικανότητα στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό.  

 

1.5. Οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

μεθοδολογία της μάθησης/την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

Στη σύγχρονη εποχή, όπου ο άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί έναν συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό πληροφοριών και γνώσεων και όπου η ίδια η γνώση είναι 

προϋπόθεση για την κοινωνική συμμετοχή και την οικονομικοκοινωνική πρόοδό του, 

η ανάγκη να μπορεί το άτομο να εξελίσσει τις ικανότητές του καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής του και να αυτοκατευθύνει τη μάθησή του, είναι πιο επιτακτική παρά ποτέ. 

Όμως, για να το επιτύχει αυτό, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον τρόπο του 
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μανθάνειν. Αυτό άλλωστε εκφράζει και η σχετική σύσταση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 

2006. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διά Βίου Μάθηση 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006), η ικανότητα του «να μαθαίνει 

κανείς πώς να μαθαίνει» (learning to learn)
14

 συγκαταλέγεται στις οκτώ
15

 βασικές 

ικανότητες και ορίζεται ως: «[…] η ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη μάθηση, η 

ικανότητα οργάνωσης της ατομικής μάθησης, με τη βοήθεια και της αποτελεσματικής 

διαχείρισης του χρόνου και της πληροφορίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η 

ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την επίγνωση της διαδικασίας μάθησης και των αναγκών 

για μάθηση ενός ατόμου, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες, και την ικανότητα 

αντιμετώπισης των εμποδίων προκειμένου να αποβαίνει η μάθηση επιτυχής. Η εν λόγω 

ικανότητα σημαίνει απόκτηση, επεξεργασία και αφομοίωση των νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων καθώς και αναζήτηση και χρησιμοποίηση κατάλληλης καθοδήγησης. Η 

μεθοδολογία της μάθησης προϋποθέτει να βασίζεται η μάθηση σε προηγούμενες 

γνώσεις και εμπειρίες της ζωής προκειμένου να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται 

οι γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η παροχή κινήτρων και η εμπιστοσύνη αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία της ικανότητας ενός ατόμου.» Επιπλέον, στην αποσαφήνιση του 

όρου αναφέρεται ότι: « […] η μεθοδολογία της μάθησης απαιτεί το άτομο να έχει 

επίγνωση των προσωπικών μαθησιακών στρατηγικών του […]». 

 

Μια προσεκτική ανάγνωση του παραπάνω ορισμού μας επιτρέπει να δούμε ότι επί 

της ουσίας περιγράφει τις βασικές θεωρητικές αρχές της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

                                                 
14

 Θεωρούμε ότι η επίσημη μετάφραση του όρου «learning to learn» ως «μεταγνωστικές ικανότητες» 

δεν είναι εύστοχη, διότι ο ορισμός που παρατίθεται στο κείμενο στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε 

αυτόν της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, της οποίας μέρος είναι η μεταγνωστική ικανότητα. Επιπλέον, 

είναι ο μοναδικός όρος που συνοδεύεται εντός παρενθέσεως από την αγγλική λέξη, ενώ στη συνέχεια 

αποδίδεται ως «μεθοδολογία της μάθησης». Για την αντιπαραβολή του αγγλικού με το ελληνικό 

κείμενο, βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN & http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN 

15
 Οι υπόλοιπες εφτά ικανότητες είναι: επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες 

γλώσσες, μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, ψηφιακή 

ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, 

πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
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(self-regulated learning), δηλαδή της μάθησης κατά την οποία το ίδιο το άτομο 

κατευθύνει τη μάθησή του, παρεμβαίνοντας συνειδητά στη μαθησιακή διαδικασία και 

ρυθμίζοντάς την, θέτοντας στόχους και σχεδιάζοντας την πορεία για την επίτευξή 

τους, ελέγχοντας τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του, χρησιμοποιώντας στρατηγικές 

μάθησης και αυτοαξιολογώντας  συνεχώς τη δράση του. Πρόκειται για μια 

ενεργητική, κυκλική διαδικασία η οποία βασίζεται μεταξύ άλλων στην αυτονομία του 

μαθητή, στις στρατηγικές μάθησης, στη μεταγνώση η οποία νοείται ως η επίγνωση  

που έχει το ίδιο το άτομο για τον τρόπο που σκέφτεται και επεξεργάζεται τη γνώση, 

στα κίνητρα και στην αυτοδιαχείριση (Chamot, 2014). 

 

Σύμφωνα με τους Pintrich, Wolters & Baxter (2000, σ. 45), η αυτορρυθμιζόμενη 

μάθηση, εννοιολογική δομή την οποία άρχισαν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

και αναπτυξιακοί ψυχολόγοι στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως έναν ευρύτερο όρο 

που συμπεριλαμβάνει τη μεταγνώση, «αφορά τους διάφορους τρόπους με τους οποίους 

τα άτομα παρακολουθούν, ελέγχουν και ρυθμίζουν τη μάθησή τους». Παράλληλα, ο 

Zimmerman (1990, σ. 4) θεωρεί τους αυτορρυθμιζόμενους μαθητές ως ενεργούς 

συμμετέχοντες στην ίδια τους τη μάθηση, σε μεταγνωστικό και συμπεριφορικό 

επίπεδο, καθώς και ως προς τον έλεγχο των κινήτρων τους. 

 

Οι Panadero & Tapia (2014, σσ. 450-451) αναφέρουν ότι η αυτορρύθμιση είναι «ο 

έλεγχος που ασκεί το άτομο στις σκέψεις, στις πράξεις, στα συναισθήματα και στα 

κίνητρά του μέσω προσωπικών στρατηγικών με σκοπό να επιτύχει τους στόχους που 

έχει θέσει». Επίσης, επισημαίνουν ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 

θεωριών για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, όλες συγκλίνουν στο ότι η 

αυτορρύθμιση είναι μια ικανότητα η οποία συνίσταται από διάφορες διαδικασίες (π.χ. 

στοχοθεσία, έλεγχος, αναστοχασμός, κ.λπ.) που ανατροφοδοτούνται  από την 

εμπειρία και την ενεργοποίηση στρατηγικών μάθησης εντός μιας κυκλικής πορείας. 

Μολονότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, ένα από τα πιο 

διαδεδομένα είναι το κοινωνικογνωστικό μοντέλο των Zimmerman & Moylan 

(Zimmerman & Moylan, 2009 στο Panadero & Tapia, 2014, σσ. 452-460) στο οποίο 

διακρίνονται τρεις κυκλικά ανατροφοδοτούμενες φάσεις συνοδευόμενες από τις 

σχετικές μαθησιακές διαδικασίες. 
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Κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τις βασικές συνιστώσες αυτού του μοντέλου, 

όχι μόνο λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζει με το μοντέλο διδασκαλίας 

στρατηγικών που προτείνουμε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αλλά και για να 

επισημάνουμε την αναγκαιότητα της ρητής διδασκαλίας στρατηγικών μάθησης, 

καθώς αυτές αποτελούν θεμελιώδες και αναπόσπαστο στοιχείο της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Άλλωστε, ήδη από το 2003, ερευνητές όπως οι Dörnyei 

& Skehan  στην προσπάθειά τους να τερματιστούν οι διχογνωμίες μεταξύ των 

διαφόρων μελετητών ως προς τη σημασία του όρου «στρατηγική», είχαν αρχικά 

προτείνει την αντικατάστασή του από έναν ευρύτερο όρο-ομπρέλα, όπως ο όρος 

«αυτορρύθμιση» (Griffths, 2015).  Το κυκλικό μοντέλο των Zimmerman & Moylan 

αρθρώνεται ως εξής:   

 

- «Φάση σχεδιασμού», κατά την οποία, ο μαθητής αναλύει πρώτα τη μαθησιακή 

δραστηριότητα, τις απαιτήσεις της και την αξία/χρησιμότητα που έχει για τον 

ίδιο. Στη συνέχεια, με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις του, καθορίζει την 

προσωπική του στρατηγική για τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας, 

επιλέγοντας τις κατάλληλες στρατηγικές, αξιολογώντας τις ικανότητές του ως 

προς την επιτυχή διεξαγωγή της, θέτοντας στόχους με γνώμονα τα κριτήρια 

αξιολόγησης
16

 και το επίπεδο τελειότητας που θέλει να φτάσει και τέλος 

σχεδιάζοντας την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει.   

 

Σε αυτή την αρχική φάση, ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει σημαντικά 

τα κίνητρα του μαθητή, και κατά συνέπεια την προσπάθεια που θα καταβάλει, 

την υπομονή, τη συγκέντρωση, το ενδιαφέρον του, την αξία που θα αποδώσει 

στη δραστηριότητα, αλλά και την ποιότητα των στρατηγικών που θα 

χρησιμοποιήσει, είναι οι πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσματικότητά του 

(Bandura, 1994), δηλαδή, κατά πόσο πιστεύει ότι  διαθέτει τις απαιτούμενες 

ικανότητες για να φέρει εις πέρας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, χωρίς βέβαια 

αυτό να σημαίνει ότι οι πεποιθήσεις του αντανακλούν τις πραγματικές του 

ικανότητες. Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει χαμηλές πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας, η ενεργοποίηση συναισθηματικών στρατηγικών 

μπορεί να ενισχύσει την αυτορρύθμισή του.  

                                                 
16

 Θεωρούμε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να τίθενται αναλυτικά από τον διδάσκοντα και να 

γνωστοποιούνται στον μαθητή. Σε περίπτωση μη κοινοποιημένων ή αδιαφανών κριτηρίων, η 

διαδικασία στοχοθεσίας από τον μαθητή δυσχεραίνεται. 
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- «Φάση εκτέλεσης», κατά τη διάρκεια της οποίας είναι απαραίτητο τόσο να 

διατηρήσει τη συγκέντρωσή του ο μαθητής, όσο και να χρησιμοποιήσει τις 

κατάλληλες στρατηγικές μάθησης, ώστε να μη μειωθούν το ενδιαφέρον και το 

κίνητρό του, αλλά και για να επιτύχει τους μαθησιακούς του στόχους. Σε αυτή τη 

φάση, οι δύο βασικότερες διαδικασίες είναι η αυτοπαρατήρηση και ο 

αυτοέλεγχος. Η αυτοπαρατήρηση συνίσταται στην αυτοεπίβλεψη και στην 

αυτοκαταγραφή με σκοπό την αναπροσαρμογή της δράσης, εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο. Ενώ, ο αυτοέλεγχος απαιτεί τη χρήση μια σειράς μεταγνωστικών και 

συναισθηματικών στρατηγικών, όπως αυτό-οδηγίες, ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος, αναζήτηση βοήθειας, κ.λπ. 

 

- «Φάση αυτοστοχασμού», κατά την οποία ο μαθητής αυτοαξιολογεί τη δουλειά 

του και προβαίνει σε αιτιακές αποδόσεις ως προς το αποτέλεσμα, αιτιολογώντας 

έτσι τα αίτια της επιτυχίας ή της αποτυχίας του. Οι αιτιακές αποδόσεις (π.χ. 

επάρκεια ή όχι της προσπάθειας, ικανότητα, τύχη, στήριξη από τους άλλους, 

κλπ.) γεννούν θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, επηρεάζοντας τα κίνητρα και 

την ικανότητα αυτορρύθμισης στο μέλλον και κατ’ αυτόν τον τρόπο η 

αυτορρυθμιστική δραστηριότητα ανατροφοδοτείται. 

 

1.6. Τυπολογίες στρατηγικών γλωσσικής μάθησης 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. υποκεφάλαιο 1.2.), μεταξύ των πρώτων που διερεύνησαν 

τις στρατηγικές μάθησης ήταν η Rubin (1975), η οποία κατέγραψε τα χαρακτηριστικά 

του «καλού μαθητή μιας γλώσσας», αναφέροντας ότι αυτός: 

- αντιμετωπίζει με νηφαλιότητα τη γλωσσική αβεβαιότητα και προβαίνει σε λογικές 

εικασίες, βασιζόμενος σε γλωσσικές ή μη ενδείξεις, ανάλογα με την 

επικοινωνιακή περίσταση 

- προσπαθεί να επικοινωνήσει στη γλώσσα-στόχο και να μάθει μέσω της 

επικοινωνίας 

- προσπαθεί να υπερβεί τις αναστολές του κατά τη διάδρασή του στη γλώσσα-

στόχο, καθώς είναι πρόθυμος να κάνει ακόμα και λάθη για να επικοινωνήσει 

- εστιάζει στον τύπο και προσπαθεί να εντοπίσει γλωσσικές δομές 
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- προσπαθεί να βρει ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα-στόχο, είτε αυτό 

σημαίνει την εξάσκησή του στην προφορά των νέων λέξεων, είτε τη συνομιλία με 

φυσικούς ομιλητές της Γ2 

- ελέγχει όχι μόνο τον λόγο του αλλά και τον λόγο των άλλων, μαθαίνοντας από τα 

λάθη του 

- εστιάζει στη σημασία, δίνοντας προσοχή στην επικοινωνιακή περίσταση. 

 

Το 1981 η Rubin (στο Psaltou-Joysey, 2010), επιχειρώντας να συστηματοποιήσει τις 

στρατηγικές, τις διαχώρισε σε αυτές που συμβάλλουν άμεσα στην εκμάθηση της Γ2 

(άμεσες στρατηγικές) και στις έμμεσες.  

 

Συγκεκριμένα, στις άμεσες συμπεριέλαβε: την κατηγοριοποίηση, την επαλήθευση, 

τον έλεγχο, την απομνημόνευση, την εικασία, την επαγωγική εξαγωγή 

συμπεράσματος, την εξάσκηση. Ενώ στις έμμεσες ενέταξε: τη δημιουργία ευκαιριών 

για εξάσκηση και τα «τρικ» κατά την παραγωγή λόγου. 

 

Έκτοτε, προτάθηκαν από διάφορους ερευνητές πολλές ταξινομήσεις, οι οποίες ενίοτε 

ήταν σε αντίφαση. Σύμφωνα με τους Cohen & Weaver (2005),  τα τρία πιο 

συνηθισμένα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η ταξινόμηση των στρατηγικών είναι: 

 

α) ο σκοπός χρήσης τους: εκμάθηση/χρήση της γλώσσας ή άμεσες/έμμεσες 

στρατηγικές 

β) η γλωσσική δεξιότητα με την οποία συνταιριάζονται: προσληπτικές και 

παραγωγικές δεξιότητες, εκμάθηση λεξιλογίου, μετάφραση 

γ)   η λειτουργία τους: γνωστικές, μεταγνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές 

 

Οι δύο πιο διαδεδομένες ταξινομήσεις στρατηγικών, στις οποίες και θα εστιάσουμε, 

είναι αυτές της Oxford (1990) και των O’Malley & Chamot (1990).   

 

1.6.1. Η ταξινόμηση της Oxford (1990) 

Σύμφωνα με την Oxford (1990), απώτερος στόχος της χρήσης γλωσσικών 

στρατηγικών μάθησης είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών 
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και εφόσον είναι κοινώς παραδεκτό ότι οι στρατηγικές είναι διδάξιμες, ο ρόλος τους 

είναι να συνδράμουν τους διδασκόμενους στην πορεία τους προς την επίτευξη αυτού 

του στόχου. 

 

Η ταξινόμηση της  Oxford συνίσταται σε έναν πρώτο διαχωρισμό των στρατηγικών 

σε άμεσες και έμμεσες. Οι πρώτες εμπλέκονται άμεσα στην εκμάθηση της γλώσσας 

και διακρίνονται σε μνημονικές, γνωστικές και αντισταθμιστικές.  

 

Οι έμμεσες υποστηρίζουν και ενισχύουν τη μάθηση γενικότερα και διαχωρίζονται σε 

μεταγνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές.  

 

Ειδικότερα, οι μνημονικές (π.χ. ομαδοποίηση) βοηθούν τους μαθητές να 

αποθηκεύουν και να ανακαλούν νέες πληροφορίες. Οι γνωστικές (π.χ. 

ανασυνδυασμός γνωστών στοιχείων) τους επιτρέπουν να κατανοούν και να παράγουν 

λόγο με πολλά διαφορετικά μέσα, ενώ οι αντισταθμιστικές (π.χ. επινόηση λέξεων) 

τους παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα-στόχο παρά τα τυχόν 

γνωστικά κενά.  

 

Ως προς τις έμμεσες στρατηγικές, οι μεταγνωστικές επιτρέπουν στους διδασκόμενους 

να ελέγχουν τη διαδικασία μάθησης καθ’ όλη την πορεία της. Οι συναισθηματικές 

τους συνδράμουν έτσι ώστε να ρυθμίζουν τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις 

στάσεις τους, και τέλος, οι κοινωνικές τους δίνουν τη δυνατότητα μάθησης μέσω 

διάδρασης  με άλλους. 

 

Καθεμιά από τις έξι παραπάνω δομικές κατηγορίες απαρτίζεται από επιμέρους 

στρατηγικές, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στους δύο πίνακες (1.α., 1.β.) που 

ακολουθούν. 
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ΑΜΕΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΜΝΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Α) Δημιουργία 

νοητικών 

συνδέσεων 

- Ομαδοποίηση 

- Συσχετισμοί/Επεξεργασία 

- Τοποθέτηση νέων λέξεων σε 

συγκείμενο 

Β)  Χρήση εικόνων 

και ήχων 

- Χρήση φαντασίας και εικόνων 

- Σημασιολογική χαρτογράφηση 

- Λέξεις-κλειδιά 

- Αποθήκευση στη μνήμη μέσω ήχων 

Γ) Επανάληψη - Συστηματική επανάληψη 

Δ) Χρήση δράσης - Χρήση κίνησης ή των αισθήσεων 

- Χρήση τεχνουργημάτων 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Α) Εξάσκηση - Επανάληψη 

- Εξάσκηση στους ήχους και τη 

γραφή εντός του εκπαιδευτικού 

πλαισίου 

- Αναγνώριση και χρήση 

τυποποιημένων εκφράσεων 

- Ανασυνδυασμός γνωστών 

στοιχείων 

- Εξάσκηση εκτός του 

εκπαιδευτικού πλαισίου  

Β) Λήψη και 

αποστολή 

μηνυμάτων 

- Γρήγορη κατανόηση 

- Χρήση πηγών για λήψη και 

αποστολή μηνυμάτων 

Γ) Ανάλυση και 

συλλογισμός 

- Επαγωγική συλλογιστική 

- Ανάλυση εκφράσεων 

- Ανάλυση μέσω αντιπαράθεσης 

γλωσσών 

- Μετάφραση 

- Μεταφορά γλωσσικών δομών 

Δ) Δημιουργία 

δομών για γλωσσικό 

εισαγόμενο και 

εξαγόμενο 

- Κράτηση σημειώσεων 

- Περίληψη 

- Υπογράμμιση 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Α) Ευφυείς εικασίες - Μέσω  χρήσης γλωσσικών 

στοιχείων 

- Μέσω χρήσης άλλων στοιχείων  

 Β) Υπερκέραση 

περιορισμών στην 

παραγωγή γραπτού 

και προφορικού 

λόγου 

- Χρήση της μητρικής γλώσσας 

- Αναζήτηση βοήθειας 

- Χρήση μίμησης ή χειρονομιών  

- Μερική ή παντελής αποφυγή 

επικοινωνίας 

- Επιλογή θέματος συζήτησης 

- Προσαρμογή ή κατά προσέγγιση 

απόδοση του μηνύματος 

- Επινόηση λέξεων 

- Χρήση περίφρασης ή συνωνύμου  

Πίνακας 1α. Άμεσες Στρατηγικές, Oxford (1990) 
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ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Α) Εστίαση στη 

μάθηση 

- Επισκόπηση και σύνδεση με 

προϋπάρχουσες γνώσεις 

- Εστίαση της προσοχής 

- Καθυστέρηση της παραγωγής 

προφορικού λόγου και εστίαση 

στην κατανόησή του 

Β) Οργάνωση και 

σχεδιασμός της 

μάθησης 

- Πληροφόρηση για τους τρόπους 

εκμάθησης μιας γλώσσας 

- Οργάνωση παραμέτρων της 

μάθησης 

- Καθορισμός σκοπών και στόχων 

μάθησης 

- Προσδιορισμός στόχων μιας 

γλωσσικής δραστηριότητας 

- Αναζήτηση ευκαιριών για 

εξάσκηση 

 

Γ) Αξιολόγηση της 

μάθησης 

- Αυτοέλεγχος 

- Αυτοαξιολόγηση 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Α) Μείωση άγχους - Σταδιακή χαλάρωση, βαθιές 

αναπνοές ή διαλογισμός 

- Χρήση μουσικής 

- Γέλιο 

Β) Αυτοενθάρρυνση - Χρήση θετικών δηλώσεων 

- Συνετή ανάληψη ρίσκων 

- Επιβράβευση του εαυτού 

Γ) Μέτρηση της 

συναισθηματικής 

διάθεσης 

- Απόδοση προσοχής στα 

σωματικά μηνύματα 

- Χρήση λίστας ελέγχου 

συναισθημάτων 

- Χρήση ημερολογίου μάθησης 

- Συζήτηση συναισθημάτων με 

κάποιον άλλο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Α)  Διατύπωση 

ερωτήσεων 

- Αναζήτηση διευκρίνισης ή 

επιβεβαίωσης 

- Αναζήτηση διόρθωσης 

Β) Συνεργασία - Συνεργασία με συμμαθητές 

- Συνεργασία με επαρκείς 

χρήστες της νέας γλώσσας 

Γ) Ενσυναίσθηση - Ανάπτυξη πολιτισμικής 

κατανόησης 

- Ανίχνευση των σκέψεων και 

των συναισθημάτων των άλλων 

Πίνακας 1β. Έμμεσες Στρατηγικές, Oxford (1990) 
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Το παραπάνω μοντέλο της Oxford χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του SILL 

(Strategy Inventory for Language Training, Oxford, 1989), ενός ερωτηματολογίου 

που αξιολογεί τη συχνότητα χρήσης  των παραπάνω  στρατηγικών από τους μαθητές 

και υπάρχει σε δύο μορφές: α) για ομιλητές της αγγλικής γλώσσας που μαθαίνουν μια 

Γ2/ξένη γλώσσα και αποτελείται από 80 ερωτήματα (εκτενής μορφή), β) για ομιλητές 

άλλων γλωσσών που μαθαίνουν την Αγγλική και συμπεριλαμβάνει 50 ερωτήματα 

(συντετμημένη μορφή). Σύμφωνα με την Oxford, το ερωτηματολόγιο μπορεί να 

αξιοποιηθεί είτε ως μέρος ενός προγράμματος διδασκαλίας βάσει στρατηγικών είτε 

ως ερευνητικό εργαλείο. 

