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Πώς ορίζεται η «στρατηγική»; 

• Ellis (1994:529) “νοητική ή συμπεριφοριστική 
δραστηριότητα  που σχετίζεται με κάποιο 
ιδιαίτερο στάδιο στη γενικότερη διαδικασία 
της γλωσσικής κατάκτησης ή της γλωσσικής 
χρήσης” 



Πόσα είδη στρατηγικών υπάρχουν; 

• Η Tarone (1980: 419) διακρίνει 3 είδη 
στρατηγικών: 

• (α) παραγωγικές στρατηγικές (production 
strategies) 

• (β) επικοινωνιακές στρατηγικές 
(communication strategies) 

• (γ) μαθησιακές στρατηγικές (learning 
strategies) 



Στρατηγικές γλωσσικής χρήσης: (α) + (β)  

• (α) Μια παραγωγική στρατηγική συνιστά απόπειρα από την 
πλευρά του μαθητή να χρησιμοποιήσει το γλωσσικό σύστημα 
αποτελεσματικά και με σαφήνεια, με την ελάχιστη δυνατή 
προσπάθεια  

Παραδείγματα: απλοποίηση, επανάληψη και σχεδιασμός 
ομιλίας 

 

• (β) Οι επικοινωνιακές στρατηγικές είναι απόπειρες 
αντιμετώπισης επικοινωνιακών προβλημάτων που 
προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση («τεχνάσματα για τη 
διατήρηση της συνομιλίας») 

Παραδείγματα: αποφυγή (θέματος, μηνύματος), παράφραση 
(επινόηση νέων λέξεων, περιφραστική απόδοση άγνωστων 
λεξιλογικών στοιχείων), συνειδητή παρεμβολή (εναλλαγή 
κωδίκων, λέξη-προς-λέξη μετάφραση),  αίτημα για βοήθεια, 
εξωγλωσσικός κώδικας 



Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης 

• Μία μαθησιακή στρατηγική συνιστά απόπειρα από 
την πλευρά του μαθητή να αναπτύξει γλωσσική και 
κοινωνιογλωσσική ικανότητα στη γλώσσα-στόχο. 

Παραδείγματα: απομνημόνευση, συνομιλία με 
φυσικούς ομιλητές, συνεπαγωγές 

• Oxford (1989) “πράξεις ή συμπεριφορές που 
χρησιμοποιούν οι μαθητές για να κάνουν την 
εκμάθηση της γλώσσας πιο επιτυχή, αυτο-
καθοδηγούμενη και ευχάριστη” 



Πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η μεταξύ τους διάκριση; 

• Οι στρατηγικές στηρίζονται στις περισσότερες 
περιπτώσεις στις ιδιαίτερες προθέσεις των 
μαθητών, για τις οποίες δεν είναι εύκολο να 
αποφασίσουμε πότε υποκινούνται από την 
επιθυμία τους να επικοινωνήσουν και πότε να 
μάθουν περισσότερα στη γλώσσα-στόχο.  



Βασικά χαρακτηριστικά μαθησιακών 
στρατηγικών (α) 

• Οι στρατηγικές αναφέρονται τόσο σε γενικές προσεγγίσεις 
όσο και σε ειδικές ενέργειες ή τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται κατά την εκμάθηση της Γ2 

• Οι στρατηγικές προσανατολίζονται στο πρόβλημα: 
αποτελούν το μέσο για να ξεπεράσει ο μαθητής 
συγκεκριμένο πρόβλημα που παρουσιάζεται στη 
μαθησιακή διαδικασία 

• Οι μαθητές έχουν γενικά επίγνωση των στρατηγικών που 
χρησιμοποιούν και μπορούν να τις δηλώσουν, αν χρειασθεί 

• Οι στρατηγικές προϋποθέτουν και γλωσσική (π.χ. ρωτάω 
να πούνε πώς λέγεται ένα αντικείμενο) και μη γλωσσική 
συμπεριφορά (π.χ. δείχνω το αντικείμενο ώστε να μου 
πούνε το όνομά του) 

• Οι στρατηγικές εφαρμόζονται και στη Γ1 και στη Γ2 



Βασικά χαρακτηριστικά στρατηγικών 
γλωσσικής εκμάθησης (β) 

 
• Κάποιες στρατηγικές αφορούν σε συμπεριφορές και άλλες 

παραμένουν απλώς στον χώρο της νόησης. Επομένως, 
άλλες στρατηγικές είναι παρατηρήσιμες και άλλες όχι. 

