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Εισαγωγή
Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο να προσεγγίζει τη γνώση
για να µάθει. Οι γνωστικοί τρόποι µάθησης (cognitive styles) είναι
δείκτες του τρόπου, µε τον οποίο ο καθένας αντιλαµβάνεται, 
συµµετέχει και αντιδρά στο µαθησιακό περιβάλλον.  
Ο προσδιορισµός των γνωστικών τρόπων µάθησης κάθε ατόµου
δίνει στον καθηγητή τη δυνατότητα να παρέµβει πιο αποτελεσµα-
τικά και να προσαρµόσει τον τρόπο διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας στις προτιµήσεις και τις τάσεις των µαθητών του. Όµως, 
πώς θα προσδιορίσουµε τους τρόπους µάθησης κάθε ατόµου; 

Σκοπός της έρευνας είναι να δείξει αν µπορεί να ισχύσει το
µοντέλο των Ehrman & Leaver στην ελληνική πραγµατικότητα. 
Μελετάµε τους τρόπους εκµάθησης δύο διαφορετικών ξένων
γλωσσών, των αγγλικών και των γερµανικών για να δούµε αν
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στον τρόπο εκµάθησης των δύο.

Μέθοδος
Οι M. Ehrman και B.L. Leaver (E&L) κατασκεύασαν
ένα ερωτηµατολόγιο γνωστικών τρόπων µάθησης
ειδικά για την εκµάθηση ξένων γλωσσών. Το µοντέλο
τους βασίζεται στη σύνοψη-έκταση και περιέχει 10 
γνωστικές διαστάσεις (π.χ. επαγωγικός-αφαιρετικός, 
αναλυτικός-συνθετικός κ.λ.π.). Κάθε διάσταση 
εξετάζεται σε 3 ερωτήσεις. Το αριστερό σκέλος κάθε
διάστασης αποτελεί τη σύνοψη, ενώ το δεξί αποτελεί
την έκταση. 
Το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε στα ελληνικά και
διπλασιάστηκε ο αριθµός των ερωτήσεων σε 60 για πιο
ασφαλή στατιστικά αποτελέσµατα.
Στη µελέτη συµµετείχαν 175 φοιτητές (18-30 ετών)  
που ήξεραν αγγλικά (105) και γερµανικά (70), από 
τους οποίους ζητήθηκε να απαντήσουν µε ποιόν τρόπο
έµαθαν την ξένη γλώσσα. 
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Συζήτηση
Το ερωτηµατολόγιο αυτό µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµο στη µελέτη
των γενικότερων τάσεων στην εκµάθηση ξένων γλωσσών στην
Ελλάδα, αλλά και πρακτικά µπορεί να λειτουργήσει ως ένα µέσο
αξιολόγησης των ατοµικών διαφορών των µαθητών. Σαν χρήσιµο
εργαλείο στα χέρια των καθηγητών ξένων γλωσσών, θα µπορούσε
να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των µαθητών από τους
καθηγητές, στην ανάλογη προσαρµογή του τρόπου διδασκαλίας
στον τρόπο µάθησης των µαθητών καθώς και στην σωστή
καθοδήγηση των µαθητών, ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον
οποίο µαθαίνουν. 

Αποτελέσµατα

1 Αφού επιλέχθηκαν οι 3 πιο 
αξιόπιστες ερωτήσεις για κάθε 
γνωστική διάσταση αναλύθηκαν οι 10 
διαστάσεις των E&L, για κάθε 
γλώσσα χωριστά.  

∆εν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές  διαφορές στους τρόπους 
εκµάθησης γερµανικών – αγγλικών, 
εκτός από τον τρόπο µε τον οποίο 
απαντούν στις ερωτήσεις, δηλαδή αν 
απαντούν αυθόρµητα ή µετά από 
σκέψη (παρορµητικός-στοχαστικός). 
Έτσι, οι υπόλοιπες αναλύσεις έγιναν 
και για τις δύο γλώσσες µαζί.

2 Παρατηρήθηκε υψηλή συνάφεια 
µεταξύ ευαισθησίας πεδίου, 
αναλογικού, συγκεκριµένου και µη 
γραµµικού, καθώς επίσης και πολύ 
υψηλή συνάφεια µεταξύ 
επαγωγικού και µη γραµµικού
και µεταξύ ολιστικού και 
εξισωτικού, σε συµφωνία µε τα 
ευρήµατα των E&L.

3 Από την ανάλυση παραγόντων 
προκύπτουν 3 παράγοντες:

• Επεξεργασία πληροφοριών
(µε ποια σειρά, κανόνες ή 
παραδείγµατα, αυθόρµητα 
ή µετά από σκέψη). 

• Λήψη πληροφοριών
(διάκριση πληροφορίας από 
σύνολο, χρήση συγκειµένου, 
µάθηση από εµπειρία ή θεωρία). 

• Αποθήκευση πληροφοριών
(συνδυασµός γνώσεων µε 
προηγούµενες, µάθηση από 
εµπειρία). 

Τα ευρήµατα αυτά διαφέρουν 
σηµαντικά από τους 9 
παράγοντες των E&L.

Παράγοντας Ιδιοτιµή 
Ποσοστό 

∆ιακύµανσης
Αθροιστικό 
ποσοστό 

1 2,88 28,75 28,75 
2 1,60 15,96 44,71 
3 1,19 11,94 56,65 
4 0,97 9,70 66,35 
5 0,73 7,31 73,65 
6 0,69 6,86 80,51 
7 0,60 5,96 86,47 
8 0,55 5,53 91,99 
9 0,43 4,33 96,33 
10 0,37 3,67 100,00 

 

Γνωστική διάσταση Εύρος 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση Αξιοπιστία 

Ευαισθησία πεδίου 24 10,4 5,4 0,64 

Ανεξαρτησία πεδίου 24 11,2 4,3 0,27 

Εξισωτικός 23 15,6 4,4 0,28 

Ολιστικός 24 11,7 5,0 0,54 

Παρορµητικός 24 15,3 5,8 0,56 

Συνθετικός 24 15,0 5,2 0,45 

Αναλογικός 24 11,7 5,1 0,55 

Συγκεκριµένος 24 9,6 5,4 0,67 

Μη γραµµικός 24 16,2 6,0 0,68 

Επαγωγικός 23 16,7 5,9 0,64 
 

Συνάφειες 
p<0.01 
p<0.05 
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Ανεξαρτ. πεδίου 0,25         

Εξισωτικός 0,03 -0,16        

Ολιστικός 0,05 0,12 0,32       

Παρορµητικός 0,11 0,10 -0,01 -0,06      

Συνθετικός 0,28 0,23 0,05 -0,01 0,29     

Αναλογικός 0,46 0,36 0,06 -0,01 0,06 0,29    

Συγκεκριµένος 0,42 0,20 0,16 0,23 -0,06 0,19 0,28   

Μη γραµµικός 0,39 0,13 -0,04 -0,07 0,30 0,34 0,39 0,16  

Επαγωγικός 0,21 0,06 0,04 -0,17 0,30 0,36 0,40 0,13 0,49
 