 

1.6.2. Η ταξινόμηση των O’Malley & Chamot (1990) 

Όπως επισημάνθηκε στο υποκεφάλαιο 1.4.2.2., η ταξινόμηση των στρατηγικών 

μάθησης από τους O’Malley & Chamot (1990) στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη 

γνωστική θεωρία του Anderson (1983) και στη διάκριση μεταξύ δηλωτικής και 

διαδικαστικής γνώσης. Σύμφωνα με τους O’Malley & Chamot, οι στρατηγικές 

μάθησης αποτελούν μέρος της διαδικαστικής γνώσης, αφού είναι πολύπλοκες 

διαδικασίες που εκτελούνται κατά την επιτέλεση μαθησιακών δραστηριοτήτων.   

 

Άλλωστε, όπως αναφέρουν, η πρόσκτηση της Γ2 προσομοιάζει με την επίλυση 

προβλήματος είτε εντός είτε εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου, καθώς ο μαθητής 

καλείται να αναλύει τις γλωσσικές απαιτήσεις της επικοινωνιακής περίστασης, να 

προσδιορίζει το είδος των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται και κατόπιν να 

προσχεδιάζει τους τρόπους που θα του επιτρέψουν να κατακτήσει τη γνώση και το 

απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επιτέλεσης, ώστε να λειτουργεί επιτυχώς στη Γ2.  

 

Όπως μπορούμε να δούμε στον πίνακα (2), η ταξινόμηση των O’Malley & Chamot 

διαιρεί τις στρατηγικές σε τρεις τύπους: μεταγνωστικές, γνωστικές, κοινωνικές και 

συναισθηματικές στρατηγικές. Ενώ, όπως παρατηρούμε, αλλά και οι ίδιοι 

επισημαίνουν, η ταξινόμησή τους είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με τη γνωστική 

θεωρία, γι’ αυτό και στην τρίτη κατηγορία συγχωνεύονται οι δύο ξεχωριστές 

κατηγορίες της Oxford, οι κοινωνικές και οι συναισθηματικές στρατηγικές. 
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Οι O’Malley & Chamot είχαν εντάξει ήδη από το 1986 τις παρακάτω στρατηγικές σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο, το μοντέλο CALLA
17

 (Cognitive Academic Language 

Learning Approach/Γνωστική Ακαδημαϊκή Προσέγγιση Εκμάθησης της Γλώσσας), 

που αποτέλεσε το πρώτο πρόγραμμα διδασκαλίας βάσει στρατηγικών, δηλαδή την 

πρώτη προσπάθεια εφαρμογής των στρατηγικών στην τάξη με στόχο την ακαδημαϊκή 

γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών που παρακολουθούσαν προγράμματα δίγλωσσης 

εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των ΗΠΑ (Chamot 

& O’Malley, 1996). Η προσέγγιση CALLA χάρις στην ευρεία αποδοχή που γνώρισε, 

συνέχισε να εξελίσσεται, και στις μέρες μας, εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

 

 

Μεταγνωστικές στρατηγικές 

Στρατηγική 
Ορισμός 

Προοργάνωση 
Επισκόπηση των κύριων ιδεών και εννοιών του προς μάθηση 

διδακτικού υλικού, συχνά μέσω γρήγορης ανάγνωσης, 

(skimming) ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος που δομείται. 

Προετοιμασία 
Δοκιμαστική χρήση γλωσσικών στοιχείων που απαιτούνται 

για μια γραπτή ή προφορική μαθησιακή δραστηριότητα. 

Οργανωτικός 

σχεδιασμός 

Σχεδιασμός των μερών,  της σειράς και των κύριων ιδεών που 

θα εκφραστούν προφορικά ή γραπτά. 

Επιλεκτική προσοχή 
Γρήγορη αναζήτηση ή εστίαση σε λέξεις-κλειδιά, φράσεις, 

κειμενικούς δείκτες, προτάσεις ή είδη πληροφοριών. 

Αυτοέλεγχος 
Έλεγχος της κατανόησης κατά την ακρόαση ή την ανάγνωση / 

έλεγχος της παραγωγής γραπτού ή προφορικού λόγου. 

Αυτοαξιολόγηση 
Αποτίμηση του πόσο καλά επιτελέσθηκε μια μαθησιακή 

δραστηριότητα. 

Αυτοδιαχείριση 
Αναζήτηση και ρύθμιση συνθηκών που μπορούν να 

βοηθήσουν στη μάθηση, όπως εύρεση ευκαιριών για αύξηση 

του γλωσσικού εισαγόμενου ή πρακτική. 

  

                                                 
17

 Το μοντέλο CALLA βασίζεται σε τρεις άξονες: α) στη διδασκαλία του περιεχομένου, ήτοι των 

γνωστικών αντικειμένων του σχολείου, β) στην ανάπτυξη ακαδημαϊκού γραμματισμού, γ) στη ρητή 

διδασκαλία των στρατηγικών. 
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Γνωστικές στρατηγικές 

Χρήση πηγών Χρήση υλικού αναφοράς όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες ή 

διδακτικά εγχειρίδια. 

Ομαδοποίηση Κατηγοριοποίηση λέξεων, ορολογίας, αριθμών ή εννοιών 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους ή τη σημασία τους. 

Κράτηση 

σημειώσεων 

Καταγραφή λέξεων-κλειδιών και εννοιών σε συντετμημένη 

μορφή, γραφική ή αριθμητική παράσταση. 

Περίληψη Νοερή ή γραπτή περίληψη πληροφοριών μετά από την 

ανάγνωση ή την ακρόαση ενός κειμένου. 

Επαγωγική σκέψη Εφαρμογή κανόνων για την κατανόηση/παραγωγή λόγου ή για 

την επίλυση προβλήματος. 

Χρήση φαντασίας 

και εικόνων 

Χρήση νοερής απεικόνισης ή πραγματικών εικόνων για την 

κατανόηση και την απομνημόνευση νέων πληροφοριών ή για 

τη δημιουργία νοητικής αναπαράστασης ενός προβλήματος. 

Ηχητική 

αναπαράσταση 

Νοερή επανακρόαση του ήχου λέξεων, φράσεων ή άλλων 

στοιχείων, ώστε να διευκολυνθούν η κατανόηση ή η 

ανάκληση.  

Επεξεργασία Συσχέτιση νέων πληροφοριών με προϋπάρχουσες γνώσεις, 

συσχέτιση διαφορετικών μερών των νέων πληροφοριών, ή 

εξατομικευμένη νοηματοδότηση συνειρμών σε σχέση με τις 

νέες πληροφορίες. 

Μεταφορά γνώσεων Χρήση προϋπαρχουσών γνώσεων ως προς τη γλώσσα ώστε να 

υποβοηθηθεί η κατανόηση ή παραγωγή λόγου. 

Διατύπωση 

εικασιών 

Χρήση πληροφοριών από το κείμενο για την κατανόηση 

άγνωστων λέξεων, πρόβλεψη αποτελέσματος ή συμπλήρωση 

πληροφοριακού κενού. 

Κοινωνικές και συναισθηματικές στρατηγικές 

Υποβολή 

ερωτήσεων για 

διευκρίνιση 

Αναζήτηση επιπρόσθετης εξήγησης, παραδειγμάτων, 

αναδιατύπωσης ή επιβεβαίωσης μέσω ερωτήσεων στον 

δάσκαλο ή στους συμμαθητές. 

Συνεργασία Συνεργασία με συμμαθητές για την επίλυση προβλήματος, 

εύρεση πληροφοριών, τον έλεγχο μιας μαθησιακής 

δραστηριότητας ή για τη λήψη ανατροφοδότησης σε σχέση με 

μια προφορική ή γραπτή παρουσίαση. 

Εσωτερικός 

διάλογος 

Μείωση του άγχους μέσω νοητικών τεχνικών που μπορούν να 

βοηθήσουν κάποιον να νιώσει ικανός ως προς την επιτέλεση 

μιας μαθησιακής δραστηριότητας. 

Πίνακας 2.  Ταξινόμηση στρατηγικών στο πλαίσιο του μοντέλου CALLA, O’Malley 

& Chamot (1990) 
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1.6.3. Συγκριτική θεώρηση της τυπολογιών της Oxford και των O’Malley & 

Chamot (1990) 

 

O Dörnyei (2005), επιχειρώντας μια κριτική ανασκόπηση μεταξύ των τυπολογιών της 

Oxford και των O’Malley & Chamot, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: 

 

- οι αντισταθμιστικές στρατηγικές (ήτοι επικοινωνιακές) που στην ταξινόμηση της 

Oxford εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των άμεσων στρατηγικών, στην 

πραγματικότητα αφορούν τη χρήση της γλώσσας και όχι την εκμάθησή της· ενώ ο 

διαχωρισμός των μνημονικών στρατηγικών από τις γνωστικές είναι ανυπόστατος, 

κατά τον Dörnyei, καθώς οι μνημονικές στρατηγικές είναι μια υποκατηγορία των 

γνωστικών. 

 

- η συγχώνευση των κοινωνικών με τις συναισθηματικές στρατηγικές στην 

τυπολογία των O’Malley & Chamot, κατ’ ουσίαν είναι μια συμβιβαστική λύση, 

ώστε η ύπαρξή της να μην αντιβαίνει στη γνωστική θεωρητική υπόσταση της 

ταξινόμησής τους. 

 

Επομένως, σύμφωνα με τον Dörnyei (2005), οι ταξινομήσεις της Oxford και των 

O’Malley & Chamot είναι συμβατές και μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη όσα 

προαναφέρθηκαν, θα μπορούσαν να συγχωνευτούν σε μία γενική τυπολογία που θα 

περιλαμβάνει μόνο τέσσερις ευρείες κατηγορίες στρατηγικών: τις γνωστικές, τις 

μεταγνωστικές, τις κοινωνικές και τις συναισθηματικές. 

 

Κατά την άποψή μας, η παραπάνω πρόταση του Dörnyei, καταδεικνύει ότι: α) ο 

διαχωρισμός μεταξύ στρατηγικών εκμάθησης και χρήσης της γλώσσας είναι 

πρακτικά αδύνατος, καθώς θεωρούμε ότι η επικοινωνία, η μάθηση και η διδασκαλία 

αποτελούν ένα λειτουργικό όλον που διαμεσολαβείται από τη γλώσσα και καταλήγει 

σε αυτή,  β) τα διάφορα μοντέλα ταξινόμησης των στρατηγικών δε θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται δογματικά, καθώς, όπως αναφέρουν οι Cohen & Weaver (2005, σ.  

38), «Οι προσεγγίσεις ταξινόμησης αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι 

αλληλοεπικαλυπτόμενοι τρόποι αναφοράς στις ίδιες στρατηγικές και μπορεί κάθε μία 

από αυτές να είναι χρήσιμη, ανάλογα με τον σκοπό.» χρήσης της. 
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1.6.4. Η μετεξέλιξη των τυπολογιών της Oxford και των O’Malley & Chamot 

υπό το πρίσμα δύο νέων εννοιών: της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης 

 

1.6.4.1.  Τα μεταγνωστικά μοντέλα ταξινόμησης και διδασκαλίας των  

στρατηγικών γλωσσικής μάθησης 

 

Η δεκαετία του 1980 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η δεκαετία της ανίχνευσης 

και ταξινόμησης των στρατηγικών. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 1990, 

άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότερες διδακτικές παρεμβάσεις στρατηγικής 

διδασκαλίας
18

, γεγονός που ανέδειξε τον ρόλο που παίζουν οι ίδιες οι μαθησιακές 

δραστηριότητες ως προς την επιλογή των κατάλληλων  στρατηγικών από τους 

μαθητές. Παράλληλα, άρχισε να δίνεται περισσότερη έμφαση στη μεταγνώση, 

δηλαδή στη σκέψη επί της συλλογιστικής πορείας ενός ατόμου, έτσι όπως 

εκφράστηκε αρχικά από τον Flavell (1979), καθώς διαπιστώθηκε ότι αυτό που κάνει 

ένα μαθητή αποτελεσματικό είναι ο έλεγχος που ασκεί στη μαθησιακή διαδικασία.  

 

Συγκεκριμένα, ο Flavell διέκρινε τρεις κύριες κατηγορίες μεταγνωστικής γνώσης: τη 

γνώση για το άτομο, για τη δραστηριότητα και τη στρατηγική γνώση.  

 

Η γνώση για το άτομο αναφέρεται σε όλα όσα πιστεύει το άτομο για τον εαυτό του ή 

τους άλλους ως μαθητές, καθώς και τις πεποιθήσεις του  για τον βέλτιστο τρόπο 

μάθησης. 

 

Η στρατηγική γνώση αφορά τις γνώσεις που έχει ο μαθητής ως προς τη χρήση των 

στρατηγικών και ειδικότερα αναφορικά με τον καλύτερο συνδυασμό τους και τον 

καλύτερο τρόπο προσέγγισης μιας δραστηριότητας. 

 

Τέλος, η δραστηριοκεντρική γνώση σχετίζεται με τη γνώσεις ως προς τις απαιτήσεις 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που καλείται να φέρει εις πέρας ο μαθητής κατά την 

εκμάθηση μιας Γ2/ξένης γλώσσας. 

 

                                                 
18

 Στη σχετική βιβλιογραφία, ο όρος στρατηγική διδασκαλία χρησιμοποιείται αδιαφοροποίητα μαζί με 

τον όρο διδασκαλία βάσει στρατηγικών και αρκετούς άλλους συνώνυμους όρους. Βλ. κεφάλαιο 2. 
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Έτσι, οι μαθητές που διαθέτουν αποτελεσματικές μεταγνωστικές στρατηγικές έχουν 

εποπτικό έλεγχο, δηλαδή είναι ικανοί να αυτοδιαχειρίζονται τη μάθησή τους, και 

μπορούν όχι μόνο να επιλέγουν την κατάλληλη στρατηγική για την εκάστοτε 

μαθησιακή δραστηριότητα, αλλά και να ελέγχουν την αποτελεσματικότητά της, 

τροποποιώντας τη χρήση της ανάλογα.  

 

Η όλο και μεγαλύτερη διάδοση της έννοιας της μεταγνώσης μεταξύ των ερευνητών 

της γλωσσοδιδακτικής και η παραδοχή του σημαίνοντος ρόλου της στη μάθηση, είχε 

ως αποτέλεσμα, την επαναταξινόμηση ή και μετονομασία των στρατηγικών που 

υπήρχαν σε προηγούμενα μοντέλα κατηγοριοποίησης, όπως αυτό των O’Malley & 

Chamot (1990), το οποίο συγκαταλέγεται ήδη από το 1999 στα «μεταγνωστικά 

μοντέλα»  κατηγοριοποίησης των στρατηγικών και στρατηγικής διδασκαλίας.  

 

Έτσι, στο αναθεωρημένο μοντέλο ταξινόμησης και στρατηγικής διδασκαλίας που 

αναπτύχθηκε από τους Chamot et al. (1999) στο πλαίσιο της προσέγγισης CALLA, οι 

είκοσι στρατηγικές των O’Malley & Chamot (1990) ταξινομήθηκαν εκ νέου με βάση 

τη μεταγνωστική διαδικασία που επιτελούν και διαχωρίστηκαν σε  τέσσερις 

κατηγορίες:  

 

α) στρατηγικές σχεδιασμού (κατανόηση των απαιτήσεων της μαθησιακής 

δραστηριότητας, στοχοθεσία, ανίχνευση προϋπάρχουσας γνώσης, επιλογή 

στρατηγικών), 

β) ελέγχου (έλεγχος αισθήσεων, επιλεκτική προσοχή, χρήση φαντασίας και εικόνων, 

σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση, εσωτερικός διάλογος για 

αυτοπεποίθηση),  

γ) επίλυσης προβλήματος (υποβολή ερωτήσεων για διευκρίνιση, διατύπωση 

εικασιών, αντικατάσταση/περίφραση, κατηγοριοποίηση και αναπαράσταση 

πληροφοριών, χρήση πόρων, συνεργασία), 

δ) αξιολόγησης (έλεγχος στόχων, περίληψη, αξιολόγηση κατανόησης/παραγωγής, 

ταυτοποίηση στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν, αναστοχασμός της μάθησης). 

Όπως βλέπουμε στο σχήμα 1, οι τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών συναρτώνται, 

αποτελώντας κατ’ ουσίαν τέσσερα ανατροφοδοτούμενα μαθησιακά στάδια: 

σχεδιασμός, έλεγχος, επίλυση προβλήματος, αξιολόγηση. 
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Σχήμα 1. Το Μεταγνωστικό Μοντέλο Στρατηγικής Μάθησης,  

Chamot et al. (1999) 

 

Επίσης, η θεώρηση της μάθησης ως μεταγνώσης/μεταγνωστικής επίγνωσης 

αποτυπώθηκε σε ένα παραπλήσιο μεταγνωστικό μοντέλο στρατηγικής διδασκαλίας, 

το οποίο αναπτύχθηκε στο National Capital Language Resource Center (NCLRC, 

2003-2015), ήτοι στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου George Washington 

με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, με επιστημονική υπεύθυνη τη Chamot 

(2005). 

 

Το μοντέλο αυτό προτείνεται για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες και επίσης εφαρμόζεται σε προγράμματα εμβάπτισης στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των ΗΠΑ. 

 

Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, το οποίο είναι αυτό που προτείνουμε να αξιοποιηθεί 

για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, οι είκοσι συνολικά 

στρατηγικές που συμπεριλαμβάνονται 
19

 χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 

                                                 
19

 Αναλυτική παρουσίαση των στρατηγικών ανά κατηγορία γίνεται στο υποκεφάλαιο 3.6. 
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α) στις μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης, οι οποίες εφαρμόζονται για τον 

σχεδιασμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της μαθησιακής 

διαδικασίας από τον μαθητή,  

β) στις δραστηριοκεντρικές στρατηγικές μάθησης που υποδιαιρούνται σε τέσσερις 

κατηγορίες: 

- χρήση προϋπάρχουσας γνώσης  

- χρήση της φαντασίας  

- χρήση οργανωτικών δεξιοτήτων  

- χρήση ποικίλων πόρων 

 

Επίσης, κάθε μία από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

στρατηγικές. 

 

Ειδικότερα, οι μεταγνωστικές στρατηγικές αποτελούν γενικές στρατηγικές μάθησης 

που στόχος τους είναι να επιτρέπουν στο μαθητή να ελέγχει το σύνολο της 

μαθησιακής διαδικασίας ―σχεδιασμός, διαχείριση, έλεγχος, αξιολόγηση της 

μάθησης―, ενώ παράλληλα του παρέχουν τη δυνατότητα να επιστρέψει σε οποίο από 

τα τέσσερα στάδιά της κρίνει ότι είναι απαραίτητο, καθώς η πορεία που ακολουθείται 

δεν είναι γραμμική, αλλά αντίθετα κυκλική (βλ. σχήμα 2). 

 

Οι δραστηριοκεντρικές στρατηγικές μάθησης, από την άλλη, εστιάζουν στον τρόπο 

που οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να εκμεταλλευτούν τους πόρους τους, ήτοι το 

ψυχικό-γνωστικό δυναμικό τους και διάφορες πηγές, ώστε να κάνουν τη μάθηση της 

Γ2/ξένης γλώσσας πιο αποτελεσματική (NCLRC, 2009-2015). 
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Σχήμα 2. Εφαρμογή Στρατηγικών Γλωσσικής Μάθησης στο πλαίσιο του 

μεταγνωστικού μοντέλου NCLRC (2009-2015) 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, στο σχήμα 2 στο εσωτερικό του κύκλου 

βρίσκεται ο μαθητής, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κάποιας 

μαθησιακής δραστηριότητας που στο σχήμα αναφέρεται ως επίλυση προβλήματος. 

Για να μπορέσει να την ολοκληρώσει, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις 

της, τους πόρους και τις δεξιότητές του και τον τρόπο κατάλληλης διαχείρισή τους, 

δηλαδή να υιοθετήσει τη μεταγνωστική σκέψη επί των διαδικασιών, η οποία με τη 

σειρά της θα ενισχύσει την αυτοεπίγνωσή του και θα τον οδηγήσει στην 

αυτορρύθμιση της μάθησής του.  

 

Η έννοια της αυτορρύθμισης
20

, την οποία, όπως αναφέραμε, έφεραν στο προσκήνιο 

του ενδιαφέροντος οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στις 

                                                 
20

 Ειδικότερα για την αυτορρύθμιση στο υποκεφάλαιο  1.5. 
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αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισε να εμφανίζεται όλο και συχνότερα στο 

ιδιόλεκτο των ερευνητών του χώρου της στρατηγικής διδασκαλίας. Έτσι η Rubin 

(2001), όπως παρατίθεται στο Chamot (2005), εξισώνει την αυτοδιαχείριση με την 

αυτορρύθμιση, ενώ το 2011 η Oxford δημοσιεύει το «Στρατηγικό Μοντέλο (S
2
R) 

Αυτορρύθμισης της Γλωσσικής Εκμάθησης», το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στη 

συνέχεια. 