• Οι στρατηγικές συμβάλλουν εμμέσως στη μαθησιακή 
διαδικασία, παρέχοντας στους μαθητές στοιχεία για τη Γ2 
τα οποία στη συνέχεια οι ίδιοι μπορούν να επεξεργαστούν. 
Υπάρχουν βέβαια και στρατηγικές που στοχεύουν άμεσα 
στη διαδικασία εκμάθησης (για παράδειγμα στρατηγικές 
απομνημόνευσης που στοχεύουν σε συγκεκριμένους 
γραμματικούς κανόνες ή λεξιλογικά στοιχεία) 

• H χρήση των στρατηγικών παρουσιάζει εξαιρετική 
ποικιλία, ως αποτέλεσμα τόσο του είδους της 
δραστηριότητας στην οποία εμπλέκεται ο μαθητής όσο και 
των ατομικών του προτιμήσεων και ιδιαιτεροτήτων. 



Ειδικότερα, για το λεξιλόγιο 

Μια ενέργεια συνιστά στρατηγική, όταν 

• υπάρχει επιλογή, δηλαδή υπάρχουν πολλές παρόμοιου 
είδους ενέργειες που λειτουργούν ως στρατηγικές από 
τις οποίες μπορεί να επιλέξει κανείς 

• υπάρχει πολυπλοκότητα, επομένως, υπάρχουν πολλά 
βήματα τα οποία πρέπει να μάθει κανείς 

• απαιτεί γνώση και ευνοείται από την πρακτική εξάσκηση 

• αυξάνεται με την εφαρμογή της η αποτελεσματικότητα 
στην εκμάθηση και χρήση του λεξιλογίου 



Α. Σχεδιασμός: τι και πότε 

• 1. Πώς επιλέγω τις λέξεις στις οποίες πρέπει 
να εστιάσω την προσοχή μου; 

• 2. Τι σημαίνει «ξέρω μια λέξη»; 

• 3. Πώς επιλέγω στρατηγικές; 

• 4. Πώς σχεδιάζω τις επαναλήψεις;  

 



Χαρακτηριστικά του «καλού μαθητή» 
(Good Learner)  

(1) ενδιαφέρον για τον γλωσσικό τύπο 

(2) ενδιαφέρον για την επικοινωνία 
(λειτουργική πρακτική) 

(3) ενεργός συμμετοχή 

(4) επίγνωση της μαθησιακής διαδικασίας 

(5) ικανότητα προσαρμογής και χρήσης των 
στρατηγικών ανάλογα προς τις απαιτήσεις 
της κάθε δραστηριότητας 



Αρχή της διευρυνόμενης επανάληψης  

(expanding rehearsal)  

Τρόποι για τον σχεδιασμό διαφορετικών τύπων 
επανάληψης περιλαμβάνουν ενέργειες, 
όπως: 

• ανακύκλωση παλιού υλικού μέσα από 
καινούργιες ασκήσεις 

• συμπλήρωση κενών με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών 

• παιχνίδια ελέγχου του λεξιλογίου μέσα από 
σχετικές κάρτες  



Γιατί η ανάκληση της πληροφορίας έχει καλύτερα 
αποτελέσματα από την απλή επανάληψή της; 

• Συχνότητα 
επαναλήψεων 
(μνημονικός πίνακας 
του Pimsleur) 

 

1 2 3 4 5 

5δ 25δ 2λ 10λ 1ω 

6 7 8 9 10 

5ω 1μ 5μ 25μ 4μη 



Τύποι επανάληψης για το λεξιλόγιο 
Γνωστικές διεργασίες Τύπος επανάληψης 

Εντοπισμός Βλέπω πάλι τον τύπο της λέξης και 

ταυτόχρονα μου δίνεται και η 

σημασία της 

Ανάκληση  ανακαλώ την ίδια σημασία 

αρκετές φορές 

Δημιουργία  ανακαλώ τη σημασία σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα όπου 