 

1.6.4.2. Η ταξινόμηση της Oxford (2011) στο πλαίσιο του μοντέλου S
2
R «Του 

Στρατηγικού Μοντέλου Αυτορρύθμισης της Γλωσσικής Εκμάθησης»  

Η Oxford, θεωρώντας ότι στις προηγούμενες ταξινομήσεις στρατηγικών γινόταν 

υπεργενίκευση του όρου μεταγνωστικές στρατηγικές για να περιγραφεί ο έλεγχος που 

θα πρέπει να έχει ο μαθητής κατά τη χρήση των στρατηγικών σε γνωστικό, 

συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, εισάγει δύο νέους όρους: τις μετα-

συναισθηματικές και τις μετακοινωνιοπολιτισμικές-διαδραστικές μεταστρατηγικές.  

Έτσι, στο μοντέλο S
2
R, συμπεριλαμβάνονται οκτώ μεταστρατηγικές και  έντεκα 

στρατηγικές ως προς τρεις διαστάσεις της εκμάθησης της Γ2 που επηρεάζουν η μία 

την άλλη: τη γνωστική, τη συναισθηματική και  την κοινωνιοπολιτισμική-

διαδραστική.  

 

Αναλυτικότερη επισκόπηση του μοντέλου S
2
R γίνεται στον πίνακα 3 που 

παρατίθεται. 
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Μεταστρατηγικές (μεταγνωστικές, μετα-συναισθηματικές, 

μετακοινωνιοπολιτισμικές-διαδραστικές) 

 Σκοπός 

- Εστίαση της προσοχής 

- Σχεδιασμός 

- Εύρεση και χρήση πόρων 

- Οργάνωση 

- Εφαρμογή σχεδίων 

- Συντονισμός χρήσης στρατηγικών 

- Έλεγχος 

- Αξιολόγηση 

Διαχείριση και έλεγχος της εκμάθησης 

της Γ2 εν συνόλω, με εστίαση στην 

κατανόηση των ατομικών αναγκών, 

χρησιμοποιώντας και προσαρμόζοντας 

τις άλλες στρατηγικές για την 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

Στρατηγικές στη γνωστική διάσταση 

- Χρήση των αισθήσεων για 

κατανόηση και απομνημόνευση 

- Ενεργοποίηση γνώσης 

- Συλλογισμός 

- Σύλληψη εννοιών με λεπτομέρειες 

- Γενική σύλληψη εννοιών 

- Επανεξέταση υπαρχόντων δεδομένων 

Συγκράτηση στη μνήμη και επεξεργασία 

της Γ2 (δόμηση, μετασχηματισμός και 

εφαρμογή της γνώσης στη  Γ2). 

Στρατηγικές στη συναισθηματική διάσταση 

- Ενεργοποίηση υποστηρικτικών 

συναισθημάτων, πεποιθήσεων και 

στάσεων 

- Δημιουργία και διατήρηση κινήτρων 

Διαχείριση συναισθημάτων, 

πεποιθήσεων, στάσεων και κινήτρων 

κατά την εκμάθηση της Γ2. 

 

Στρατηγικές στην κοινωνιοπολιτισμική-διαδραστική διάσταση 

- Διάδραση με στόχο τη μάθηση και 

την επικοινωνία 

- Μάθηση παρά τα κενά 

επικοινωνιακής γνώσης 

- Διαχείριση κοινωνιοπολιτισμικών 

πλαισίων και ταυτοτήτων  

Διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με 

το πλαίσιο μάθησης, την επικοινωνία και 

την κουλτούρα κατά την εκμάθηση της 

Γ2. 

 

Πίνακας 3. Ταξινόμηση στρατηγικών στο πλαίσιο του μοντέλου S
2
R , Oxford (2011) 

 

Επίσης, στο πλαίσιο του μοντέλου S
2
R, η Oxford επαναφέρει τη χρήση των τακτικών, 

όρος που σχεδόν εγκαταλείφτηκε από την πλειονότητα των θεωρητικών του χώρου, 

όπως αναφέραμε στην αρχή της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, η Oxford θεωρεί ότι η 

διάκριση μεταξύ στρατηγικών/μεταστρατηγικών και τακτικών ελαχιστοποιεί την 

έλλειψη ακρίβειας που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενα μοντέλα ταξινόμησης. 

Δεδομένου ότι οι τακτικές είναι ειδικές και συγκεκριμένες εφαρμογές των 

στρατηγικών ή των μεταστρατηγικών, οι οποίες είναι γενικές και ευρύτερες έννοιες.  
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σκεπτικό της Oxford (2011, σσ. 32-34) η στρατηγική 

του σχεδιασμού, για παράδειγμα, ανάλογα με τον εκάστοτε μαθητή, τις συνθήκες και 

την ανάγκη για την οποία χρησιμοποιείται,  μπορεί να εκφραστεί μέσω της χρήσης 

πάρα πολλών τακτικών (π.χ. στοχοθεσία, οργάνωση και προγραμματισμός μελέτης, 

κ.ά.). Επομένως, οι τακτικές είναι αναρίθμητες. Όμως, αν αυτό αποσιωπηθεί μέσω 

της υπεργενίκευσης που απαιτεί ο όρος στρατηγική, τότε ο ερευνητής λαμβάνει 

υπόψη μόνο τον πεπειραμένο στη χρήση στρατηγικών μαθητή και όχι τον αδύναμο 

που δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιεί και να συνδυάζει κατάλληλα τις στρατηγικές. 

 

Η αίσθησή μας είναι ότι η Oxford μολονότι μέσω του πολυσύνθετου μοντέλου S
2
R 

προσπάθησε να διαμορφώσει ένα πιο ευέλικτο και πρακτικό τρόπο ταξινόμησης των 

στρατηγικών σε σύγκριση με το μοντέλο του 1990, το οποίο ήταν πάρα πολύ 

αναλυτικό, εντούτοις δε θέλει να πάψει να απευθύνεται στους ερευνητές, πράγμα που 

θα συνέβαινε αν δε συμπεριλάμβανε με κάποιον τρόπο όλες τις προηγούμενες 

στρατηγικές. 

 

Ωστόσο, θεωρούμε ότι ακριβώς επειδή «[...] δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία σχετικά 

με [...] το πόσες στρατηγικές υπάρχουν» (Oxford, 1990, σ. 17) και διότι είναι μάλλον 

απίθανο να έχουν καταγραφεί όλες, η ταξινόμηση των στρατηγικών στο πλαίσιο ενός 

μοντέλου στρατηγικής διδασκαλίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρακτικότητα. 

Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι το μοντέλο NCLRC 

(2009-2015) των Chamot at al. ανταποκρίνεται καταλληλότερα στην πραγματικότητα 

της τάξης, ιδίως αν αυτή είναι μια τάξη ενηλίκων. 

 

1.7.  Μαθησιακά στιλ 

Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας-μάθησης, εκτός από τη χρήση στρατηγικών, 

συνδέεται άμεσα με τα μαθησιακά στιλ που αντικατοπτρίζουν τους συνήθεις και 

προτιμώμενους τρόπους που χρησιμοποιεί το άτομο για να προσεγγίσει τη μάθηση 

και σχετίζονται με σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του (Nel στο 

Griffiths, 2008, Oxford 2003). 
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Η Curry (1983, στο Nel 2008) παρομοιάζει το μαθησιακό στιλ με ένα κρεμμύδι: το 

εξωτερικό φύλλο αντιστοιχεί στις περιβαλλοντικές προτιμήσεις του ατόμου κατά τη 

μάθηση, το δεύτερο στις προτιμήσεις του σε σχέση με τις διαδικασίες μέσω των 

οποίων επεξεργάζεται τις πληροφορίες, και τέλος, το εσωτερικό φύλλο  αντιστοιχεί 

στο γνωστικό στιλ της προσωπικότητάς του, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο το 

άτομο προσαρμόζει και αφομοιώνει τις πληροφορίες, και γι’ αυτό δεν υπόκειται 

σχεδόν σε μεταβολές. 

 

Τα μαθησιακά στιλ εκφράζονται με διπολικούς όρους (π.χ. σφαιρικός/αναλυτικός), 

όμως αυτό δε σημαίνει ότι το μαθησιακό στιλ του μαθητή θα πρέπει να ανήκει στο 

ένα από τα δύο άκρα. Το συνηθέστερο είναι να έχει κατά κύριο λόγο τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε έναν τύπο μαθησιακού στιλ και κάποια 

χαρακτηριστικά από άλλον τύπο/άλλους τύπους. 

 

Μολονότι στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί τρόπο κατηγοριοποίησης των 

μαθησιακών στιλ, θα εστιάσουμε στην κατηγοριοποίηση των Cohen & Weaver 

(2005), η οποία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του μοντέλου SSBI («Διδασκαλία βάσει 

μαθησιακών στιλ και στρατηγικών») και στηρίζεται σε τρία κριτήρια:  

- τις αισθητηριακές/προσληπτικές προτιμήσεις του ατόμου (οπτικός, 

απτικός/κιναισθητικός, ακουστικός τύπος) 

- τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του/τον ψυχολογικό τύπο 

(εξωστρεφής/εσωστρεφής, γενικός-διαισθητικός/συγκεκριμένος-σειριακός, 

προσανατολισμένος σε κλειστές δραστηριότητες/ προσανατολισμένος σε ανοιχτές 

δραστηριότητες) 

- το γνωστικό στιλ, δηλαδή τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται και 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες (σφαιρικός/ειδικός, συνθετικός/αναλυτικός, 

οξυδερκής/ισοπεδωτικός, επαγωγικός/απαγωγικός, ανεξάρτητος/εξαρτημένος από 

το πεδίο, παρορμητικός/στοχαστικός, μεταφορικός/κυριολεκτικός).  

 

Ενδεικτικά, παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα (4), στον οποίο περιγράφονται τα 

μαθησιακά στιλ ως προς τα δύο πρώτα κριτήρια και επίσης συμπληρώνονται με την 

προτεινόμενη από  τους Cohen & Weaver διδακτική παρέμβαση, καθώς θεωρούμε ότι 
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παρουσιάζεται με έναν πολύ εύληπτο τρόπο η σύνδεση μαθησιακού στιλ και 

διδασκαλίας. 

Αισθητηριακό/προσληπτικό στιλ 

 Χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

Ενίσχυση που μπορεί να 

δοθεί από τον δάσκαλο 

Α. Οπτικός τύπος Προτιμάει διαγράμματα, 

γραφήματα, αναγνώσματα 

ή εικόνες. 

Χρησιμοποιεί κάρτες με 

λέξεις, βίντεο ή άλλα 

οπτικά εποπτικά μέσα. 

Β. Απτικός/Κιναισθητικός Προτιμάει εποπτικά μέσα 

που μπορεί να αγγίξει και 

να χειριστεί. Ζωγραφίζει ή 

σχεδιάζει για να μάθει. 

Παρέχει άμεσες, πρακτικές 

εμπειρίες για την 

κατανόηση της γλώσσας 

και της κουλτούρας, όπως 

μη λεκτικές 

επικοινωνιακές 

στρατηγικές. 

Γ. Ακουστικός τύπος Προτιμάει να ακούει 

διαλέξεις, συζητήσεις, 

CDS, κ.ά. 

Παρέχει ευκαιρίες για 

ακρόαση. Ανακεφαλαιώνει 

λεκτικά. 

Ψυχολογικός τύπος (προσωπικότητα) 

Α. Εξωστρεφής Ενεργοποιείται από τον 

έξω κόσμο. Δραστήριος, 

κοινωνικός, προτιμάει τη 

διάδραση, έχει πολλά 

ενδιαφέροντα, τείνει να 

σκέφτεται εκ των 

υστέρων. 

Παρέχει ένα ευρύ φάσμα 

από διαδραστικές 

δραστηριότητες (παιχνίδια, 

συζητήσεις, παιχνίδι-

ρόλων, προσομοιώσεις, 

κ.λπ.) 

Β. Εσωστρεφής Ενεργοποιείται από τον 

ψυχικό του κόσμο. 

Εστιάζει σε ιδέες και 

έννοιες, έχει λίγα 

ενδιαφέροντα και είναι 

στοχαστικός. 

Ενθαρρύνει τις ατομικές 

εργασίες ή τις εργασίες 

ανά ζεύγη. 

Α. Γενικός-Διαισθητικός Του αρέσει να βρίσκει τη 

«μεγάλη εικόνα», προτιμά 

τις αφηρημένες έννοιες, 

εστιάζει στο μέλλον, 

ψάχνει για δυνατότητες. 

Παρέχει δραστηριότητες 

που προσανατολίζονται 

στο μέλλον, όπως εικασίες 

για δυνατότητες. 

Β. Συγκεκριμένος-

Σειριακός 

Του αρέσει να δουλεύει 

βήμα-βήμα και να 

ακολουθεί προσεκτικά 

οδηγίες. Εστιάζει στο εδώ 

και τώρα. 

Προτείνει στο μαθητή να 

ασχοληθεί με 

δραστηριότητες που 

εξελίσσονται βήμα-βήμα 

και από τις οποίες μπορεί 

να έχει ανατροφοδότηση 

έπειτα από κάθε στάδιο. 

Α. Προσανατολισμένος σε 

κλειστές δραστηριότητες 

Του αρέσει να παίρνει 

αποφάσεις και να δρα, να 

κάνει λίστες και να τις 

ακολουθεί. Θέλει κλειστού 

Ενθαρρύνει τον μαθητή να 

προγραμματίζει και να 

ορίζει δικές του 

προθεσμίες. Δίνει στον 
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τύπου δραστηριότητες και 

έλεγχο. Δείχνει χαμηλή 

ανεκτικότητα στην 

ασάφεια, καταλήγει 

γρήγορα σε συμπεράσματα 

λόγω της ανάγκης του για 

άμεση απάντηση. Είναι 

επιμελής, αποφασιστικός 

και τον βοηθούν οι 

προθεσμίες. 

μαθητή ακριβείς οδηγίες 

και τον προτρέπει να κάνει 

ερωτήσεις. 

Β. Προσανατολισμένος σε 

ανοιχτές δραστηριότητες 

Του αρέσει να συλλέγει 

πολλές πληροφορίες και 

να μαζεύει εμπειρίες πριν 

αποφασίσει. Πιστεύει ότι η 

μάθηση θα πρέπει να είναι 

διασκέδαση και γι’ αυτό 

μπορεί να τη μετατρέψει 

σε παιχνίδι. Ενδεχομένως 

να κάνει λίστες, αλλά δεν 

ελέγχει το καθετί. Είναι 

ευέλικτος, ανοιχτός στις 

αλλαγές και έχει μεγάλη 

ανεκτικότητα στην 

ασάφεια. Θεωρεί τις 

προθεσμίες αυθαίρετες και 

αφύσικες. 

Παρέχει ευκαιρίες για 

ανακαλυπτική μάθηση και 

συλλογή πληροφοριών. 

Πίνακας 4. Ταξινόμηση μαθησιακών στιλ στο πλαίσιο του μοντέλου SSBI, Cohen & 

Weaver (2005) 

 

Αν λοιπόν τα άτομα μαθαίνουν με τόσο διαφορετικούς τρόπους, τι συνεπάγεται αυτό τόσο 

για τον δάσκαλο όσο και τον μαθητή; 

 

Ακόμα και αν δεν ακολουθείται κάποιο μοντέλο διδασκαλίας βάσει στρατηγικών, ο 

δάσκαλος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στη διδασκαλία του διάφορες διδακτικές μεθόδους 

και ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δραστηριοτήτων, διδακτικού υλικού και εποπτικών 

μέσων, ώστε να υποστηρίζει τους μαθητές κάθε μαθησιακού στιλ.  

 

Επίσης,  ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει επίγνωση των  δικών του προτιμήσεων, ως προς τα 

μαθησιακά στιλ, ώστε να μη διδάσκει, λαμβάνοντας υπόψη μόνο αυτές. 

 

Μπορεί επιπλέον να βοηθήσει τους μαθητές του να αποκτήσουν κι αυτοί επίγνωση του 

μαθησιακού τους στιλ είτε άτυπα μέσω ερωτήσεων είτε μέσω της συμπλήρωσης ειδικού 
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ερωτηματολογίου (π.χ. Oxford’s Style Analysis Survey) και να τους προτρέψει να 

πειραματιστούν με άλλες προσεγγίσεις στη μάθηση, προσαρμόζοντας το μαθησιακό τους 

στιλ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάποιας μαθησιακής 

δραστηριότητας. 

 

Τέλος, η αξιολόγηση θα πρέπει να συνάδει με τα παραπάνω και συνεπώς να περιλαμβάνει 

διάφορες μορφές (π.χ. ατομικές ή ομαδικές παρουσιάσεις προφορικά ή γραπτά, projects, 

κουίζ, τεστ, κ.ά.) (Nel στο Griffiths, 2008). 

 

1.8.  Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση στρατηγικών 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και επομένως και τη χρήση των στρατηγικών 

είναι τόσο εξωτερικοί όσο και άμεσα σχετιζόμενοι με τον μαθητή. Οι  εξωτερικοί 

παράγοντες ή καταστασιακοί, σύμφωνα με την Psaltou-Joysey (2010, σ. 61), αφορούν τη 

διδασκαλία (π.χ. τύπος μάθησης, ρυθμός εκμάθησης, αναλυτικό πρόγραμμα, προσέγγιση ή 

μέθοδος διδασκαλίας, μαθησιακές δραστηριότητες), τα διδακτικά υλικά, το κοινωνικό ή 

μαθησιακό περιβάλλον, τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ των ατόμων, τις ευκαιρίες χρήσης 

της γλώσσας εκτός τάξης. Ενώ οι δεύτεροι σχετίζονται με ατομικές διαφορές όπως, ηλικία, 

φύλο, εθνικότητα, εκπαιδευτικό παρελθόν, κίνητρα μάθησης, πεποιθήσεις και στάσεις, 

κλίση, επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, μαθησιακό στιλ, τομέας σπουδών/επάγγελμα και 

στοιχεία της προσωπικότητας /συναισθηματικές μεταβλητές.  

 

Επειδή η αναφορά σε όλους τους παραπάνω παράγοντες ξεπερνάει τους στόχους της 

παρούσας εργασίας, θα ασχοληθούμε με αυτούς που είναι σε άμεση συνάρτηση με τα 

χαρακτηριστικά του μαθητικού κοινού στο οποίο απευθύνεται: ενήλικοι με διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο. 

 

1.8.1. Ηλικία και πεποιθήσεις 

Η ηλικία ως παράγοντας που επιδρά στη γλωσσική ανάπτυξη μελετήθηκε στο πλαίσιο των 

ερευνών για την κατάκτησης της μητρικής γλώσσας και συναρτήθηκε με την αποκαλούμενη 

κρίσιμη περίοδο, η οποία διαρκεί μέχρι περίπου την εφηβεία και οδηγεί στην πλευρίωση του 

εγκεφάλου, δηλαδή στην απώλεια της πλαστικότητάς του και στην παγίωση των 

λειτουργιών του. Οι έρευνες ως προς τη σύνδεση της κρίσιμης περιόδου με την εκμάθηση 
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της Γ2 κατέληξαν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα, καθώς διαπιστώθηκε ότι εκτός από τον 

βιολογικό παράγοντα, πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες ―κοινωνικοί, συναισθηματικοί, 

γνωστικοί, καταστασιακοί και ατομικοί― επηρεάζουν την εκμάθηση της Γ2 (Τζακώστα, 

2016, Griffiths 2008).   

 

Συγκεκριμένα, ο Schumann (1976, σ. 209 στο Griffiths, 2008, σ. 39), υποστηρίζει ότι 

συναισθηματικές μεταβλητές, όπως το γλωσσικό σοκ που κάνει τον ενήλικο μαθητή να 

αισθάνεται ντροπή, άγχος και ανεπαρκής, σε συνδυασμό με το πολιτισμικό σοκ, το οποίο 

τον κάνει να νιώθει αποπροσανατολισμένος και αβέβαιος ως προς την ταυτότητα και το 

κύρος του, παίζουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο σε σύγκριση με τους βιολογικούς παράγοντες.  

 

Επίσης, ο Ellis (1985, σ. 109 στο Griffiths, 2008, σ. 39) θεωρεί ότι η κοινωνική απόσταση, 

όρος ο οποίος εκφράζει την ομοιότητα/ανομοιότητα μεταξύ πολιτισμών, είναι συνήθως πιο 

δύσκολα διαχειρίσιμη από τους ενηλίκους συγκριτικά με τα παιδιά. Επιπλέον, η Griffiths 

(2008) επισημαίνει ότι η ανάγκη των παιδιών να γίνουν αποδεκτά από τους συνομηλίκους 

τους λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο που τα ωθεί ώστε να μάθουν άπταιστα τη Γ2.  

 

Αντίθετα, συχνά οι ενήλικες θεωρούν ότι είναι «θεμιτό» να κρατήσουν μια ξενική προφορά 

κατά την εκφορά της Γ2, εκφράζοντας έτσι την ανάγκη τους να διατηρήσουν την ταυτότητά 

τους.  

 

Συμφωνώντας απόλυτα με τις παραπάνω επισημάνσεις, θα προσθέταμε ότι η διατήρηση της 

ξενικής προφοράς στη Γ2 συχνά σχετίζεται με το ότι η μητρική γλώσσα του ενήλικα 

συγκαταλέγεται στις ισχυρές γλώσσες. Ενώ, δεν είναι λίγες οι φορές που η ανάγκη για 

διατήρηση της εθνικής ταυτότητας εκφράζεται υπόρρητα μέσω της άρνησης του ενήλικα να 

υιοθετήσει παραγλωσσικά στοιχεία της Γ2, όπως έχουμε παρατηρήσει.  

 

Ωστόσο, παρά τις αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των ερευνητών, η επικρατέστερη προς το 

παρόν παραδοχή είναι ότι τα παιδιά υπερτερούν των ενηλίκων σε σχέση με το επίπεδο 

γλωσσομάθειας στο οποίο φτάνουν.  Όμως, δε συμβαίνει το ίδιο με τον ρυθμό εκμάθησης, 

στον οποίο οι ενήλικες έχουν το προβάδισμα κατά τα πρώτα στάδια. Σύμφωνα  με τον 

Krashen (1985), αυτό συμβαίνει διότι οι ενήλικες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

περισσότερο κατανοητό γλωσσικό εισαγόμενο χάρις στις περισσότερες εμπειρίες και τη 
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γενικότερη γνώση του κόσμου που διαθέτουν (γνωστικές στρατηγικές), καθώς και στο ότι 

μπορούν να διαπραγματευτούν το νόημα, χρησιμοποιώντας αντισταθμιστικές στρατηγικές. 

 

Επίσης, ο Krashen θεωρεί ότι αυτό που εμποδίζει τους ενήλικες να φτάσουν σε υψηλά 

επίπεδα γλωσσομάθειας είναι η ισχύς του συναισθηματικού φίλτρου, το οποίο αποκτά 

περισσότερη δύναμη περίπου στην εφηβεία.  

 

Τέλος, ο Burling (1981, σ. 284 στο Griffiths, 2008, σ. 39) παρατηρεί ότι ένα παιδί δεν 

αντιλαμβάνεται πόσα δεν ξέρει ως προς τη γλώσσα-στόχο, ενώ ο ενήλικας έχει επίγνωση 

των ορίων του και είναι πιθανόν να παραιτηθεί από την προσπάθεια εκμάθησης, θεωρώντας 

ότι έχει χάσει πια την ικανότητα αυτή. 

 

Ειδικότερα, ως προς τη χρήση στρατηγικών, οι Lee & Oxford (2008, σ. 9) αναφέρουν ότι 

αρκετές έρευνες έδειξαν πως οι νεαροί μαθητές τείνουν να χρησιμοποιούν κυρίως 

κοινωνικές στρατηγικές, όπως συζήτηση με άλλους και αναζήτηση βοήθειας, ενώ οι 

ενήλικοι ενεργοποιούν πρωτίστως μεταγνωστικές στρατηγικές. 

 

Συνεπώς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω,  σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας μιας 

Γ2/ξένης γλώσσας σε ενήλικες, ο δάσκαλος, κατά πρώτον, θα πρέπει να διερευνήσει είτε 

μέσω συζήτησης με τους μαθητές είτε χρησιμοποιώντας ένα ειδικό ερωτηματολόγιο (π.χ. το 

ερωτηματολόγιο BALLI, Horwitz, 1988) τις πεποιθήσεις των μαθητών για την εκμάθηση 

γενικά μιας Γ2, την εκάστοτε γλώσσα-στόχο,  τους εαυτούς τους ως μαθητές, τα κίνητρα και 

τις προσδοκίες τους, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να επανεξετάσουν και πιθανώς να 

καταρρίψουν κάποια στερεότυπα. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να διαπιστώσει αν ο ίδιος αλλά 

και οι ενήλικοι μαθητές του χρησιμοποιούν κατάλληλα συναισθηματικές και κοινωνικές 

στρατηγικές, καθώς, όπως φαίνεται από τα ερευνητικά δεδομένα, συχνά αυτές αγνοούνται ή 

παραμελούνται από τους ενηλίκους.  

 

1.8.2. Πολιτισμικό υπόβαθρο 

Στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο της πολυγλωσσίας και των συνεχών 

πληθυσμιακών μετακινήσεων, όπου είναι όλο και πιο συνηθισμένο τα άτομα να 

αυτοπροσδιορίζονται πολυπολιτισμικά, η έννοια της λέξης κουλτούρα (πολιτισμικό 
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υπόβαθρο) είναι δύσκολο να περιγραφεί εν συντομία. Ωστόσο, θεωρούμε ότι ο ορισμός του 

Hofstede (2011, σ. 3) τη συνοψίζει πολύ εύστοχα: «Κουλτούρα είναι ο συλλογικός 

προγραμματισμός του μυαλού που διαφοροποιεί τα μέλη μιας ομάδας ή κατηγορίας 

ανθρώπων από άλλους.». 

 

Συνεπώς, εφόσον το πολιτισμικό υπόβαθρο καθορίζει τις λειτουργίες του εγκεφάλου σε όλα 

τα επίπεδα (αισθήσεις, συμπεριφορά, σκέψη, κ.ά.)  και μια τάξη αποτελείται από πολλούς 

διαφορετικά προγραμματισμένους εγκεφάλους, ο ρόλος του ως προς την επιλογή 

στρατηγικών ήταν επόμενο να αποτελέσει αντικείμενο ερευνών. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά 

δύο. 

 

Η Griffiths (2003 στο Psaltou-Joysey, 2010), διερευνώντας τη μεταβλητή του πολιτισμικού 

υπόβαθρου σε συνάρτηση με την επιλογή στρατηγικών μεταξύ 348 φοιτητών, από 21 

διαφορετικές χώρες, που μάθαιναν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα, διαπίστωσε ότι οι 

Ευρωπαίοι φοιτητές χρησιμοποιούσαν πιο συχνά στρατηγικές συγκριτικά με τους μη 

Ευρωπαίους και επίσης είχαν υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας, 

 

Η Psaltou-Joysey (2008 στο Psaltou-Joysey, 2010) μελέτησε τη χρήση στρατηγικών μεταξύ 

177 φοιτητών που μάθαιναν την Ελληνική ως Γ2/ξένη γλώσσα και προέρχονταν από τα 

Βαλκάνια, τη Νότια Ευρώπη, τη Βόρεια Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση 

Ανατολή. Διαπίστωσε ότι, ανάμεσα στις μεταβλητές που εξετάστηκαν σε σχέση με τη 

χρήση στρατηγικών, το πολιτισμικό υπόβαθρο των φοιτητών ήταν αυτό που καθόρισε την 

επιλογή τους. Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι:  

α) οι φοιτητές από τα Βαλκάνια  χρησιμοποιούσαν περισσότερες κοινωνικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές απ’ ό,τι οι φοιτητές από τη Βόρεια Ευρώπη 

β) οι φοιτητές από τη  Μέση Ανατολή χρησιμοποιούσαν περισσότερες μνημονικές 

στρατηγικές συγκριτικά με αυτούς από την Ανατολική Ευρώπη  

γ) οι φοιτητές από τη Νότια Ευρώπη είχαν τη τάση να χρησιμοποιούν πιο συχνά κοινωνικές 

στρατηγικές σε σχέση με τους φοιτητές από τη Βόρεια Ευρώπη 

δ) οι φοιτητές από τα Βαλκάνια είχαν τη τάση να χρησιμοποιούν πιο συχνά γνωστικές 

στρατηγικές εν σχέσει με αυτούς από τη Βόρεια Ευρώπη. 
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1.9. Γενικά συμπεράσματα ως προς τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των 

στρατηγικών γλωσσικής μάθησης 

 

Σαράντα δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση του άρθρου της Rubin (1975) στο οποίο 

κατέγραψε τα χαρακτηριστικά του «καλού μαθητή μιας γλώσσας» και μετά την 

πληθώρα ερευνών που έγιναν έκτοτε, ποια είναι τα συμπεράσματα ως προς τη 

συνάρτηση της επιτυχούς εκμάθησης της Γ2/ξένης γλώσσας με τη συχνότητα, την 

ποσότητα, τον τύπο στρατηγικών, τους εξωτερικούς παράγοντες, τις ατομικές 

διαφορές και τη μεταβλητότητα των προτιμώμενων από τον μαθητή στρατηγικών 

κατά την πάροδο του χρόνου;  

 

Η Griffiths (2013, σ. 92) επιχειρώντας μια συνθετική ανασκόπηση προηγούμενων 

ερευνών κατέληξε σε μια σειρά συμπερασμάτων που θεωρούμε ότι θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, πριν επιχειρήσει κανείς να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας 

βάσει στρατηγικών.  

 

Τα συμπεράσματα αυτά είναι: 

- η χρήση ΣΓΜ συμβάλει στην επιτυχή εκμάθηση, καθώς όπως διαπιστώθηκε, οι 

μαθητές υψηλών επιπέδων γλωσσομάθειας χρησιμοποιούν περισσότερες ΣΓΜ και 

σε μεγαλύτερη συχνότητα συγκριτικά με τους αρχάριους 

- οι μαθητές υψηλών επιπέδων γλωσσομάθειας εκτός του ότι χρησιμοποιούν ένα 

ευρύ φάσμα  ΣΓΜ, υπερέχουν των αρχαρίων, διότι επιπλέον μεταξύ όλων των 

στρατηγικών προτάσσουν: τις μεταγνωστικές στρατηγικές, τη διάδραση με 

άλλους, τη λειτουργική χρήση της γλώσσας, την ανεκτικότητα απέναντι στην 

ασάφεια, την εκμάθηση του γλωσσικού συστήματος της γλώσσας-στόχου, τη 

χρήση πηγών και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους 

- οι δύο παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή στρατηγικών είναι 

τα κίνητρα και το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών 

- οι ΣΓΜ που χρησιμοποιούν οι μαθητές είναι δυνατόν να μεταβληθούν με την 

πάροδο του χρόνου, ενώ  υπάρχει άμεση συνάρτηση μεταξύ της αύξησης του 

αριθμού των χρησιμοποιούμενων ΣΓΜ και της προόδου που σημειώνεται κατά 

την εκμάθηση της Γ2 
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- η σχέση μεταξύ της χρήσης ΣΓΜ και επιτυχούς μάθησης είναι αμφίδρομη και 

αλληλοεξαρτώμενη, αφού η χρήση ΣΓΜ οδηγεί σε πρόοδο και έτσι λειτουργεί ως 

κίνητρο για τη χρήση περισσότερων ΣΓΜ. 

 

Επίσης, η Chamot (2008 στο Griffiths, 2008) επισημαίνει ότι κυρίως αυτό που 

καθορίζει τη χρησιμότητα και επομένως την αποτελεσματικότητα των ΣΓΜ είναι ο 

τρόπος χρήσης τους, δηλαδή η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Καθώς, σύμφωνα με τα 

ερευνητικά δεδομένα, οι στρατηγικοί μαθητές διαθέτουν μεταγνωστική γνώση για τον 

τρόπο που σκέφτονται και τους τρόπους που μπορούν να προσεγγίσουν τη μάθηση, 

κατανοούν ποιες είναι οι απαιτήσεις της εκάστοτε μαθησιακής δραστηριότητας, ενώ 

παράλληλα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν τις στρατηγικές που 

ανταποκρίνονται καταλληλότερα στις απαιτήσεις της δραστηριότητας αλλά και στις 

δικές τους δυνατότητες.  
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Κεφάλαιο 2 

Η διδασκαλία των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης 

Ο πλουραλισμός που συναντήσαμε ως προς τους όρους και τις τυπολογίες 

ταξινόμησης των στρατηγικών είναι επόμενο να αντανακλάται και στους όρους που 

σχετίζονται με τη διδασκαλία των στρατηγικών. Έτσι, στη σχετική βιβλιογραφία 

συναντάμε τους όρους: «στρατηγική κατάρτιση», «διδασκαλία βάσει στρατηγικών», 

«διδασκαλία βάσει μαθησιακών στιλ και στρατηγικών», «στρατηγική διδασκαλία 

γλωσσικής εκμάθησης» και «αυτορρυθμιζόμενη στρατηγική διδασκαλία», υπό το 

πρίσμα της διάχυσης της έννοιας της αυτορρύθμισης στο εν λόγω πεδίο. 

 

Όλοι οι παραπάνω όροι κατ’ ουσίαν συνιστούν μια προσέγγιση διδασκαλίας της 

γλώσσας που εστιάζει τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στη διαδικασία της μάθησης, 

ενώ στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η εκμάθηση της Γ2/ξένης γλώσσας μπορεί να 

γίνει ευκολότερη και να αποβεί επιτυχέστερη για όλους τους μαθητές, αν αυτοί είναι 

ενήμεροι αναφορικά με το ευρύ φάσμα στρατηγικών μεταξύ των οποίων μπορούν να 

επιλέξουν. 

 

Όπως αναφέρει ο Cohen (2003) στόχοι της διδασκαλίας βάσει στρατηγικών είναι να 

προσφέρει στους μαθητές τα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να μπορούν: 

- να εντοπίζουν μόνοι τους τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους κατά τη γλωσσική 

εκμάθηση 

- να έχουν επίγνωση του τι τους βοηθάει να μάθουν πιο αποτελεσματικά τη 

γλώσσα-στόχο 

- να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

- να πειραματιστούν με στρατηγικές που τους είναι οικείες αλλά και με νέες 

- να μπορούν να αποφασίζουν για τον τρόπο που θα πρέπει να προσεγγίσουν μια 

μαθησιακή δραστηριότητα 

- να ελέγχουν και να αξιολογούν μόνοι τους τη μάθησή τους 

- να μεταφέρουν τις στρατηγικές που θεωρούν αποτελεσματικές σε νέα μαθησιακά 

πλαίσια. 
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Επίσης, σύμφωνα με την Griffiths (2013), η επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

αναφορικά με αποτελεσματικά προγράμματα στρατηγικής διδασκαλίας συνοψίζεται 

στο ότι η διδασκαλία βάσει στρατηγικών θα πρέπει να βασίζεται στα εξής: 

- ανάπτυξη της ενημερότητας των μαθητών ως προς τις υπάρχουσες στρατηγικές, 

ώστε να μπορούν να επιλέγουν συνειδητά εκείνες που ανταποκρίνονται 

κατάλληλα στα χαρακτηριστικά τους, το εκάστοτε πλαίσιο μάθησης και τους 

μαθησιακούς τους στόχους 

- ρητή διδασκαλία των στρατηγικών για να μπορούν οι μαθητές στη συνέχεια να τις 

μεταφέρουν σε διαφορετικές μαθησιακές δραστηριότητες 

- ενσωμάτωση της διδασκαλίας των στρατηγικών στις συνήθεις μαθησιακές 

δραστηριότητες για να υπάρχει λειτουργική σύνδεση μεταξύ γλωσσικού 

περιεχομένου και τρόπου εκμάθησης της γλώσσας 

- εκτεταμένη εξάσκηση στη χρήση των στρατηγικών με στόχο την αυτοματοποίησή 

τους. 

 

2.1. Μοντέλα στρατηγικής διδασκαλίας 

Αρκετοί ερευνητές του χώρου ανέπτυξαν μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας βάσει 

στρατηγικών. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τέσσερα από τα πιο διαδεδομένα, τα 

οποία μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. 

 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και τα τέσσερα:  

α) έχουν ως αφετηρία την ταυτοποίηση των στρατηγικών που ήδη χρησιμοποιούν οι 

μαθητές είτε μέσω ερωτηματολογίου είτε μέσω συζητήσεων και προβληματισμού 

για τη χρήση ήδη γνωστών στρατηγικών  

β) εστιάζουν στην ανάπτυξη μεταγνωστικής επίγνωσης για την αξία των 

στρατηγικών, που επιτυγχάνεται μέσω ρητής διδασκαλίας, καθώς ο δάσκαλος 

παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης τους  

γ) τονίζουν τη σημασία της πολλαπλής εξάσκησης στη χρήση στρατηγικών, ώστε στη 

συνέχεια να μπορούν οι μαθητές να τις χρησιμοποιούν αυτόνομα  

δ) δίνουν έμφαση στην αξιολόγηση της χρήσης των στρατηγικών από τον μαθητή και 

στη μεταφορά τους σε νέες δραστηριότητες. 
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Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Chamot (2008 στο Griffiths, 2008) το μοντέλο CALLA 

διαφοροποιείται εν σχέσει με τα άλλα τρία ως προς δύο σημεία: α) τα στάδια που 

περιλαμβάνει δεν είναι γραμμικά κι έτσι ο δάσκαλος και οι μαθητές μπορούν να 

επανέλθουν σε ένα  προηγούμενο στάδιο, εφόσον απαιτείται, β) καλεί τους μαθητές 

να αυτοαξιολογήσουν και να αναστοχαστούν τη χρήση των στρατηγικών τους, πριν 

από τη μεταφορά τους σε νέες μαθησιακές δραστηριότητες. 

 

Oxford (1990) Το μοντέλο *SSBI 

(Cohen, 1998) 

Grenfell and Harris 

(1999) 

Το μοντέλο **CALLA 

(Chamot et al. 1999, 

Chamot, 2005) 

Οι μαθητές εκτελούν 

μια μαθησιακή 

δραστηριότητα χωρίς 

προηγούμενη 

εξάσκηση στη χρήση 

στρατηγικών. 

Συζητούν πώς 

ολοκλήρωσαν τη 

δραστηριότητα και ο 

δάσκαλος τους ζητά να 

σκεφτούν με ποιον 

τρόπο οι στρατηγικές 

που χρησιμοποίησαν 

διευκόλυναν τη 

μάθησή τους. 

Ο δάσκαλος ως 

«διαγνώστης» 

Βοηθάει τους μαθητές 

να ταυτοποιήσουν τις 

στρατηγικές που ήδη 

χρησιμοποιούν καθώς 

και τα μαθησιακά τους 

στιλ. 

Ανάπτυξη επίγνωσης 

Οι μαθητές εκτελούν 

μια μαθησιακή 

δραστηριότητα και στη 

συνέχεια ταυτοποιούν 

τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν. 

Προετοιμασία  

Ο δάσκαλος ταυτοποιεί 

τις στρατηγικές που 

ήδη χρησιμοποιούν οι 

μαθητές κατά την 

εκτέλεση 

συνηθισμένων 

μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. 

Ο δάσκαλος 

παρουσιάζει άλλες 

χρήσιμες στρατηγικές, 

τονίζοντας τα πιθανά 

οφέλη. 

Ο δάσκαλος ως 

μαθητής 

Μοιράζεται με τους 

μαθητές τις μαθησιακές 

του εμπειρίες και τις 

διαδικασίες που 

χρησιμοποιεί όταν 

σκέφτεται. 

Μοντελοποίηση 

Ο δάσκαλος 

παρουσιάζει μια νέα 

στρατηγική, συζητάει 

με τους μαθητές για 

την αξία της και κάνει 

μια λίστα στρατηγικών 

για μελλοντική χρήση. 

Παρουσίαση 

Ο δάσκαλος 

παρουσιάζει, ονομάζει 

και εξηγεί τη νέα 

στρατηγική. Ρωτάει 

τους μαθητές αν την 

έχουν χρησιμοποιήσει 

ποτέ και με ποιον 

τρόπο. 

Δίνονται ευκαιρίες 

στους μαθητές να 

εξασκηθούν στις νέες 

στρατηγικές. 

Ο δάσκαλος δείχνει 

στους μαθητές πώς 

μπορούν να 

μεταφέρουν τις 

στρατηγικές σε άλλες 

δραστηριότητες. 

Ο δάσκαλος ως 

εκπαιδευτής 

Εκπαιδεύει τους 

μαθητές στη χρήση 

στρατηγικών. 

Γενική εξάσκηση 

Οι μαθητές 

εξασκούνται στις νέες 

στρατηγικές, 

εκτελώντας διάφορες 

μαθησιακές 

δραστηριότητες. 

Εξάσκηση 

Οι μαθητές 

εξασκούνται στη νέα 

στρατηγική. 

Κατά την επόμενη 

εξάσκηση στη 

στρατηγική, ο 

δάσκαλος δεν την 

υπενθυμίζει, ώστε να 

ενθαρρύνει την 

αυτόνομη χρήση της. 

 Ο δάσκαλος ως 

συντονιστής 

Επιβλέπει τον 

προγραμματισμό 

μελέτης των μαθητών 

και ρυθμίζει τυχόν 

δυσκολίες. 

Σχεδιασμός δράσης 

Οι μαθητές θέτουν 

στόχους και επιλέγουν 

στρατηγικές για να 

τους επιτύχουν. 

Αυτοαξιολόγηση 

Οι μαθητές αξιολογούν 

το πώς 

χρησιμοποίησαν τη 

στρατηγική αμέσως 

μετά την εξάσκηση. 
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Δίνονται καινούριες 

δραστηριότητες στους 

μαθητές και τους 

ζητείται να επιλέξουν 

ποιες στρατηγικές θα 

χρησιμοποιήσουν. 

Ο δάσκαλος ως 

προπονητής 

Παρέχει συνεχή 

καθοδήγηση 

αναφορικά με την 

πρόοδο των μαθητών. 

Εστιασμένη εξάσκηση 

Οι μαθητές εκτελούν 

το σχέδιο δράσης, 

χρησιμοποιώντας 

επιλεγμένες 

στρατηγικές.  

Ο δάσκαλος απαλείφει 

τις υποδείξεις 

αναφορικά με τη χρήση 

τους, ώστε οι μαθητές 

να χρησιμοποιούν τις 

στρατηγικές αυτόματα. 

Επέκταση 

Οι μαθητές 

μεταφέρουν τις 

στρατηγικές σε νέες 

δραστηριότητες, 

συνδυάζουν τις 

στρατηγικές σε ομάδες 

και αναπτύσσουν ένα 

ρεπερτόριο με τις 

στρατηγικές που 

προτιμούν. 

Ο δάσκαλος βοηθάει 

τους μαθητές να 

καταλάβουν πώς 

κατάφεραν να 

χρησιμοποιήσουν 

επιτυχώς τις 

στρατηγικές και να 

αξιολογήσουν την 

πρόοδο τους ως προς 

μια πιο 

αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση.  

 Αξιολόγηση 

Ο δάσκαλος και οι 

μαθητές αξιολογούν 

την επίτευξη του 

σχεδίου δράσης,  

θέτουν νέους στόχους 

και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε αρχίζει 

ξανά. 

Αξιολόγηση από τον 

δάσκαλο 

Ο δάσκαλος αξιολογεί  

τη χρήση στρατηγικών 

και τον αντίκτυπό τους  

στην επιτέλεση της 

μαθησιακής 

δραστηριότητας.  