απαιτούνται διαφορετικά 

παραδείγματα χρήσης της 



Β. Πηγές: πού 

Πληροφορίες για τις λέξεις που συναντά ο μαθητής 
• Από την ίδια τη λέξη 
• Από το περικείμενο 
• Από βασικό εγχειρίδιο αναφοράς (Γ1/ Γ2) 
• Από παράλληλους τύπους στη Γ1 ή τη Γ2 
 
«υπόθεση της ισοδυναμίας» (Swan 1997: 166) 
• οι ξένες λέξεις μπορεί να φαίνονται διαφορετικές σε σχέση 

με αυτές της μητρικής γλώσσας, λειτουργούν, ωστόσο, με τον 
ίδιο τρόπο (σημασιολογικά και γραμματικά) 

• κοίτα οτιδήποτε σαν να είναι το ίδιο ανάμεσα στα δύο 
γλωσσικά συστήματα, εκτός και αν έχεις κάποιο καλό λόγο 
για να μην το κάνεις. 



Γ. Διαδικασίες: πώς 

• 1. Εντοπισμός: ο μαθητής αναγνωρίζει ότι 
πρέπει να μάθει το συγκεκριμένο λεξιλογικό 
στοιχείο 

Τι κάνει ή τι ωθείται να κάνει  

- βάζει τη λέξη σε ένα γλωσσάρι ή μία λίστα λέξεων 

- γράφει τη λέξη σε μία κάρτα  

- επαναλαμβάνει προφορικά τη λέξη 

- ξαναγράφει τη λέξη 

-υπογραμμίζει τη λέξη με έναν μαρκαδόρο 

Αναγνωριστικές στρατηγικές 
εγγραφής του 

συγκεκριμένου στοιχείου 
στη βραχυπρόθεσμη μνήμη 

Πώς θυμάται μια 
λέξη και πώς  το 

ενεργοποιεί στην 
παραγωγή του; 



Γ. Διαδικασίες 

• 2. Ανάκληση: ο μαθητής επαναφέρει στοιχεία που 
έχει ήδη συναντήσει. Κάθε ανάκληση ενισχύει τον 
σύνδεσμο ανάμεσα στο ερέθισμα (λέξη) και την 
ανακαλούμενη γνώση. 

Τι κάνει ή ωθείται να κάνει 
- αφήνει κενό στο συγκεκριμένο σημείο του κειμένου 

όπου εμφανίζεται η λέξη που θέλει να ανακαλέσει 
- αντικαθιστά τον υπό ανάκληση λεξιλογικό τύπο με 

ένα απλούστερο συνώνυμό του 
- δίνει το πρώτο γράμμα του υπό ανάκληση τύπου και 

αφήνει τόσα κενά όσα και τα γράμματα από τα 
οποία αποτελείται η συγκεκριμένη λέξη 

•Προσληπτική/ παραγωγική  
•Εντός/ εκτός περικειμένου 

•Γραπτή/ προφορική 
ανάκληση 

Τελικά, ποιος τύπος 
στρατηγικών (1ή 2) είναι 

ανώτερος και γιατί; 



Γ. Διαδικασίες: πώς 

3. Παραγωγή: Προϋποτίθενται συνθήκες «εμπλουτισμένης 
διδασκαλίας» του λεξιλογίου (rich instruction) 

Τι κάνει ή ωθείται να κάνει ο μαθητής; 
• αναλύει τη λέξη στα επιμέρους συστατικά της 
• κάνει σημασιολογική χαρτογράφηση 
• δημιουργεί περιβάλλοντα χρήσης της λέξης-στόχου 
• δημιουργεί συνάψεις και προτάσεις που περιλαμβάνουν τη 

συγκεκριμένη λέξη 
• χρησιμοποιεί μνημονικές τεχνικές, όπως τη ‘λέξη-κλειδί’ 