*Styles and Strategies-Based Instruction ** Cognitive Academic Language Learning Approach 

Πίνακας 5. Μοντέλα στρατηγικής διδασκαλίας, (Chamot, 2008 στο Griffiths, 2008 & 

Harris, 2003, σ. 7 στο Dörnyei, 2005, σσ. 174-175) 

 

2.2. Εργαλεία ανίχνευσης, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των στρατηγικών 

γλωσσικής μάθησης στο πλαίσιο της στρατηγικής διδασκαλίας 

 

Αν οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης είναι πράξεις αλλά παράλληλα και γνωστικές 

διεργασίες, όπως είδαμε όταν αναφερθήκαμε στα χαρακτηριστικά τους (βλ. 

υποκεφάλαιο 1.3.), τότε πώς είναι δυνατόν να ανιχνευτούν και να καταγραφούν από 

τον δάσκαλο, σύμφωνα με ό,τι προτείνεται ως πρώτο στάδιο στα μοντέλα 

διδασκαλίας βάσει στρατηγικών; 

 

Για να συμβεί αυτό, ο δάσκαλος καλείται να δανειστεί ή να προσαρμόσει ανάλογα 

μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ερευνητές του χώρου για τον ίδιο 

λόγο, ήτοι: 

- λεκτική αναφορά (verbal report):  

α) μέσω προφορικής εξωτερίκευσης, κατά την οποία ζητείται από τον μαθητή 

ενώ διεκπεραιώνει μια δραστηριότητα να εξωτερικεύσει τη σκέψη του και να 
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αναφέρει τις διαδικασίες και στρατηγικές που επιστρατεύει για να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

β) μέσω ανασκοπικής συνέντευξης, κατά την οποία, αφού ο μαθητής 

ολοκληρώσει μια δραστηριότητα, καλείται να περιγράψει τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησε, απαντώντας  παράλληλα σε κάποιες ερωτήσεις που του θέτει 

ο ερευνητής ή ο δάσκαλος.  

 

Βέβαια, ένας πιο πρακτικός τρόπος μεταφοράς των δύο παραπάνω ερευνητικών 

εργαλείων στην τάξη είναι η ομαδική συζήτηση μεταξύ μαθητών και δασκάλου, 

μετά την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, σχετικά με τις 

διαδικασίες/στρατηγικές που χρησιμοποίησαν. 

 

- Επίσης, ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο ερωτηματολόγιο, όπως και 

ο ερευνητής. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να το συντάξει ο ίδιος στο πλαίσιο της 

ανάλυσης αναγκών των μαθητών του και να συμπεριλάβει σε αυτό όσες 

ερωτήσεις κρίνει απαραίτητες από ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια ταυτοποίησης 

στρατηγικών, ώστε να διερευνήσει είτε τις στρατηγικές είτε το μαθησιακό προφίλ 

των μαθητών, ή και τα δύο. 

Βεβαίως, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο όπως το 

SILL της Oxford (1989), ή κάποιο άλλο από αυτά που συνοδεύουν συνήθως τα 

μοντέλα γλωσσικής διδασκαλίας βάσει στρατηγικών (π.χ. το Language Strategy 

Use Survey των Cohen et al., 2002).  

Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ευρετήριο  

στρατηγικών από τον μαθητή, ενισχύοντας έτσι τη συνειδητή χρήση τους. 

 

Όταν δρομολογηθεί η  στρατηγική διδασκαλία και ο μαθητής αρχίσει να 

χρησιμοποιεί τις στρατηγικές σχετικά αυτόνομα, προτείνονται τα εξής:  

 

- χρήση ημερολογίου για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών. 

Το ημερολόγιο μπορεί να είναι:  

α) μαθησιακό (learning log), δηλαδή ένα προσωπικό ημερολόγιο όπου ο μαθητής 

θα καταγράφει τους μαθησιακούς του στόχους, τις εμπειρίες του, τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιεί αναφορικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες 

εντός ή εκτός τάξης (π.χ. ονομασία στρατηγικών, πότε, πώς, για ποιον σκοπό), 
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θα αξιολογεί τη χρησιμότητά τους και θα αναστοχάζεται τον τρόπο που τις 

διαχειρίζεται, αυξάνοντας έτσι την αυτοεπίγνωσή του και ενισχύοντας τα 

κίνητρά του,  

β) ημερολόγιο διαλόγου (dialogue journal) όπου ο μαθητής θα καταγράφει ό,τι 

αναφέρεται και στο μαθησιακό ημερολόγιο, αλλά στο οποίο θα έχει πρόσβαση 

και ο δάσκαλος για να μπορεί να του παρέχει ανατροφοδότηση, στηρίζοντάς 

τον έτσι ακόμα περισσότερο. 

 

Επίσης, το ημερολόγιο μπορεί να έχει την παραδοσιακή μορφή και να είναι 

έντυπο, να είναι ηλεκτρονικό ή ακουστικό —στην περίπτωση αυτή ο μαθητής 

ηχογραφεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του στο κινητό του ή στον 

υπολογιστή— ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του μαθητή. 

 

- χρήση λίστας στρατηγικών πριν από μια δραστηριότητα από την οποία θα 

επιλέξει ο μαθητής τις στρατηγικές που θεωρεί ότι θα τον βοηθήσουν να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της και αφού την ολοκληρώσει, θα σημειώσει ποιες 

στρατηγικές ήταν πραγματικά πιο χρήσιμες. 

 

 

- δημιουργία αφίσας με στρατηγικές και συμβολικές εικόνες για κάθε μία, ούτως 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρακτικό εργαλείο αναφοράς για την 

άμεση υπενθύμιση κάποιας από αυτές ή για την εμπέδωσή τους. 

 

- Τέλος, εφόσον στο πλαίσιο της διδασκαλίας βάσει στρατηγικών ο δάσκαλος έχει 

μεταξύ άλλων τον ρόλο του ερευνητή, θα πρέπει και ο ίδιος να υιοθετήσει την 

πρακτική της τήρησης ημερολογίου και της χρήσης λίστας στρατηγικών ως 

εργαλεία αυτοαξιολόγησης, ανατροφοδότησης και μεταγνωστικού ελέγχου της 

διδασκαλίας του. 

 

2.3. Ζητήματα μεθοδολογίας κατά την εφαρμογή προγραμμάτων στρατηγικής 

διδασκαλίας 

 

Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας βάσει στρατηγικών είναι να οδηγήσει στους 

μαθητές στην αυτονομία, βοηθώντας τους να μάθουν τη διαδικασία του μανθάνειν. 
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Άλλωστε, ακόμα και ερευνητές όπως Dörnyei (2005, σ. 195) που αμφισβήτησε 

έντονα το θεωρητικό υπόβαθρο των ΣΓΜ, παραδέχεται ότι αυτές: «αποτελούν ένα 

χρήσιμο εργαλείο για ενεργό και συνειδητή μάθηση, ενώ ανοίγουν τον δρόμο προς 

την απόκτηση μεγαλύτερης επικοινωνιακής ικανότητας, αυτονομίας και 

αυτορρύθμισης.». 

 

Ωστόσο, κατά την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων γλωσσικής διδασκαλίας 

βάσει στρατηγικών, αναδύθηκαν ζητήματα ως προς τη ρητή ή την υπόρρητη, την 

ξεχωριστή ή την ενσωματωμένη διδασκαλία των στρατηγικών, τη δυνατότητα 

μεταβίβασης τους σε νέες μαθησιακές δραστηριότητες και τη γλώσσα διδασκαλίας. 

 

2.3.1. Ρητή ή υπόρρητη διδασκαλία των στρατηγικών; 

Όπως αναφέρει η Chamot (2008 στο Griffiths, 2008), μολονότι η υπόρρητη 

διδασκαλία μπορεί να συμβάλει στο να αποκτήσει ο μαθητής μεγαλύτερη επίγνωση 

αναφορικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί, οι περισσότεροι ερευνητές 

προκρίνουν τη ρητή διδασκαλία, καθώς εμπλέκει ενεργά τον μαθητή στην ανάπτυξη 

επίγνωσης, αφού αυτή αποκτάται μέσω μοντελοποίησης, εξάσκησης, 

αυτοαξιολόγησης και μεταφοράς των στρατηγικών σε νέες μαθησιακές 

δραστηριότητες. 

 

Επίσης, θεωρούμε ότι μια ισχυρή απόδειξη, που συνηγορεί υπέρ της ρητής 

διδασκαλίας στρατηγικών, είναι το γεγονός ότι αν και κάποια διδακτικά εγχειρίδια 

εκμάθησης της Ελληνικής ως Γ2/ξένης γλώσσας εμπεριέχουν υπόρρητα κάποιες 

στρατηγικές μάθησης, αυτές δε γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές, όπως έχουμε 

παρατηρήσει. 

 

Επιπλέον, η έλλειψη συνειδητότητας ως προς τη χρήση στρατηγικών μεταφέρεται και 

στην τυπική αξιολόγηση, δηλαδή όταν οι μαθητές αξιολογούνται με βάση ένα τεστ 

γλωσσομάθειας. Έτσι, σύμφωνα με παρατηρήσεις μας, το συνηθέστερο φαινόμενο 

είναι το τεστ να βασίζεται εν πολλοίς στη χρήση στρατηγικών και ο μαθητής να το 

προσεγγίζει χωρίς να είναι ικανός να τις αναγνωρίσει. 
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2.3.2. Ξεχωριστή ή ενσωματωμένη διδασκαλία των στρατηγικών; 

Παρότι η πλειονότητα των ερευνητών τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης της 

διδασκαλίας στρατηγικών στο πλαίσιο των κανονικών γλωσσικών μαθημάτων (ήτοι, 

στο αναλυτικό πρόγραμμα του γλωσσικού μαθήματος), δεδομένου ότι έτσι έχουν οι 

μαθητές την ευκαιρία και το κίνητρο να εξασκηθούν στη χρήση στρατηγικών μέσα 

από αυθεντικές δραστηριότητες, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι ένα ξεχωριστό 

πρόγραμμα κατάρτισης στη «μεθοδολογία της μάθησης» είναι πρακτικότερο και 

οικονομικότερο. Ως επιχειρήματα παραθέτουν το υψηλό κόστος κατάρτισης του 

διδακτικού προσωπικού ενός εκπαιδευτικού φορέα στη διδασκαλία των ΣΓΜ, καθώς 

και τη δυσκολία μεταφοράς της αποκτηθείσας γνώσης ως προς την αποτελεσματική 

χρήση στρατηγικών σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, πέρα από το γλωσσικό μάθημα. 

 

Αν και το μαθητικό κοινό 
21

 στο οποίο απευθύνεται η παρούσα εργασία δε μοιράζεται 

το γενικό προφίλ των μαθητών της πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης με 

τους οποίους σχετίζεται ο παραπάνω προβληματισμός, θεωρούμε ότι αν η μοναδική 

δυνατότητα που υπάρχει για διδασκαλία των στρατηγικών είναι μέσα από ένα 

ξεχωριστό πρόγραμμα κατάρτισης των μαθητών, τότε θα πρέπει να αξιοποιηθεί. 

 

2.3.3. Γλώσσα διδασκαλίας 

Ο προβληματισμός αναφορικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί — η Γ2, η Γ1 ή 

κάποια άλλη κοινή γλώσσα συνεννόησης— κατά τη διδασκαλία των στρατηγικών 

αφορά τους μαθητές που είναι στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας, καθώς δε 

διαθέτουν τους γλωσσικούς πόρους ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν τις εξηγήσεις 

του δασκάλου για τον σκοπό και τον τρόπο χρήσης κάθε στρατηγικής, αν αυτές είναι 

στη Γ2. Όμως, αν δε δοθεί στους αρχάριους μαθητές η ευκαιρία να διδαχτούν τις 

στρατηγικές, τότε αυτό μπορεί να αποβεί εις βάρος της επίδοσης και της διατήρησης 

των κινήτρων τους. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, μερικοί 

ερευνητές προτείνουν κατά τη διδασκαλία βάσει στρατηγικών να χρησιμοποιείται η 

Γ1 ή κάποια άλλη κοινή γλώσσα συνεννόησης, ενώ άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να 

γίνει συνδυαστική χρήση της Γ1 ή της κοινής γλώσσας συνεννόησης και μιας 

                                                 
21

 Βλ. υποκεφάλαιο 1.8. 
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απλοποιημένης μορφής της Γ2. Η εναλλακτική λύση  που προτείνουν οι Chamot et al. 

(1999) είναι να δοθούν τα ονόματα των στρατηγικών στη γλώσσα-στόχο, να 

χρησιμοποιηθεί επίσης η Γ2 σε απλή μορφή κατά την παρουσίασή τους και η 

μοντελοποίηση να γίνει πολλάκις. 

 

Μολονότι συμφωνούμε εν πολλοίς με την παραπάνω πρόταση, πιστεύουμε ότι 

γνώμονας για την επιλογή της γλώσσας διδασκαλίας των στρατηγικών θα πρέπει να 

είναι  κάθε φορά το προφίλ του συγκεκριμένου μαθητικού κοινού. 

 

2.3.4. Μεταβίβαση των στρατηγικών σε νέες δραστηριότητες 

Οι πρώτες έρευνες για τις ΣΓΜ, στο πλαίσιο της κατάκτησης της Γ1, έδειξαν ότι 

συχνά οι μαθητές δεν είχαν την ικανότητα μεταφοράς των στρατηγικών σε νέες 

μαθησιακές δραστηριότητες. Ωστόσο, τα συμπεράσματα αυτά αναιρέθηκαν από 

μεταγενέστερες μελέτες που διαπίστωσαν ότι η αδυναμία αυτή οφειλόταν στην 

ελλειμματική χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών και στο χαμηλό επίπεδο 

μεταγνωστικής επίγνωσης των μαθητών.  Συνεπώς, αν δοθεί η απαιτούμενη προσοχή 

σε αυτούς τους δύο καθοριστικούς  για την επιτυχή γλωσσική εκμάθηση παράγοντες, 

το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι αίρεται. 

 

2.4.   Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής διδασκαλίας 

Τα έως τώρα ερευνητικά δεδομένα ως προς την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

βάσει στρατηγικών δεν έχουν καταλήξει σε ένα αποκρυσταλλωμένο συμπέρασμα που 

να τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της υιοθέτησή της, παρά την εν γένει θετική 

αποτίμηση σχετικών προγραμμάτων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι τα περισσότερα 

ερευνητικά συμπεράσματα αφορούν τα βραχυπρόθεσμα οφέλη ανάλογων διδακτικών 

παρεμβάσεων από τις οποίες κάποιες αποτιμήθηκαν ως επιτυχείς ή μερικώς επιτυχείς 

και κάποιες ανεπιτυχείς (Vrettou στο Psaltou-Joycey, 2015). 

 

Ωστόσο τα ανάμεικτα αυτά συμπεράσματα μπορεί να οφείλονται, σύμφωνα με τον 

Plonsky (2013 στο  Vrettou, 2015), σε μεθοδολογικά σφάλματα και στην 

πολυπλοκότητα των μεταβλητών που σχετίζονται με τη χρήση των στρατηγικών.  
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Η Chamot (2005) θεωρεί ότι για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής διδασκαλίας 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές πριν από την έναρξη κάποιου παρεμβατικού προγράμματος και στην 

προσεχτική επιλογή μαθησιακών δραστηριοτήτων, καθώς όπως κατέδειξε η έρευνα 

των O’Malley & Chamot (1990 στο Chamot, 2005) που έγινε μεταξύ 75 μαθητών 

Γυμνασίου που μάθαιναν την Αγγλική ως Γ2, μετά από παρεμβατικό πρόγραμμα 

στρατηγικής διδασκαλίας με άξονες το λεξιλόγιο, την κατανόηση προφορικού λόγου 

και την ελεγχόμενη παραγωγή προφορικού λόγου:  

α) οι στρατηγικές εκμάθησης λεξιλογίου ήταν αποτελεσματικές μόνο για τους 

μαθητές που δεν είχαν ήδη αναπτύξει εναλλακτικές αποτελεσματικές 

στρατηγικές,  

β) βελτίωση στην κατανόηση προφορικού λόγου διαπιστώθηκε μόνο ως προς κείμενα 

που ήταν βατά και όχι σε αυτά που ήταν πολύ δύσκολα και για την κατανόηση 

των οποίων οι μαθητές δε διέθεταν τις προαπαιτούμενες σχετικές γνώσεις. 

 

Επίσης η Chamot, παραπέμποντας σε έρευνα της Fan (2003 στο Chamot, 2005) που 

εξέτασε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στρατηγικών εκμάθησης 

λεξιλογίου σε 1067 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Χόνγκ Κονγκ οι οποίοι 

μάθαιναν την Αγγλική, αναφέρει ότι στην εν λόγω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 

συχνότητα χρήσης μιας στρατηγικής ήταν σε άμεση συνάρτηση με την αξιολόγηση 

της χρησιμότητάς της από τους φοιτητές.  

 

Συνεπώς, ο δάσκαλος θα πρέπει έμπρακτα να αποδείξει τη χρησιμότητα των 

στρατηγικών, αν θέλει να παρακινήσει τους μαθητές να υιοθετήσουν κάποιες από 

αυτές ή να τις χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα. Συνοψίζοντας, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η διδασκαλία της γλώσσας-στόχου βάσει στρατηγικών είναι 

αποτελεσματική, μόνο αν απαντάει σε πραγματικές ανάγκες των μαθητών και είναι 

αρμονικά εντεταγμένη στο μάθημα. 
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Κεφάλαιο 3 

Στάδια εφαρμογής ενός προγράμματος ενίσχυσης στρατηγικών στην 

Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες 

 

3.1. Στάδιο προετοιμασίας: ανίχνευση των πεποιθήσεων των μαθητών 

Το πρώτο μάθημα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος έχει τεράστια σημασία για την 

πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διότι εκτός του ότι δίνει την ευκαιρία στον 

δάσκαλο να βολιδοσκοπήσει και να αρχίσει να ενεργοποιεί τη δυναμική της ομάδας,  

χρησιμεύει επίσης ως μια πρώτη καταγραφή προσδοκιών και γλωσσικών αναγκών 

των μαθητών. 

 

Η διδασκαλία/εκμάθηση βάσει στρατηγικών, ως μαθητοκεντρική προσέγγιση, 

στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, αυτό όμως συνεπάγεται ότι οι 

μαθητές θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, αν θέλουν να 

καταφέρουν να τη διαχειρίζονται αυτόνομα. 

 

Όμως, παρότι η έννοια της αυτονομίας είναι συνυφασμένη με την ενηλικιότητα, οι 

διαμορφωμένες στάσεις
22

 και πεποιθήσεις των ενηλίκων ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία και τους ρόλους του μαθητή και του δασκάλου συχνά την υπονομεύουν ή 

και την αναιρούν εντός της τάξης.  Επομένως, το πρώτο στάδιο κάθε εκπαιδευτικού 

προγράμματος θα πρέπει να είναι η διερεύνηση αυτών των πεποιθήσεων και 

στάσεων, κατ’ αρχάς, άτυπα, μέσω συζήτησης κατά την έναρξη
23

 ενός 

προγράμματος. 

 

Ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές ατομικά στην αρχή και έπειτα ανά 

δυάδες να καταγράψουν στη γλώσσα-στόχο, εφόσον οι μαθητές δεν είναι εντελώς 

αρχάριοι
24

, τα χαρακτηριστικά και τις ευθύνες του καλού μαθητή και του καλού 

                                                 
22

 Βλ. υποκεφάλαιο 1.1. 

23
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ενός προγράμματος γλωσσικής εκμάθησης είναι φυσικά να 

έχει προηγηθεί η κατάταξη των μαθητών στο κατάλληλο επίπεδο γλωσσομάθειας βάσει γραπτού τεστ 

και  συνήθως προφορικής συνέντευξης. 

24
 Στην περίπτωση που οι μαθητές είναι αρχάριοι, αναγκαστικά  η καταγραφή/συζήτηση θα πρέπει να 

γίνει, χρησιμοποιώντας κάποια lingua franca.  
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δασκάλου.  Αν μέσα από αυτή τη διαδικασία διαπιστωθεί ότι κάποιοι ή και πιθανώς 

πολλοί από τους μαθητές πιστεύουν στην τροφοδοτούμενη αποκλειστικά από τον 

δάσκαλο μάθηση, τότε αυτός θα πρέπει να τους εξηγήσει για ποιους λόγους κάτι 

τέτοιο είναι ουσιαστικά αδύνατον, παραθέτοντας ως παραδείγματα τους ρόλους και 

τη σχέση γιατρού-ασθενή, προπονητή-ομάδας, διευθυντή ορχήστρας-μουσικών, κ.ά. 

 

Εφόσον διευκρινιστούν οι ευθύνες και ο ρόλος του μαθητή και του δασκάλου στη 

μαθησιακή διαδικασία, τότε μπορεί να υιοθετηθεί και να δημιουργηθεί βάσει κοινής 

συμφωνίας,  ένα συμβόλαιο μάθησης, υπό μορφή αφίσας, όπου θα αναφέρονται οι 

ρόλοι, οι ευθύνες, οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα λειτουργούν τα μέλη της 

ομάδας και οι βασικοί της στόχοι, το οποίο θα αναρτηθεί στην τάξη. 

 

Στη συνέχεια, μπορεί ο δάσκαλος να ζητήσει από τους μαθητές να του αναφέρουν ή 

να καταγράψουν, με τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, τι σημαίνει για 

αυτούς  μάθηση, ποιους θεωρούν ως τους καλύτερους τρόπους μάθησης γενικά, ή και 

ειδικότερα, μιας Γ2/ξένης γλώσσας, και τι τους βοήθησε/βοηθάει να μάθουν, ώστε να 

γίνει μια αρχική ανίχνευση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές και μια 

πρώτη συζήτηση για την έννοια της στρατηγικής. 

 

Η παραπάνω διερεύνηση, εφόσον οι μαθητές δεν είναι αρχάριοι,  μπορεί να γίνει 

επίσης, ζητώντας ο δάσκαλος από τους μαθητές να γράψουν ανά δυάδες/μικρές 

ομάδες ένα γράμμα με συμβουλές αναφορικά με τους καλύτερους τρόπους 

εκμάθησης μιας Γ2, το οποίο θα το απευθύνουν σε ένα τμήμα αρχαρίων. 