(keyword technique) 
• χρησιμοποιεί τη λέξη σε καινούργια περιβάλλοντα μέσα από 

τις τέσσερις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού 
και προφορικού λόγου 

Χρόνος στη λέξη 
Ρητή αναφορά σε 

επιμέρους στοιχεία 
της 

Εμπλοκή μαθητών 



 Εμλουτισμένη διδασκαλία λεξιλογίου (rich 
instruction) 

Προκύπτει από τη στιγμή που ο διδάσκων δεν αρκείται σε μια 
απλή ερμηνεία της άγνωστης προς τους μαθητές λέξης με τη 
μορφή ενός απλού ορισμού, ενός συνωνύμου ή μιας 
μετάφρασης. Ταιριάζει σε λέξεις με υψηλή συχνότητα. 
Σκοπός της είναι να καταστήσει τον συγκεκριμένο λεξιλογικό 
τύπο προσβάσιμο λήμμα για το λεξιλόγιο το οποίο χτίζει ο 
κάθε μαθητής στη γλώσσα-στόχο.  

Βασικά της χαρακτηριστικά:  
• ο χρόνος που αναλώνεται στη λέξη-στόχο 
• η ρητή αναφορά στα επιμέρους χαρακτηριστικά της λεξικής 

της γνώσης σε προσληπτικό και παραγωγικό επίπεδο 
• η εμπλοκή των μαθητών σε ενεργή και εις βάθος επεξεργασία 

της λέξης-στόχου 

Σχέση με εμπρόθετη 
εκμάθηση λεξιλογίου;;; 



Εξάσκηση των μαθητών στην επιλογή και τη 
χρήση των στρατηγικών 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του διδάσκοντος 

• 1. σε ποιες στρατηγικές να δοθεί προσοχή 

• 2. πόσος χρόνος να αναλωθεί 

• 3. πρόγραμμα εξάσκησης στην κάθε 
στρατηγική με ευκαιρίες στους μαθητές 

• 4. καθοδήγηση και επανατροφοδότηση στον 
έλεγχο που αναπτύσσουν οι μαθητές  

1. Αποκρυπτογράφηση 
2. Ανάλυση λέξης 
3. Χρήση λεξικού 

4. Εμπρόθετη 
εκμάθηση 

4-5 ώρες 
ανά 

στρατηγι
κή  



Πώς εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα 
εξάσκησης σε στρατηγικές; 

• 1. ο διδάσκων δίνει ένα υπόδειγμα της συγκεκριμένης στρατηγικής 

• 2. τα βήματα της κάθε στρατηγικής δίνονται χωριστά 

• 3. οι μαθητές εφαρμόζουν τη στρατηγική ανά ζεύγη 

• 4. οι μαθητές αναφέρονται στην εφαρμογή των βημάτων της κάθε 
στρατηγικής 

• 5.οι μαθητές αναφέρονται στην ευκολία ή στη δυσκολία 
εφαρμογής της στρατηγικής εκτός του περιβάλλοντος της τάξης 

• 6. ο διδάσκων ελέγχει συστηματικά τη χρήση των στρατηγικών και 
δίνει ανατροφοδότηση στους μαθητές 

• 7. οι μαθητές συμβουλεύονται τον διδάσκοντα σχετικά με τη χρήση 
της κάθε στρατηγικής  



Εκπαιδεύοντας τους μαθητές  
στη στρατηγική ανεύρεσης της σημασίας 

 

Παραγωγική προσέγγιση 

 
1ο βήμα: Επιχειρούμε να συναγάγουμε  
                τη σημασία της λέξης 
 
2ο βήμα: Αιτιολογούμε τη συνεπαγωγή 
 
3ο βήμα: Ελέγχουμε, αναθεωρούμε και  
                προσαρμόζουμε τη συνεπαγωγή, 
                αν είναι απαραίτητο 
 
     

Bruton & Samuda (1981) 



Εκπαιδεύοντας τους μαθητές  
στη στρατηγική ανεύρεσης της σημασίας 

 