 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει μια άτυπη ανίχνευση των προσδοκιών που έχουν οι μαθητές 

από το πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν μέσω της καταγραφής των 

γλωσσικών τους αναγκών ανά δεξιότητα. 

 

3.2. Αξιοποίηση του κατατακτήριου τεστ γλωσσομάθειας για τους σκοπούς του 

προγράμματος 

 

Ένα σταθμισμένο κατατακτήριο τεστ εκτός του ότι δίνει πολύτιμες πληροφορίες για 

το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών ανά δεξιότητα, παρέχει επίσης τη 
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δυνατότητα στον δάσκαλο να το αξιοποιήσει και ως έναν αρχικό τρόπο ανίχνευσης 

των παρατηρήσιμων στρατηγικών που ήδη χρησιμοποιεί ο κάθε μαθητής, καθώς 

συνήθως κατά τη διεκπεραίωση ενός τεστ, οι μαθητές υπογραμμίζουν/κυκλώνουν 

λέξεις, κρατούν σημειώσεις ή αναδιατυπώνουν/σβήνουν κάποια μέρη της παραγωγής 

γραπτού λόγου. 

 

3.3. Ανάλυση αναγκών και διερεύνηση χρήσης στρατηγικών 

Οι ανάγκες των ενήλικων σπουδαστών είναι πολυποίκιλες, ακόμα κι αν αυτοί μπορεί 

να κατηγοριοποιηθούν βάσει ενός γενικού προφίλ, για παράδειγμα, υποψήφιοι 

φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συνεπώς, ο δάσκαλος οφείλει να 

διερευνήσει, είτε θέλει να εφαρμόσει ένα μοντέλο στρατηγικής διδασκαλία είτε όχι, 

το ατομικό προφίλ και τις ανάγκες των μαθητών του μέσω ενός ερωτηματολογίου
25

 

με κλειστού αλλά και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, όπως αυτό που κατασκευάστηκε 

από τη γράφουσα για τη διερεύνηση αναγκών των σπουδαστών στο Β2 επίπεδο 

γλωσσομάθειας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη και στοιχεία: 

- ανίχνευση του ατομικού προφίλ του μαθητή (ατομικά στοιχεία, σπουδές και 

επίπεδο εκπαίδευσης, ενδιαφέροντα, γνώση ξένων γλωσσών και τρόπος 

εκμάθησής τους, διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα,  χρήση της Ελληνικής στο 

άμεσο κοινωνικό πλαίσιο του μαθητή) 

- ερωτήσεις διερεύνησης κινήτρων για την εκμάθηση της Ελληνικής 

- εφόσον δεν πρόκειται για αρχαρίους, ερωτήσεις αναφορικά με τον τρόπο 

εκμάθησης της Ελληνικής και αυτοαξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειας ανά 

δεξιότητα, σύμφωνα με τις σχετικές περιγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, που θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με το 

ερωτηματολόγιο 

- ερωτήσεις διερεύνησης των επικοινωνιακών περιστάσεων κατά τις οποίες οι 

μαθητές χρησιμοποιούν ή θα ήθελαν να χρησιμοποιούν την Ελληνική 

- ερωτήσεις αναφορικά με πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές ανά 

γλωσσική δεξιότητα και ως προς ποιο βαθμό 

- ερωτήσεις ως προς τις αισθητηριακές/προσληπτικές προτιμήσεις των 

μαθητών/βασική ανίχνευση του μαθησιακού στιλ 

                                                 
25

 Το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε για τη διερεύνηση αναγκών και τη χρήση στρατηγικών από 

σπουδαστές στο επίπεδο Β2, στο πλαίσιο ενός τρίμηνου προγράμματος, παρατίθεται στο παράρτημα. 
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- εφόσον ο δάσκαλος έχει εντοπίσει, μέσω των συζητήσεων που προηγήθηκαν και 

της μελέτης των κατατακτήριων τεστ, τις δεξιότητες στις οποίες αντιμετωπίζουν 

τις περισσότερες δυσκολίες οι μαθητές, μπορεί να συμπεριλάβει στο 

ερωτηματολόγιο σχετικά ερωτήματα για τη χρήση στρατηγικών αναφορικά με τις 

εν λόγω δεξιότητες, ώστε να αρχίσει τη διδακτική παρέμβαση απαντώντας σε 

στοχευμένες ανάγκες των μαθητών ως προς τη χρήση στρατηγικών, δίνοντάς τους 

έτσι απτές αποδείξεις της χρησιμότητάς τους και ενισχύοντας κατά συνέπεια τα 

κίνητρά τους. 

 

Βεβαίως, ο δάσκαλος μπορεί, εφόσον το κρίνει χρήσιμο, να συμπεριλάβει στο 

ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών ερωτήσεις ως προς τη χρήση στρατηγικών για 

όλες τις δεξιότητες, φροντίζοντας ωστόσο να μην κάνει το ερωτηματολόγιο 

εξαντλητικό. 

 

Επίσης, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του προγράμματος διδασκαλίας, τις ανάγκες 

και τα κίνητρα των μαθητών, ο δάσκαλος μπορεί: 

α) να διερευνήσει τις ανάγκες των μαθητών μέσω ερωτηματολογίου και στη συνέχεια 

μέσω ομαδικών συζητήσεων στην τάξη να ανιχνεύσει τη χρήση στρατηγικών από 

τους μαθητές, δείχνοντάς τους παράλληλα τη χρησιμότητά τους, ώστε να κάνει 

κατανοητό και αποδεκτό το σκεπτικό της στρατηγικής διδασκαλίας/εκμάθησης 

β) να διερευνήσει
26

 τη χρήση στρατηγικών ή και το μαθησιακό στιλ των μαθητών, 

χρησιμοποιώντας αυτούσια ή κάποια ερωτήματα από τα ειδικά για αυτόν τον 

σκοπό ερωτηματολόγια (π.χ. το Language Strategy Use Survey των Cohen et al., 

2002, το SILLτης Oxford, 1989, κ.ά.) 

 

3.4. Εστίαση στη διαδικασία της μάθησης και στο περιεχόμενο 

Όπως έχει αναφερθεί πολλάκις, η στρατηγική διδασκαλία εστιάζει στη διαδικασία της 

μάθησης με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι και συνειδητοί 

ρυθμιστές της μάθησής τους. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές στους μαθητές 

                                                 
26

 Για τους τρόπους ανίχνευσης των στρατηγικών που χρησιμοποιούν ήδη οι μαθητές, βλ. υποκεφάλαιο 

2.2. 
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ότι στο πλαίσιο ενός προγράμματος στρατηγικής διδασκαλίας/εκμάθησης, το 

περιεχόμενο, δηλαδή το αναλυτικό γλωσσικό πρόγραμμα, δεν υποβαθμίζεται. 

 

Συνεπώς, μετά την ανάλυση αναγκών, ο δάσκαλος θα πρέπει να παρουσιάσει στους 

μαθητές τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος και στη συνέχεια να 

τους ζητήσει, και ενδεχομένως να τους βοηθήσει, να θέσουν τους δικούς τους 

ατομικούς στόχους, διαχωρίζοντάς τους σε: α) μακροπρόθεσμους, β) 

βραχυπρόθεσμους.  

 

Έτσι, μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές θα κάνουν το πρώτο βήμα ανάληψης 

ευθύνης για τη μάθησή τους. Ενώ, μέσω των βραχυπρόθεσμων στόχων, θα μπορούν 

να ελέγχουν πιο στοχευμένα και να ανατροφοδοτούν τη μάθησή τους. 

 

3.5. Ανάπτυξη ενημερότητας ως προς τη χρησιμότητα των στρατηγικών 

γλωσσικής μάθησης 

 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η ανάπτυξη ενημερότητας ως προς τη 

χρησιμότητα των στρατηγικών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

- να  μοιραστεί ο δάσκαλος με τους μαθητές κάποιες από τις βασικές στρατηγικές 

που ο ίδιος χρησιμοποίησε για να μάθει κάτι (π.χ. χρήση υπολογιστών) ή μια 

Γ2/ξένη γλώσσα και να τους εξηγήσει με ποιον τρόπο τον βοήθησαν ή αν 

χρειάστηκε να τις αναθεωρήσει/να τις αντικαταστήσει με άλλες για να επιτύχει 

τους στόχους που είχε θέσει. Στη συνέχεια θα παροτρύνει τους μαθητές να 

κάνουν το ίδιο κι έτσι να καταγραφούν και να ονομαστούν οι στρατηγικές που 

ήδη γνωρίζουν οι μαθητές.  

- να  δοθούν παραδείγματα χρήσης στρατηγικών από την καθημερινή ζωή, να 

ονομαστεί η κάθε στρατηγική από τον δάσκαλο και να καταδειχθεί ο σκοπός και 

η χρησιμότητά της, π.χ. η διαδικασία που ακολουθείται για την προετοιμασία ενός 

φαγητού αντιστοιχεί στις μεταγνωστικές στρατηγικές: οργανώνω/σχεδιάζω, 

ελέγχω/παρακολουθώ, αξιολογώ. 

- να δοθεί στους μαθητές μια μαθησιακή δραστηριότητα την οποία θα 

ολοκληρώσουν χωρίς να έχει προηγηθεί διδασκαλία στρατηγικών. Κατόπιν, να 
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παρουσιαστούν από τον δάσκαλο μερικές από τις κατάλληλες για τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα στρατηγικές και να  ζητηθεί από τους μαθητές να 

τις χρησιμοποιήσουν για να εκτελέσουν μια παρόμοια δραστηριότατη με την 

αρχική. 

 

3.6. Αξιοποίηση του μεταγνωστικού μοντέλου NCLRC (2009-2015) για τη 

στρατηγική διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ξένης γλώσσας 

 

Όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 1.6.4.1., το μεταγνωστικό μοντέλο στρατηγικής 

διδασκαλίας NCLRC αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου 

George Washington των ΗΠΑ με το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας της 

Ουάσινγκτον, έχοντας ως επιστημονική υπεύθυνη τη Chamot. Το μοντέλο NCLRC στην 

ουσία αποτελεί  μια παραλλαγή του μετεξελιγμένου από τους Chamot at al. (1999) 

μοντέλου CALLA το οποίο με τη σειρά του βασίστηκε στην αρχική ταξινόμηση των 

στρατηγικών από τους O’Malley & Chamot (1990). 

 

Στο πλαίσιο και των δύο παραπάνω μοντέλων στρατηγικής διδασκαλίας, ως μεταγνώση 

νοείται η σύζευξη της δηλωτικής γνώσης (γνώση του εαυτού, του κόσμου, της 

δραστηριότητας και της στρατηγικής) με τη διαδικαστική γνώση (σχεδιασμός, έλεγχος, 

επίλυση προβλήματος, αξιολόγηση). 

 

Το μοντέλο NCLRC επιλέχτηκε, διότι θεωρούμε ότι παρέχει ένα πρακτικό και 

μαθητοκεντρικό σύστημα ταξινόμησης των στρατηγικών, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει σαφή 

θεωρητική θεμελίωση. Επιπλέον, η μακροχρόνια εφαρμογή του σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες των ΗΠΑ αποτελεί εχέγγυο αξιοπιστίας.  

 

Ειδικότερα, η ταξινόμηση των είκοσι δύο στρατηγικών που συμπεριλαμβάνει σε 

μεταγνωστικές και δραστηριοκεντρικές επιτρέπει την αρμονική ενσωμάτωσή τους στο 

αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων της εκάστοτε τάξης. 

 

Το παρακάτω μοντέλο ταξινόμησης στρατηγικών απευθύνεται στους μαθητές και χάρις 

στον σαφή και εύληπτο τρόπο παρουσίασης τους, θεωρούμε ότι τους επιτρέπει να 



80 

 

 

δομήσουν άμεσα ένα αποκρυσταλλωμένο γνωστικό σχήμα ως προς τη λειτουργία και τη 

χρησιμότητα των στρατηγικών.  

 

Το παρόν μοντέλο (πίνακας 6) βασίστηκε στη συγκριτική μελέτη διάφορων διαδοχικών 

εκδόσεων του αρχικού συστήματος ταξινόμησης και μεταφράστηκε από την Αγγλική από 

τη γράφουσα. Επίσης, προσαρμόστηκε γλωσσικά με γνώμονα τους μαθητές στο Β2 

επίπεδο γλωσσομάθειας, εμπλουτίστηκε με εικόνες/σκίτσα και σε κάθε ευρύτερο τύπο 

στρατηγικών δόθηκε μια ενδεικτική ως προς τη χρήση των στρατηγικών ονομασία, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρχικού προτύπου.  

 

Τέλος, εκτός του ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα γενικότερο πρότυπο οργάνωσης των 

στρατηγικών με επίκεντρο τον μαθητή, ανεξαρτήτως θεωρητικού μοντέλου, μπορεί επίσης 

να μετατραπεί σε αφίσα που θα αναρτηθεί στην τάξη, ώστε η αναφορά στις στρατηγικές 

να γίνεται άμεσα και παραστατικά.  
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Στρατηγική Περιγραφή 

Μεταγνωστικές στρατηγικές 

 

 

 

Σχεδιάζω/Οργανώνω 

 

 
Ημερολόγιο 

Πριν αρχίσω μια δραστηριότητα: 

- βάζω στόχους 

- σχεδιάζω τη δραστηριότητα ή τη 

σειρά που θα ακολουθήσω 

- σχεδιάζω πώς θα ολοκληρώσω τη 

δραστηριότητα (διαλέγω 

στρατηγικές) 

 

Παρακολουθώ/ Ελέγχω 

 

 

 
 

Έλεγχος 

Καθώς κάνω μια δραστηριότητα: 

- ελέγχω πώς προχωράω 

- ελέγχω την κατανόησή μου, όταν 

ακούω ή διαβάζω ελληνικά 

(«Καταλαβαίνω; Αν όχι, πού είναι 

το πρόβλημα;) 

- ελέγχω την παραγωγή μου, όταν 

μιλάω ή γράφω στα ελληνικά 

(«Μπορούν να με καταλαβαίνουν οι 

άλλοι; Αν όχι, πού είναι το 

πρόβλημα;) 

 

Αξιολογώ 

 

 

 
  

Αξιολόγηση 

Όταν τελειώσω μια δραστηριότητα: 

- αξιολογώ, δηλαδή ελέγχω πόσο 

καλά τα πήγα 

- αξιολογώ, δηλαδή ελέγχω πόσο 

καλά χρησιμοποίησα τις 

στρατηγικές 

- αποφασίζω πόσο αποτελεσματικές 

ήταν οι στρατηγικές που 

χρησιμοποίησα στο να με 

βοηθήσουν να ολοκληρώσω τη 

δραστηριότητα 

- βρίσκω τι θα αλλάξω την επόμενη 

φορά που θα έχω μια παρόμοια 

δραστηριότητα να κάνω 

 

Κατευθύνω τη μάθησή μου 

 

 
 

Μαέστρος 

- Αποφασίζω πώς μαθαίνω καλύτερα 

(   ). 

- Ρυθμίζω τις συνθήκες που με 

βοηθάνε να μάθω καλύτερα. 

- Ψάχνω ευκαιρίες για εξάσκηση. 

- Επικεντρώνω την προσοχή μου στη 

δραστηριότητα. 
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Στρατηγική Περιγραφή 

Δραστηριοκεντρικές στρατηγικές: 

Χρησιμοποιώ αυτά που ξέρω! 

 

Χρησιμοποιώ τις γνώσεις 

μου 

 

 

 
 

Οι γνώσεις μου 

- Σκέφτομαι αυτά που ήδη ξέρω για 

το θέμα και τα χρησιμοποιώ για να 

κάνω τη δραστηριότητα. 

- Συνδέω τις νέες πληροφορίες με όσα 

ξέρω ήδη. 

- Χρησιμοποιώ τις νέες πληροφορίες 

για να κάνω πιο κατανοητά αυτά 

που ήδη ξέρω ή για να τα αλλάξω. 

 

Μαντεύω/Βγάζω 

συμπεράσματα 

 
Χρήση ενδείξεων 

- Χρησιμοποιώ το περικείμενο και 

αυτά που ήδη ξέρω για να βρω τη 

σημασία. 

- Προσπαθώ να βρω όσα υπονοούνται 

αλλά δεν υπάρχουν στο κείμενο. 

- Για να καταλάβω το κείμενο το 

συνδέω με αυτά που ξέρω για το 

θέμα γενικά. 

 

Κάνω προβλέψεις 

 
Κρυστάλλινη 

σφαίρα 

- Πριν ακούσω ή διαβάσω ένα 

κείμενο προσπαθώ να φανταστώ τις 

πληροφορίες που θα ακολουθήσουν. 

- Κάνω λογικές προβλέψεις για το τι 

πρόκειται να συμβεί όταν ακούω ή 

διαβάζω ένα κείμενο. 

 

Βάζω στο κέντρο τον εαυτό 

μου/εξατομικεύω 

 

 
Εγώ 

- Συνδέω τις νέες έννοιες με τη ζωή 

μου, τις εμπειρίες μου, τις γνώσεις 

μου, αυτά που πιστεύω και τα 

συναισθήματά μου. 

 

 

 

Μεταφέρω τις γνώσεις μου/ 

Χρησιμοποιώ λέξεις που 

είναι περίπου ίδιες σε 

πολλές γλώσσες 

 
Τηλέφωνο 

Telephone 

Téléphone 

Teléfono 

- Χρησιμοποιώ τις γνώσεις μου από 

όσες γλώσσες ξέρω και από τη 

γλώσσα μου στα ελληνικά. 

- Αναγνωρίζω λέξεις που έχουν την 

ίδια ρίζα. 

 

Αντικαθιστώ / κάνω 

περιφράσεις 

 
Ρεζέρβα 

- Χρησιμοποιώ συνώνυμα ή φράσεις 

που περιγράφουν με πιο πολλές 

λέξεις τη λέξη ή την έκφραση που 

δεν ξέρω. 
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Στρατηγική Περιγραφή 

Δραστηριοκεντρικές στρατηγικές: 

Χρησιμοποιώ τις αισθήσεις και τη φαντασία μου! 

 

Χρησιμοποιώ εικόνες 

 
Αποτύπωση 

- Χρησιμοποιώ ή φτιάχνω μια 

πραγματική ή φανταστική εικόνα 

για να καταλάβω και/ή να 

σχηματοποιήσω πληροφορίες. 

- Χρησιμοποιώ ή σχεδιάζω μια 

εικόνα ή ένα διάγραμμα. 

Χρησιμοποιώ ήχους 

 Ήχος 

- Λέω ή διαβάζω δυνατά μια λέξη, 

μια πρόταση ή μια παράγραφο για 

να μπορέσω να την καταλάβω. 

- Προφέρω μια λέξη. 

- «Ηχογραφώ στο μυαλό μου» τις 

λέξεις, τις φράσεις και/ή τις 

συζητήσεις που θέλω να θυμάμαι. 

 

Χρησιμοποιώ κίνηση 

 

Δράση 

- Παίζω έναν ρόλο ή φαντάζομαι τον 

εαυτό μου σε διάφορους ρόλους, 

χρησιμοποιώντας ελληνικά. 

- Χρησιμοποιώ πραγματικά 

αντικείμενα (πράγματα) για να 

μπορώ να θυμάμαι λέξεις, προτάσεις 

ή πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. 

 

Στρατηγική Περιγραφή 

Δραστηριοκεντρικές στρατηγικές: 

Χρησιμοποιώ τις οργανωτικές μου ικανότητες! 

 

Βρίσκω/Χρησιμοποιώ 

τύπους 

 

 

 
  

Τύποι/μοντέλα 

- Χρησιμοποιώ έναν κανόνα. 

- Φτιάχνω έναν κανόνα. 

- Βρίσκω και χρησιμοποιώ κανόνες 

για τα γράμματα/τους ήχους, τη 

γραμματική, τα κείμενα και το στιλ 

των κειμένων. 

- Καταλαβαίνω και ξεχωρίζω 

τύπους/είδη κειμένων και τα 

χαρακτηριστικά τους. 

 

Κατηγοριοποιώ/Ομαδο- 

ποιώ 

 
Κατηγοριοποίηση 

- Κάνω ομάδες λέξεων ή ιδεών 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους 

ή τη σημασία τους. 
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Κρατώ σημειώσεις 

 
Σημειώσεις 

- Σημειώνω σημαντικές λέξεις και 

ιδέες καθώς ακούω ή διαβάζω. 

- Σημειώνω σημαντικές ιδέες και 

λέξεις που θέλω να χρησιμοποιήσω, 

όταν γράφω κάτι ή όταν μιλάω. 

 

Χρησιμοποιώ γραφικούς 

οργανωτές 

 
Γραφικοί οργανωτές 

- Χρησιμοποιώ ή φτιάχνω  

απεικονίσεις σημαντικών σχέσεων 

ανάμεσα σε διάφορες έννοιες (π.χ. 

διαγράμματα Venn, 

χρονοδιαγράμματα και πίνακες). 

 

Κάνω περίληψη 

 
Κύρια ιδέα 

- Κάνω μια προφορική, γραπτή ή 

νοερή (στο μυαλό μου) περίληψη 

των πληροφοριών. 

 

Χρησιμοποιώ επιλεκτική 

προσοχή 

 

 
Εστίαση 

- Εστιάζω σε ειδικές πληροφορίες, 

στρουκτούρες, σημαντικές 

λέξεις/λέξεις-κλειδιά, φράσεις ή 

ιδέες. 

 

 

Στρατηγική Περιγραφή 

Δραστηριοκεντρικές στρατηγικές: 

Χρησιμοποιώ πολλές και διάφορες πηγές! 

 

Ψάχνω πηγές πληροφοριών 

 

 

 
 

Χρήση πηγών 

- Χρησιμοποιώ λεξικό, άλλες πηγές 

αναφοράς (π.χ. βιβλία γραμματικής, 

το βιβλίο που έχω στο μάθημα, 

εγκυκλοπαίδειες) και το ίντερνετ. 

- Ψάχνω και χρησιμοποιώ άλλες 

πηγές πληροφοριών (π.χ. 

ανθρώπους). 

- Χρησιμοποιώ πρότυπα/μοντέλα. 

- Κάνω ερωτήσεις. 

 

Συνεργάζομαι 

 
Συνεργασία 

- Δουλεύω μαζί με άλλους για να 

ολοκληρώσω μια δραστηριότητα, 

για να έχω περισσότερη 

αυτοπεποίθηση (πίστη στον εαυτό 

μου) και για να πάρω 

ανατροφοδότηση. 



85 

 

 

 

Μιλάω στον εαυτό μου 

Εσωτερικός 

διάλογος 

- Χρησιμοποιώ τις 

εσωτερικές/ψυχικές μου δυνάμεις. 

Μειώνω το άγχος μου, θυμίζοντας 

στον εαυτό μου την πρόοδο, τις 

πηγές που μπορώ να χρησιμοποιήσω 

και τους στόχους μου. 

 

Πίνακας 6. Στρατηγικές μάθησης στο πλαίσιο του μοντέλου NCLRC (2009-2015) 

 

3.7. Εφαρμογή στρατηγικής διδασκαλίας σε πέντε βήματα 

Η οργάνωση της στρατηγικής διδασκαλίας στο πλαίσιο του μοντέλου NCLRC είναι 

παρόμοια με το μοντέλο CALLA και συμπεριλαμβάνει πέντε βήματα.  

 

Ο δάσκαλος, αφού θέσει από κοινού με τους μαθητές τους στόχους της μαθησιακής 

δραστηριότητας, επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές που θα συνδράμουν τους 

μαθητές στο να τους επιτύχουν.  

 

Βήμα 1
ο
:
 
προετοιμασία 

 

Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών αναφορικά με το θέμα της 

δραστηριότητας και τις στρατηγικές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

χρησιμοποιηθούν. 

 

Βήμα 2
ο
: παρουσίαση/μοντελοποίηση στρατηγικών 

 

Ο δάσκαλος ονομάζει τις κατάλληλες για τη δραστηριότητα στρατηγικές, εξηγεί πώς 

και πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μοντελοποιεί τη χρήση τους μέσω 

προφορικής εξωτερίκευσης. Ολοκληρώνει τη μοντελοποίηση επισημαίνοντας τη 

χρησιμότητα των στρατηγικών που παρουσίασε.  

 

Βήμα 3
ο
: εξάσκηση 

 

Οι μαθητές  χρησιμοποιούν τις στρατηγικές που μοντελοποίησε ο δάσκαλος για να 

φέρουν εις πέρας τη δραστηριότητα.  
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Βήμα 4
ο
: αξιολόγηση 

 

Ο δάσκαλος μαζί τους μαθητές αξιολογούν σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι της 

δραστηριότητας καθώς και πόσο συνέβαλε η χρήση των στρατηγικών σε αυτό. 

 

Η αξιολόγηση
27

 από τους μαθητές μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) 

αυτοαξιολόγηση, β) ετεροαξιολόγηση. Στο τέλος, ο δάσκαλος ρωτάει τους μαθητές 

αν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ξανά τις στρατηγικές που παρουσιάστηκαν.  

 

Βήμα 5
ο
: επέκταση  

 

Ο δάσκαλος βοηθάει τους μαθητές να βρουν άλλες πιθανές δραστηριότητες και 

καταστάσεις εντός ή εκτός τάξης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω 

στρατηγικές. Στη συνέχεια μπορούν να επιλεχθούν κάποιες από αυτές και ο δάσκαλος 

να ζητήσει από τις μαθητές να τις ολοκληρώσουν, χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές 

που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. 

 

3.8. Διδακτικά υλικά για τη στρατηγική διδασκαλία της Ελληνικής ως 

Γ2/ξένης γλώσσας 

 

Όπως επισημαίνει η Τοκατλίδου (2004), συνήθως τα διδακτικά υλικά ταυτίζονται με 

τα διδακτικά εγχειρίδια ευρείας χρήσης και το σχετικό συνοδευτικό υλικό, όπως 

βιβλίο ασκήσεων, ηχογραφημένο υλικό, βιβλίο δασκάλου και παλαιότερα videos.  

Όμως, όταν εξετάσαμε το ζήτημα της ρητής ή της υπόρρητης διδασκαλίας των ΣΓΜ 

(βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1.), επισημάνθηκε ότι τα διδακτικά εγχειρίδια εκμάθησης της 

Ελληνικής ως Γ2/ξένης γλώσσας που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση στρατηγικών, 

έστω και  με υπόρρητο τρόπο στην ύλη, αποτελούν μάλλον εξαίρεση. 

 

Μια ομολογουμένως αξιόλογη προσπάθεια για τη ρητή διδασκαλία βασικών 

στρατηγικών έγινε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και τη σειρά διδακτικών 

εγχειριδίων «ΚΛΙΚ» (Καρακύργιου & Παναγιωτίδου, 2014) για τα επίπεδα Α1-Β2. 

Στα εν λόγω εγχειρίδια, οι στρατηγικές γλωσσικής μάθησης παρουσιάζονται σε κάθε 

                                                 
27

 Αναλυτική παρουσίαση των τρόπων αξιολόγησης της στρατηγικής εκμάθησης/διδασκαλίας γίνεται 

στο υποκεφάλαιο 2.2. 
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ενότητα υπό μορφή συμβουλής σε σχέση με συγκεκριμένες μαθησιακές 

δραστηριότητες. Ωστόσο, η κάθε στρατηγική που προτείνεται στο μαθητή να 

χρησιμοποιήσει, δε συνοδεύεται  από την αιτιολόγηση του σκοπού χρήσης της. Γι’ 

αυτό, θεωρούμε ότι η παράλειψη αυτή υπονομεύει την ανάπτυξη  σχετικής 

συνειδητότητας.  

 

Επιπλέον, τόσο στην ιδιαιτέρως αναλυτική καταγραφή των περιεχομένου κάθε 

ενότητας όσο και στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο τέλος κάθε 

μίας από αυτές, οι ΣΓΜ δεν αναφέρονται. Επομένως, επαφίεται στην κρίση του 

δασκάλου κατά πόσο θα τις αξιοποιήσει κατά τη διδασκαλία.  

 

Άρα, οι λογικές συνεπαγωγές όσων επισημάνθηκαν παραπάνω είναι ότι: α) οι 

συγγραφείς διδακτικών εγχειριδίων εξακολουθούν να θεωρούν τον δάσκαλο ως  

ρυθμιστή της μαθησιακής διαδικασίας, β) αν ο δάσκαλος είναι ενήμερος ως προς τη 

σημασία της χρήσης στρατηγικών, μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλα ακόμα και ένα 

διδακτικό εγχειρίδιο που συμπεριλαμβάνει υπόρρητα της στρατηγικές στην ύλη του. 

 

Τέλος, εφόσον στην παρούσα διδακτική πρόταση στρατηγικής διδασκαλίας 

προτείνεται η ανάλυση αναγκών με στόχο η διδακτική πρακτική να απαντά σε 

συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών, θεωρούμε ότι η δημιουργία πρόσθετου υλικού 

από τον δάσκαλο, και σε ιδανική περίπτωση, η διαμόρφωσή του σε συνεργασία με 

τους μαθητές,  κρίνεται απαραίτητη. 

 

3.9. Συμβατότητα της στρατηγικής διδασκαλίας με τους περιγραφητές του 

ΚΕΠΑ 

 

Ανατρέχοντας κανείς στους περιγραφητές των επιπέδων γλωσσομάθειας του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και στο αντίστοιχο Αναλυτικό 

Εξεταστικό Πρόγραμμα για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (2001), θα διαπιστώσει ότι οι περιγραφητές όλων των 

επιπέδων εμπεριέχουν τη χρήση βασικών ΣΓΜ. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να 

παραθέσουμε δύο χωρία από το τελευταίο: α) επίπεδο Α1, κατανόηση προφορικού 

λόγου, «[...] είναι επίσης πολύ σημαντικό να μπορεί ο υποψήφιος να  χρησιμοποιεί 

και στρατηγικές κατανόησης, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να εντοπίζει το βασικό 
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νόημα όσων ακούει ακόμη και αν δεν κατέχει πλήρως τη γραμματική και το λεξιλόγιο 

που χρησιμοποιείται.», β) επίπεδο Γ1, κατανόηση προφορικού λόγου, ο υποψήφιος 

πρέπει «[...] να μπορεί να συμπεραίνει τη σημασία άγνωστων λέξεων από τα 

συμφραζόμενα [...]» (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001). 
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Κεφάλαιο 4 

Στρατηγική διδασκαλία ενδεικτικής θεματικής ενότητας για το Β1 

επίπεδο 

 

Ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσουμε, αν πράγματι η στρατηγική διδασκαλία 

μπορεί να αποτελέσει λειτουργικό μέρος ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, είναι να επιχειρήσουμε να σχεδιάσουμε τη 

διδασκαλία μιας θεματικής ενότητας. 

 

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν ως πυρήνα τους τη 

θεματική ενότητα «εκπαίδευση, σχολείο» που συμπεριλαμβάνεται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα για το επίπεδο Β1. 

 

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι 

ενδεικτικές και συνεπώς δεν εξαντλούν όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης θεματικής, 

καθώς πρωταρχικός μας στόχος είναι να καταδείξουμε ότι στο πλαίσιο της 

στρατηγικής διδασκαλίας, η διαδικασία μάθησης και το γλωσσικό περιεχόμενο 

μπορούν να συνδεθούν λειτουργικά. 

 

Κοινό/προφίλ μαθητών: ενήλικες στο επίπεδο Β1 που διδάσκονται την ελληνική ως 

δεύτερη γλώσσα 

 

Γενικοί στόχοι διδασκαλίας της θεματικής ενότητας «Εκπαίδευση/ σχολείο» 

- Γνώσεις για τον κόσμο: να μπορούν οι μαθητές να αναφερθούν σε προσωπικές 

τους εμπειρίες, να μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και γνώμες πάνω σε 

θέματα εκπαίδευσης, να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα την ελληνική 

κοινωνία και τις κοινωνίες των συμμαθητών τους μέσω της ανίχνευσης αξιών, 

όπως αυτή της εκπαίδευσης  

- Γνώσεις για τη γλώσσα: να μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν λειτουργικά 

δύο βασικούς χρόνους του αφηγηματικού λόγου: τον Παρατατικό και τον 

Αόριστο 

 

Τρόπος εργασίας: ανά ζεύγη/ ατομικά/ ομαδικά 
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Δεξιότητες: κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 

 

1η δραστηριότητα 

  Εκτιμώμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες 

Κύρια στρατηγική: έξυπνο μάντεμα/εξαγωγή συμπερασμάτων 

Δευτερεύουσες στρατηγικές: χρήση προϋπάρχουσας γνώσης, μεταφορά γνώσεων, 

επιλεκτική προσοχή, συνεργασία  

Προετοιμασία 

Ζητείται από τους μαθητές να αναλογιστούν τον τρόπο που προσεγγίζουν 

καθημερινά κείμενα και κατά πόσο η ύπαρξη φωτογραφιών/εικόνων τους βοηθάει να 

τα κατανοήσουν. 

Παρουσίαση/μοντελοποίηση στρατηγικών 

Τονίζεται ότι οι φωτογραφίες/εικόνες, οι τίτλοι και γενικά το περικείμενο παρέχουν 

ενδείξεις για το θεματικό περιεχόμενο ενός κειμένου και βοηθούν να μαντέψουμε το 

γενικό νόημα/να βγάλουμε συμπεράσματα. Αφού ονομαστεί η στρατηγική, 

περιγράφονται περιπτώσεις που οι ενδείξεις που υπήρχαν στο περικείμενο καθώς και 

η ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης βοήθησαν τον διδάσκοντα να μαντέψει τη 

σημασία, π.χ. κατανόηση του γενικού νοήματος ενός άρθρου από τη φωτογραφία ή 

τον τίτλο που το συνοδεύουν, κατανόηση σημάνσεων από το σκίτσο/σύμβολο που τις 

συνοδεύει, κ.ά. 

Ο διδάσκων γνωστοποιεί στους μαθητές ότι θα τους δείξει ένα PowerPoint, εκτός 

από την πρώτη διαφάνεια όπου αναγράφεται ο τίτλος της παρουσίασης, 

https://www.slideshare.net/dgolis/ss-42065407, περνώντας γρήγορα από τη μία 

διαφάνεια στην άλλη. Αυτοί θα πρέπει να μαντέψουν το θεματικό περιεχόμενο της 

παρουσίασης, εστιάζοντας στις φωτογραφίες/σκίτσα (π.χ. είναι 

ασπρόμαυρες/έγχρωμες, αυτά που εικονίζονται στις φωτογραφίες/σκίτσα 

συσχετίζονται με το παρόν ή όχι) και χρησιμοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση 

τους.   

 

  

https://www.slideshare.net/dgolis/ss-42065407
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Εξάσκηση 

Δίνεται το φύλλο εργασίας στους μαθητές, όπου υπάρχουν πέντε μικρά κείμενα από 

το PowerPoint που είδαν προηγουμένως, τους ζητείται να ρίξουν μια γρήγορη ματιά 

για να επαληθεύσουν τα συμπεράσματά τους και να δώσουν έναν τίτλο.  

 

Έπειτα, ο δάσκαλος δείχνει τον τίτλο στους μαθητές («Αναμνήσεις από τα μαθητικά 

χρόνια») και τους ζητάει να βρουν ενδείξεις (επανάληψη της λέξης «θυμάται») στα 

κείμενα για να μαντέψουν τη σημασία της λέξης «αναμνήσεις». Αφού έχουν 

καταλάβει το νόημα της λέξης, τους ζητείται να εστιάσουν την προσοχή τους ξανά 

στη λέξη και να εντοπίσουν τα γνωστά της μέρη (πρόθημα, ρίζα). 

 

Αξιολόγηση 

Ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να σκεφτούν, αν οι στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν μέχρι αυτό το σημείο τους βοήθησαν ή όχι, αν τις χρησιμοποιούν 

στην καθημερινή τους ζωή και πόσο συχνά. 

 

Επέκταση 

Ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν με προσοχή τα κείμενα, αξιοποιώντας 

γενικά το περικείμενο και την προϋπάρχουσα γνώση τους και χρησιμοποιώντας 

παράλληλα  τις στρατηγικές της επιλεκτικής προσοχής και της μεταφοράς γνώσεων 

για να τα κατανοήσουν και να μαντέψουν τη σημασία ορισμένων άγνωστων λέξεων: 

(«σταυρωμένα χέρια», «να μην κουνιόμαστε από τη θέση μας», «με το ζόρι γιατί δεν 

είχα όρεξη», «ήταν αυστηρός [...] χτυπούσε [...] φοβόμασταν», «Για να μας 

τιμωρήσει πήρε μία βέργα και χτύπησε όλα τα παιδιά. Μια άλλη φορά μας έβαλε 

όλους τιμωρία να γράψουμε 100 φορές [...]», «ορθογραφία», «ένδειξη», «[...] τον 

χτύπησε με μια μεγάλη βέργα»).  

 

Τέλος, ο δάσκαλος ρωτάει τους μαθητές αν είναι το ίδιο εύκολο να καταλάβουν τη 

σημασία των λέξεων «τεχνικά», «σεβασμός», «τεμπέλιαζε», εφόσον τους είναι 

άγνωστες, ενημερώνοντάς τους έτσι για τα «όρια» των εν λόγω στρατηγικών και 

επισημαίνοντάς τους ότι είναι καλό, αν έχουν προσπαθήσει να καταλάβουν μια 
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λέξη/φράση από τα συμφραζόμενα, αλλά δεν μπορούν και πάλι να καταλάβουν, να 

χρησιμοποιούν το λεξικό τους. 

- Οι μαθητές  κάνουν τη δεύτερη δραστηριότητα από το φύλλο εργασίας. Πρώτα 

συζητάνε ανά ζεύγη και μετά ακολουθεί ομαδική συζήτηση. 

 

Φύλλο εργασίας 

  

1) Δίνω έναν τίτλο στα κείμενα: ....................................................................................... 
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2) Συζητάμε! 

 
 

 Τι γνώμη έχεις για το εκπαιδευτικό σύστημα/ το σχολείο που περιγράφουν τα 

κείμενα; 

 Τι αλλαγές έγιναν στο ελληνικό σχολείο σε σχέση με αυτό που περιγράφουν τα 

κείμενα; Ξέρεις; 

 Πώς ήταν παλιά το σχολείο και οι δάσκαλοι στη χώρα σου; Έγιναν αλλαγές σε 

σύγκριση με παλιά; 

  Έχεις καλές ή κακές αναμνήσεις από το σχολείο; 

 

Δεύτερη δραστηριότητα 

  Εκτιμώμενος χρόνος: 1,5 διδακτική ώρα 

Κύριες στρατηγικές: βρίσκω/φτιάχνω έναν κανόνα, κατηγοριοποιώ/ομαδοποιώ 

Δευτερεύουσες στρατηγικές: χρήση προϋπάρχουσας γνώσης, μεταφορά γνώσεων, 

επιλεκτική προσοχή, χρησιμοποιώ πηγές αναφοράς, συνεργασία  

Προετοιμασία 

Ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές ότι εφόσον καταλαβαίνουν το νόημα ενός 

κειμένου, όπως προηγουμένως, μπορούν στη συνέχεια να εστιάσουν την προσοχή 

τους σε αυτά που διάβασαν, στον τύπο, και να προσπαθήσουν να βρουν κανόνες, 

διότι έτσι η γραμματική έχει νόημα και η εκμάθησή της γίνεται πιο εύκολη. 

Παρουσίαση/μοντελοποίηση στρατηγικών 

Ο διδάσκων δίνει σχετικά παραδείγματα αναφορικά με τύπους που ήδη γνωρίζουν οι 

μαθητές, περιγράφοντας ή και υπενθυμίζοντάς τους τη διαδικασία για τη δημιουργία 

κανόνα (π.χ. εστίαση σε ομοιότητες/διαφορές, επαναλαμβανόμενα σχήματα, κ.ά.) 

Εξάσκηση 

Ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν τα δύο πρώτα κείμενα και να 

προσπαθήσουν να μαντέψουν τη λειτουργία των ρημάτων «έμπαινε, έπρεπε, έκανε, 
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είχε, χτυπούσε, πηγαίναμε, φοβόμασταν, ερχόταν, γνωρίζαμε, ήταν, ήμουν, (με) 

ξυπνούσε, σηκωνόμουν, φορούσα, έτρωγα, πήγαινα, χτυπούσε, φοβόμασταν», 

χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους από τη μητρική τους ή άλλες γλώσσες που ξέρουν, 

δηλαδή ανακαλώντας προϋπάρχουσες γνώσεις και μεταφέροντάς τες ώστε να 

κατανοήσουν τις νέες πληροφορίες/τη γραμματική. Μετά ο εκπαιδευτικός τους 

ζητάει να χρησιμοποιήσουν το φύλλο εργασίας, να αποφασίσουν σε ποια από τις δύο 

στήλες θα κατηγοριοποιήσουν τα παραπάνω ρήματα, να καταγράψουν τις λέξεις που 

εκφράζουν χρόνο και χρησιμοποιούνται στα κείμενα μαζί με αυτά (π.χ. χρονικοί 

σύνδεσμοι/επιρρήματα) και τέλος να προσπαθήσουν να φτιάξουν έναν κανόνα. 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές καλούνται να αναλογιστούν, αν οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν 

μέχρι αυτό το σημείο τους βοήθησαν ή όχι και αν γενικά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

αυτόν τον τρόπο σκέψης για να κατηγοριοποιήσουν πράγματα, ανθρώπους (π.χ. 

στερεότυπα),  έννοιες. 

Επέκταση 

Οι μαθητές συνεχίζουν με την ανάγνωση των τριών επόμενων κειμένων,  

εστιάζοντας την προσοχή τους στον τύπο, ώστε επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη 

διαδικασία να φτιάξουν έναν κανόνα που να εξηγεί γιατί τα ρήματα (ξέχασαν, 

θύμωσε, χτύπησε, έβαλε, ξύπνησα, πήγα, σήκωσε, χτύπησε) στα τρία κείμενα δεν 

έχουν τον ίδιο τύπο με τα προηγούμενα κείμενα.  

Προφανώς, οι μαθητές, εστιάζοντας την προσοχή τους στα κείμενα, θα 

παρατηρήσουν ότι τα τρία τελευταία αρχίζουν με τις φράσεις: «μια μέρα, ένα πρωί», 

ενώ στα δύο πρώτα υπάρχουν οι φράσεις «όταν έμπαινε [...] + έπρεπε, όταν κάποιος 

έκανε φασαρία [...] + είχε μια βέργα και χτυπούσε, μερικές φορές ερχόταν, όταν 

ήμουν μικρή [...]  + με ξυπνούσε, όταν κάποιο παιδί δεν ήξερε [...] + το χτυπούσε». 

Τέλος, προτείνεται στους μαθητές, πριν την τελική διαμόρφωση των κανόνων, να 

χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά/έντυπα βιβλία αναφοράς όπου παρουσιάζονται τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά Αορίστου-Παρατατικού και μετά από συζήτηση ανά 

ζεύγη και με τη βοήθεια του δασκάλου να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. 
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Φύλλο εργασίας 

Α. Κατηγοριοποιώ 

 

- Πράξη με διάρκεια/επανάληψη στο 

παρελθόν  

- Παράλληλες/ταυτόχρονες πράξεις με 

διάρκεια/επανάληψη στο παρελθόν 

 

 

- Κλειστή πράξη στο παρελθόν  

 

 

  

Λέξεις που συνήθως υπάρχουν μαζί με αυτόν τον 

τύπο ρημάτων: 

................................................................. 