Επαγωγική προσέγγιση 
 

1ο βήμα: καθορίζουμε τη γραμματική κατηγορία της λέξης 
2ο βήμα: απλοποιούμε το άμεσο περικείμενο 
3ο βήμα: εξετάζουμε το ευρύτερο περικείμενο 
4ο βήμα: επιχειρούμε να συναγάγουμε τη σημασία της λέξης 
5ο βήμα: ελέγχουμε την ορθότητα της συνεπαγωγής 

 Εξετάζουμε αν ανήκει η συνεπαγωγή στην ίδια γραμματική 
κατηγορία 

 Αντικαθιστούμε την άγνωστη λέξη με τη συνεπαγωγή και 
ελέγχουμε αν ταιριάζει στο νόημα του κειμένου 

 Αναλύουμε την άγνωστη λέξη στα συστατικά της και ελέγχουμε  
     αν η σημασία τους επιβεβαιώνει τη συνεπαγωγή 
 Κοιτάζουμε τη λέξη στο λεξικό 

Clarke & Nation (1980) 



Αποκρυπτογράφηση λέξεων από τα 
συμφραζόμενα (guessing from context) 

Παρά το γεγονός ότι η εκμάθηση λεξιλογίου 
από τα συμφραζόμενα είναι κατά κύριο λόγο 
ευκαιριακή (incidental) διαδικασία, η 
εμπρόθετη (intentional), συνειδητή εστίαση 
στην ανάπτυξη των στρατηγικών που 
χρειάζονται για τον σκοπό αυτό είναι 
απαραίτητη. Για αυτό, διδάσκοντες και 
διδασκόμενοι χρειάζονται να αφιερώσουν 
χρόνο στην εξάσκησή τους για τις 
συγκεκριμένες στρατηγικές. 



1. Πόσες άγνωστες λέξεις μπορούν να 
αποκρυπτογραφηθούν από τα συμφραζόμενα; 

Για να μπορέσουν να αποκρυπτογραφήσουν 
λέξεις από τα συμφραζόμενα και να 
ενεργοποιήσουν τις ανάλογες στρατηγικές, οι 
μαθητές χρειάζονται να γνωρίζουν ήδη το 
95% των λέξεων που εμφανίζονται στο 
συγκεκριμένο κείμενο. Το 95% σημαίνει ότι 
υπάρχει μία άγνωστη λέξη σε κάθε 20 λέξεις ή 
μία σε κάθε δύο σειρές. Η επίτευξη της 
ιδανικής αναλογίας ανάμεσα σε άγνωστες και 
γνωστές λέξεις προϋποθέτει την κατασκευή 
απλοποιημένων κειμένων. 



2. Πόσο λεξιλόγιο μπορεί να μάθει κανείς από 
τα συμφραζόμενα; 

Τι μπορεί να συμβεί με ένα στοιχείο που απαντά σε 
συμφραζόμενα; 

• ο μαθητής το μαντεύει σωστά σε κάποιο βαθμό και 
εν μέρει το μαθαίνει. Αυτό μπορεί να συμβεί στο 5-
10% των λέξεων που βρίσκει. 

• Ο μαθητής μαντεύει έως κάποιο βαθμό τη λέξη 
σωστά, αλλά δεν μαθαίνει τίποτα. Αυτό συμβαίνει 
σε πολλές λέξεις. 

• Ο μαθητής μαντεύει τη λέξη λάθος. 

• Ο μαθητής αγνοεί το συγκεκριμένο λεξιλογικό 
στοιχείο, καθώς δεν είναι απαραίτητο για το 
προσδοκώμενο μήνυμα του κειμένου. 



3. Πώς μπορούν τελικά να συγκρατηθούν στη μνήμη όσο το 
δυνατόν περισσότερες από τις λέξεις που 

αποκρυπτογραφούνται από το περικείμενο; 

• Η Fraser (1999) βρήκε ότι περισσότερο λεξιλόγιο μπορεί να 
συγκρατηθεί μέσω λεξικών συνεπαγωγών από το περικείμενο 
όταν: 
– Η διαδικασία της λεξικής συνεπαγωγής συνοδεύεται από τη χρήση 

ενός λεξικού (αυτό σχεδόν διπλασιάζει την όλη μνημονική 
διαδικασία). Η χρήση του λεξικού έχει σημαντική συμβολή στην 
αύξηση του λεξιλογίου και οι μαθητές ωφελούνται ιδιαίτερα από την 
εξάσκησή τους στον τρόπο χρήση του λεξικού. 