.................................................................. 

................................................................. 

Λέξεις που συνήθως υπάρχουν μαζί με 

αυτόν τον τύπο ρημάτων: 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

Ρήματα 

 

 

 

 

 

Ρήματα 

Β.  Χρησιμοποιώ πηγές αναφοράς και συγκρίνω τύπους 

 

 
 

Ομοιότητες: ................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Διαφορές: ..................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Γ. Ο κανόνας μου: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

Τρίτη δραστηριότητα 

  Εκτιμώμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

Κύρια στρατηγική: κατευθύνω τη μάθησή μου 

Δευτερεύουσες στρατηγικές: χρήση εικόνας, χρήση ήχων, χρήση κίνησης  

Προετοιμασία 

Ζητείται από τους μαθητές να προτείνουν διάφορους τρόπους που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν για να μάθουν τα γραμματικά φαινόμενα που επεξεργάστηκαν 

κατά την προηγούμενη δραστηριότητα. Μέσω καταιγισμού ιδεών καταγράφονται οι 

προτάσεις και μετά ακολουθεί συζήτηση για τα μαθησιακά στιλ των μαθητών. 

Παρουσίαση/μοντελοποίηση στρατηγικών 

Ο δάσκαλος περιγράφει τους τρόπους μάθησης που προτιμάει, πώς τον βοηθάει ο 

καθένας και τονίζει ότι παίζει σημαντικό ρόλο να ξέρει κανείς πώς μαθαίνει 

καλύτερα αλλά και να είναι ανοιχτός σε νέους τρόπους. 

Εξάσκηση 

Προτείνεται στους μαθητές να πειραματιστούν με διάφορους τρόπους μάθησης: α) να 

φτιάξουν μια αφίσα με διαγράμματα/σχέδια/σκίτσα για τη μορφολογία-λειτουργία 

Παρατατικού/Αορίστου, β) να ακούσουν και να μάθουν τραγούδια που στους στίχους 

τους υπάρχει χρήση Παρατατικού/Αορίστου, γ) να δραματοποιήσουν τους στίχους 

αυτών των τραγουδιών ή/και να παίξουν παιχνίδια ρόλων με σχετική θεματική.  

Αξιολόγηση 

Συζητούνται οι εντυπώσεις των μαθητών από τις παραπάνω δραστηριότητες και 

ποια/ποιες θεωρεί ο καθένας ότι τον βοήθησε/βοήθησαν περισσότερο και γιατί. 
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Τέλος, παροτρύνονται οι μαθητές να πειραματιστούν με τρόπους μάθησης που δεν 

είχαν υιοθετήσει, αλλά τους φάνηκαν χρήσιμοι. 

Επέκταση 

Κάθε μαθητής θα πειραματιστεί με έναν καινούριο τρόπο μάθησης για λίγο καιρό και 

μετά θα καταγράψει αν τον βοήθησε ή όχι και γιατί. 

Τέταρτη δραστηριότητα 

  Εκτιμώμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

Κύρια στρατηγική: χρήση περίφρασης 

Δευτερεύουσες στρατηγικές: συνεργασία, επιλεκτική προσοχή, κράτηση 

σημειώσεων  

Προετοιμασία 

Προβάλλεται στην τάξη το παρακάτω απόσπασμα από την ταινία «Χτυποκάρδια στο 

θρανίο» και μετά ζητείται από τους μαθητές να  δουν την αφίσα ή τη λίστα με τις 

στρατηγικές που τους έχει δοθεί και να ονομάσουν τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές (περίφραση,  χρήση χειρονομιών, συνεργασία).  

Ο εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές αν συμφωνούν με το ότι η χρήση περίφρασης 

είναι πολύ σημαντική κατά την παραγωγή προφορικού/γραπτού λόγου, καθώς βοηθά 

στην υπερκέραση γλωσσικών περιορισμών και τους προτείνει να εξασκηθούν στη 

χρήση της. 

 

 

 

 

Πελάτης: Δε μου λες; Εσείς εδώ φτιάχνετε 

ένα που είναι, έτσι όλο σαντιγί, που έχει από 

κάτω σοκολάτα… όχι, από πάνω 

σοκολάτα… και έχει… και είναι όλο μέσα σ’ 

ένα γυάλινο μπολ…  

Σερβιτόρος: Ααα, προφιτερόλ κύριε! 

Πελάτης: Πώς το ΄πες;  

Σερβιτόρος: Προφιτερόλ.   

Πελάτης: Φροφιτερόλ…  

Σερβιτόρος: Όχι φροφιτερόλ, προφιτερόλ.  

Πελάτης: Τροφιτερόλ…  

Σερβιτόρος: Όχι τροφιτερόλ, προφιτερόλ 

κύριε. Να σας το μάθω…  

Πελάτης: Όχι… Δε θέλω να το μάθω… 

Θέλω να το φάω!...  
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Παρουσίαση/μοντελοποίηση στρατηγικών 

Για να γίνει ανάκληση και επανάχρηση του λεξιλογίου της θεματικής ενότητας για 

την εκπαίδευση/σχολείο, ο διδάσκων περιγράφει τις έννοιες  μερικών λέξεων που 

μελετήθηκαν, χρησιμοποιώντας διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες (ουσιαστικά, 

επίθετα, ρήματα) και ζητάει από τους μαθητές: α) πρώτα να βρουν τις αντίστοιχες 

λέξεις, β) να εντοπίσουν και να σημειώσουν τις λέξεις και τις γλωσσικές δομές που ο 

ίδιος χρησιμοποίησε για να αποδώσει το νόημα συγκεκριμένων κατηγοριών (π.χ. 

ουσιαστικοποιημένες προτάσεις με «να», χρήση αναφορικών αντωνυμιών, χρήση 

λέξεων όπως αντικείμενο/πράγμα, έπιπλο, άνθρωπος, κ.λπ.)   

Εξάσκηση 

Οι μαθητές εξασκούνται πρώτα με τη βοήθεια του δασκάλου στη χρήση των 

γλωσσικών δομών που σημείωσαν κατά τη φάση της παρουσίασης. 

Εν συνεχεία, τους μοιράζεται μια λίστα με ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα από το 

λεξιλόγιο της εν λόγω θεματικής και οι μαθητές, χρησιμοποιώντας περιφράσεις, 

προσπαθούν να αποδώσουν τη σημασία τους στην αρχή ανά δυάδες και μετά 

ομαδικά. 

Αξιολόγηση 

Συζητούνται οι εντυπώσεις των μαθητών από την παραπάνω δραστηριότητα και κατά 

πόσο πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν, αν αυξήσουν τη χρήση της. Επίσης, ερωτώνται αν 

μπορούν να σκεφτούν κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι (π.χ. Ταμπού) που την αξιοποιεί, 

αν τους αρέσει να το παίζουν και αν συμφωνούν να κατασκευαστεί ένα παρόμοιο 

επιτραπέζιο παιχνίδι με λέξεις θεματικών που διδάχτηκαν και θα διδαχτούν και την 

απόδοση της σημασίας τους με περίφραση.  

Επέκταση 

Γίνεται ανασκόπηση των θεματικών που έχουν διδαχθεί και κάθε μαθητής 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει μερικές κάρτες με λέξεις-περιφράσεις ανά θεματική 

κατηγορία. 
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Πέμπτη δραστηριότητα 

  Εκτιμώμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

Κύρια στρατηγική: κάνω προβλέψεις 

Δευτερεύουσες στρατηγικές: χρήση ήχων, χρήση προϋπάρχουσας γνώσης, 

επιλεκτική προσοχή 

Προετοιμασία 

Ο δάσκαλος φέρνει στην τάξη  ένα περιοδικό αστρολογίας και ρωτάει τους μαθητές  

για ποιον λόγο, κατά τη γνώμη τους,  οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να προβλέπουν το 

μέλλον τους και σε τι ακριβώς τους βοηθούν οι προβλέψεις. Στη συνέχεια τους 

ρωτάει αν μπορούν να φανταστούν με τι θέματα θα σχετίζονται οι προβλέψεις στο 

περιοδικό, κι αν αυτό βοηθάει κάποιον να καταλάβει καλύτερα το κείμενο. 

Παρουσίαση/μοντελοποίηση στρατηγικών 

Αφού ονομαστεί η στρατηγική, ο δάσκαλος εξηγεί πόσο σημαντική είναι η χρήση 

προβλέψεων κατά την κατανόηση γραπτού/προφορικού λόγου. Ρωτάει τους μαθητές, 

αν κάνουν προβλέψεις,  όταν διαβάζουν ένα βιβλίο ή όταν βλέπουν μια ταινία, όπως 

κι αυτός. 

Εξάσκηση 

Γνωστοποιείται στους σπουδαστές ότι θα δουν ένα βίντεο κλιπ χωρίς ήχο και μετά θα 

προσπαθήσουν να φανταστούν το θέμα και τους στίχους του τραγουδιού. 

Το βίντεο κλιπ που θα δουν οι μαθητές είναι το τραγούδι «Όταν πηγαίναμε μαζί 

σχολείο» των Olympians https://www.youtube.com/watch?v=qyDKMU7Ax1o. 

Οι μαθητές  καταγράφουν τις προβλέψεις τους και μετά επαναπροβάλλεται το βίντεο 

κλιπ, αυτή τη φορά με ήχο. Οι μαθητές ελέγχουν, αν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις 

τους. Επίσης, ερωτώνται, αν θα χρησίμευε να μάθουν τους στίχους του τραγουδιού 

και ποιον σκοπό θα εξυπηρετούσε αυτό. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qyDKMU7Ax1o
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Αξιολόγηση 

Οι μαθητές αξιολογούν τη χρησιμότητα της στρατηγικής.  

Ο δάσκαλος είναι καλό να αξιοποιήσει  τους στίχους του τραγουδιού για περαιτέρω 

εξάσκηση στη στρατηγική «έξυπνο μάντεμα/εξαγωγή συμπερασμάτων» και να 

ζητήσει από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά στην παρακάτω άσκηση. 

Φύλλο εργασίας 

  

Στόχος της δραστηριότητας είναι να βρεις λέξεις που να ταιριάζουν νοηματικά με το 

υπόλοιπο κείμενο και όχι να βρεις απαραιτήτως τις λέξεις που χρησιμοποίησε ο  

στιχουργός του τραγουδιού.  

Ωστόσο, θα δεις ότι «οι στίχοι» σου μάλλον δε θα διαφέρουν πολύ από το 

πρωτότυπο! 

 Δουλεύεις μαζί με το ζευγάρι σου και συμπληρώνετε τους στίχους του 

τραγουδιού.  

 Ποια στρατηγική νομίζετε ότι θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε με επιτυχία τα 

κενά στους στίχους; ........................................................................................................ 

 

Τίτλος τραγουδιού: «......................................................................................................» 

Στίχοι: Πασχάλης    Μουσική: Hays    

 

Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο  

................................ (1) στο διπλανό θρανίο  

κι όταν μου  ................................ (2) το βιβλίο  

μου ................................ (3)  σ’ αγαπώ  

 

Στης γειτονιάς το κοντινό παρκάκι  

 ................................ (4) πάντα σαν μικρό παιδάκι  

κι όταν ................................ (5)  στο παγκάκι  

μου ................................ (6)  σ’ αγαπώ  

 

Μα τώρα αγάπη μου  ................................ (7) χρόνια  

δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα  

που έχει μείνει μες την καρδιά μου  

να μου λέει σ’ αγαπώ  

 

Μα κάποια μέρα θα 'ρθείς πάλι πίσω  

τα δυο γλυκά σου χείλη να  ................................ (8) 
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κι όταν αγάπη μου σε ρωτήσω  

θα................................ (9)   ................................ (10) σ’ αγαπώ  

 

Και η αγάπη μας ................................ (11)  αιώνια  

δε θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια  

κι όταν.................................. (12)   πια ακόμα  

θα μου λες σ ’αγαπώ 

 

Επιπλέον, μπορεί να προταθεί στους μαθητές να δραματοποιήσουν το τραγούδι ή να 

παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων με θέμα την τυχαία συνάντηση των δύο συμμαθητών του 

τραγουδιού μετά από πολλά χρόνια. 

Επέκταση 

Προβάλλεται ένα απόσπασμα από την ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο»  ή «Το ξύλο 

βγήκε από τον παράδεισο» και ζητείται από τους μαθητές να φανταστούν τον 

διάλογο/τους διαλόγους του αποσπάσματος που θα προβληθεί. 

Έκτη δραστηριότητα 

  Εκτιμώμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

Κύρια στρατηγική: ψάχνω πηγές πληροφοριών 

Δευτερεύουσες στρατηγικές: χρήση γραφικών οργανωτών, συνεργασία, 

σχεδιασμός/οργάνωση 

Προετοιμασία 

Προτείνεται στους μαθητές να συλλέξουν πληροφορίες και στη συνέχεια να 

ετοιμάσουν παρουσιάσεις ως προς τα εξής: α) το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα 

τώρα, β) το φαινόμενο των χιλιάδων φροντιστηρίων, γ) τη σημασία της εκπαίδευσης 

στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, δ) την εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα.  

Ο δάσκαλος ρωτάει τους μαθητές πώς μπορούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες. 

Προφανώς, θα αναφερθεί η χρήση του διαδικτύου για άντληση πληροφοριών. 

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από το διαδίκτυο, πολύτιμη πηγή πληροφοριών είναι και οι 

επαρκείς/φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής. 
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Παρουσίαση/μοντελοποίηση στρατηγικών 

Ο δάσκαλος εξηγεί πώς αξιοποίησε τους δύο παραπάνω πηγές πληροφοριών κατά 

την εκμάθηση ξένων γλωσσών/άλλων πραγμάτων, παραθέτοντας παραδείγματα. 

Εξάσκηση 

Προτείνεται στους μαθητές να πάνε στο εργαστήριο υπολογιστών ή να 

χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουν οι ίδιοι, σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει η πρώτη δυνατότητα. Αφού χωριστούν οι μαθητές σε τέσσερις ομάδες και 

μοιράσουν ρόλους και ευθύνες, τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν γραφικούς 

οργανωτές για να οργανώσουν τις πληροφορίες που θα συλλέξουν και να τους 

αξιοποιήσουν στη συνέχεια στις παρουσιάσεις που θα κάνουν. Ο εκπαιδευτικός, κατά 

τη διάρκεια της δραστηριότητας, βοηθάει, συντονίζει τις ομάδες και τις ενθαρρύνει 

να κάνουν ερωτήσεις. 

Αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να του πουν, αν η χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων διαφοροποίησε τη μάθησή τους και με ποιον τρόπο. Αν χρησιμοποιούν συχνά 

το διαδίκτυο ως πηγή μάθησης ή για να οργανώσουν το διδακτικό υλικό και πώς 

αυτό τους βοηθάει. 

Επέκταση 

Ζητείται από τους μαθητές να αποταθούν σε επαρκείς/φυσικούς ομιλητές για να 

συλλέξουν πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα ή όχι του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, τις εμπειρίες των ομιλητών από τα σχολικά τους χρόνια 

ή για να λύσουν τυχόν απορίες που έχουν ως προς τα θέματα για τα οποία 

αναζητήθηκαν πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
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ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας προσπαθήσαμε να καταδείξουμε, τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ότι η διδασκαλία βάσει στρατηγικών 

ανταποκρίνεται πλήρως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων σπουδαστών 

μιας Γ2/ξένης γλώσσας. 

 

Για τον σκοπό αυτό, εν πρώτοις, αποσαφηνίστηκαν οι σχετικοί εννοιολογικοί όροι 

και παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο των στρατηγικών γλωσσικής μάθησης, 

έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η στρατηγική διδασκαλία είναι συμβατή με το 

σύνολο των διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων που έχουν ως κέντρο τον 

μαθητή. 

 

Στη συνέχεια, εστιάζοντας στα μαθησιακά στιλ καθώς και στους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μάθηση γενικότερα και κατ’ επέκταση και τη χρήση των 

στρατηγικών, θελήσαμε να τονίσουμε ότι εφόσον η ατομικότητα είναι τόσο 

πολυδιάστατη και καθοριστική για τη μαθησιακή διαδικασία, εξίσου πλουραλιστικές 

οφείλουν να είναι και οι διδακτικές πρακτικές. 

 

Επίσης, μέσα από την περιγραφή όλων των σταδίων οργάνωσης και εφαρμογής της 

στρατηγικής διδασκαλίας καθώς και  μέσα από μια σειρά ενδεικτικών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, θεωρούμε ότι έγινε σαφές πως η διδασκαλία βάσει στρατηγικών 

μπορεί να υπηρετήσει λειτουργικά τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών για τη Γ2/ξένη γλώσσα. 

 

Σκοπός της στρατηγικής διδασκαλίας είναι να συνδράμει κατάλληλα όλους τους 

μαθητές ώστε να γίνουν πιο αυτορρυθμιζόμενοι, αυτόνομοι και αποτελεσματικοί 

κατά την εκμάθηση και χρήση της γλώσσας-στόχου. Ωστόσο, δεδομένου ότι όπως 

έχει αποδειχτεί, καμία μέθοδος ή προσέγγιση δεν είναι πανάκεια, ούτε και η 

διδασκαλία βάσει στρατηγικών μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Καθώς, αν δε 

ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και τα κίνητρα των μαθητών και αν δε γίνει εκ των 

προτέρων προσπάθεια να τεθούν υπό διαπραγμάτευση ορισμένες στρεβλές 

πεποιθήσεις ως προς τους ρόλους μαθητή-δασκάλου και την εκμάθηση μιας  
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Γ2/ξένης γλώσσας, δεν είναι σίγουρο κατά πόσο θα μπορέσει η στρατηγική 

διδασκαλία να επιτύχει τους στόχους της. 

 

Επίσης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη μια σειρά από εξωτερικούς παράγοντες, 

όπως η διάρκεια και το σύνολο των διδακτικών ωρών ενός προγράμματος γλωσσικής 

εκμάθησης καθώς και  το πραγματικό
28

 επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών. Διότι, 

επί παραδείγματι, αν το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό ωρών και οι 

μαθητές δεν έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις του προηγούμενου επιπέδου, τότε 

είναι πολύ πιθανόν, ο συνδυασμός αυτός να αποβεί αρνητικός για την επιτυχή 

εφαρμογή της στρατηγικής διδασκαλίας, καθώς, όπως έχουμε ήδη τονίσει, η 

αυτόνομη χρήση στρατηγικών προϋποθέτει τη δυνατότητα πολλαπλής εξάσκησης 

στη χρήση τους.  

 

Εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι επίσης η δυναμική της ομάδας και η επαρκής 

κατάρτιση και προετοιμασία του δασκάλου ως προς τις απαιτήσεις της στρατηγικής 

διδασκαλίας. 

 

Ο πρώτος, διότι η στρατηγική εκμάθηση γλώσσας βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική 

μάθηση, αφού οι μαθητές όχι μόνο καλούνται να συνεργαστούν για να φέρουν εις 

πέρας διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες, αλλά και να μοιραστούν τον τρόπο 

σκέψης τους ως προς αυτές ή τους τρόπους που προσεγγίζουν τη μάθηση γενικότερα. 

 

Ο δεύτερος, επειδή ο δάσκαλος στο πλαίσιο της στρατηγικής διδασκαλίας, αφενός 

αναλαμβάνει νέους, πολλούς και απαιτητικούς ρόλους —είναι 

διαγνώστης/ερευνητής, μαθητής, εκπαιδευτής, συντονιστής, προπονητής, επινοητής-

σχεδιαστής στοχευμένων και ενδιαφερουσών μαθησιακών δραστηριοτήτων— 

αφετέρου, διότι πριν αποφασίσει να εντάξει τη διδασκαλία των στρατηγικών στις 

πρακτικές του, θα πρέπει να έχει εντρυφήσει στο θεωρητικό υπόβαθρο, στις διάφορες 

ταξινομήσεις στρατηγικών και στα υπάρχοντα μοντέλα στρατηγικής διδασκαλίας, 

                                                 
28

 Αναφερόμαστε στο «πραγματικό» επίπεδο γλωσσομάθειας ως αυτό που μπορεί να διαπιστωθεί κατά 

τη χρήση της γλώσσας-στόχου  σε αντιδιαστολή με αυτό στο οποίο κατατάσσεται ένας μαθητής είτε 

έπειτα από ένα τεστ είτε επειδή έχει ολοκληρώσει κάποιο κύκλο μαθημάτων. Διότι, αρκετά συχνά οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν μερικοί μαθητές κατά τη διεκπεραίωση ενός τεστ κατάταξης/τελικής 

αξιολόγησης είναι τόσο αποτελεσματικές που τους κατατάσσουν σε διαφορετικό, στην εν λόγω 

περίπτωση, ανώτερο, επίπεδο γλωσσομάθειας. Ενώ συχνά, αυτό οφείλεται στα σχεδόν εφαπτόμενα 

όρια των κλιμάκων κατάταξης ή στην υποκειμενικότητα του αξιολογητή. 
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ώστε οι επιλογές που θα κάνει να είναι εμπεριστατωμένες και να του επιτρέπουν να 

αισθάνεται σίγουρος. 

 

Τέλος, εφόσον τα σταθμισμένα τεστ γλωσσομάθειας για την Ελληνική βασίζονται 

στη χρήση στρατηγικών, είναι ανακόλουθο, κατά πρώτον, να μην υπάρχει μέριμνα 

για σχετική κατάρτιση των δασκάλων, και κατά δεύτερον, τα διδακτικά  εγχειρίδια 

είτε να τις εμπεριέχουν υπόρρητα είτε υπό μορφή συμβουλών, χωρίς παράλληλα να 

τις ονομάζουν και να αιτιολογούν τη χρησιμότητά τους, υπονομεύοντας έτσι τόσο τη 

συνειδητή υιοθέτησή τους από τους μαθητές όσο και από τους δασκάλους. 
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