– Οι μαθητές θυμούνταν ότι είχαν δει μια λέξη πριν τη συναντήσουν 
ξανά, αλλά πριν τη δεύτερη επαφή με αυτή εντός περικειμένου δεν 
ήταν σε θέση να ανακαλέσουν τη σημασία της. Αυτό δείχνει ότι η 
εκμάθηση του λεξιλογίου είναι κατ’εξοχήν σωρευτική διαδικασία με 
τις επόμενες επαφές να στηρίζονται πάνω στις προηγούμενες, ακόμα 
και αν οι πρώτες επαφές δεν αποδίδουν παρά ελάχιστα μαθησιακά 
αποτελέσματα. 

 



Ευκαιριακή εκμάθηση λεξιλογίου 



Λεξιλογικές ασκήσεις για ΚΓΛ 



Λεξιλογικές ασκήσεις για ΠΓΛ 



4. Τι ενδείξεις παρέχει το κειμενικό περιβάλλον 
και πόσο αποτελεσματικές μπορούν να είναι; 

• Τρεις είναι οι βασικές πηγές από τις οποίες οι 
μαθητές μπορούν να αντλήσουν στοιχεία για 
τις λεξικές συνεπαγωγές τους: 
– Διαγλωσσικές: οι ενδείκτες βασίζονται στη Γ1, 

δάνειες λέξεις από τη Γ1 ή από τη γνώση άλλων 
γλωσσών. 

– Ενδογλωσσικές: οι ενδείκτες βασίζονται στη 
γνώση της γλώσσας-στόχου 

– Κειμενικές: οι ενδείκτες βασίζονται στο ίδιο το 
κείμενο ή στη γνώση που έχουν οι ίδιοι οι 
μαθητές για τον κόσμο. 



Ενδιάμεσες μεταβλητές (mediating variables) 
Jenkins & Dixon (1983) 

• 1. ο αριθμός των εμφανίσεων: όσο πιο συχνά απαντά μια 
άγνωστη λέξη τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να τη 
μαντέψει σωστά ο μαθητής και να τη μάθει. 

• 2. η εγγύτητα της επανάληψης: όσο πιο κοντά 
επαναλαμβάνεται η συγκεκριμένη λέξη, τόσο περισσότερες 
οι πιθανότητες οι ενδείκτες που απαντούν σε κάθε 
εμφάνιση να ενσωματωθούν και να αποτελέσουν ενιαίο 
σύνολο 

• 3. η ποικιλία των περικειμένων: σε όσο πιο διαφορετικά 
περιβάλλοντα απαντά μία λέξη τόσο μεγαλύτερο το εύρος 
των ενδεικτών που είναι διαθέσιμοι 

• 4. παρουσία των σχετικών ενδεικτών: κάποια 
περιβάλλοντα έχουν χρήσιμους ενδείκτες, κάποια άλλα όχι. 
[] 

• 5. η εγγύτητα των σχετικών ενδεικτών: όσο πιο κοντά στην 
άγνωστη λέξη είναι οι ενδείκτες, τόσο μεγαλύτερες οι 
πιθανότητες να χρησιμοποιηθούν. 

• 6. ο αριθμός των ενδεικτών: όσο περισσότεροι οι 
ενδείκτες, τόσο ευκολότερο το μάντεμα. 



Παράδειγμα εμφάνισης ενδείκτη 

• Πρωταθλητές στην κατανάλωση κρέατος  

Οι Έλληνες αποστρέφονται τους «θησαυρούς» 
που προσφέρουν η γη και η θάλασσα 

Δεν μας αρέσει το πλέον ελληνικό-μεσογειακό 
μενού με τα όσπρια, τα λαχανικά και τα 
φρούτα  

(ΒΗΜΑ, 30/11/2003) 

  

 



Ενδιάμεσες μεταβλητές (mediating variables) 
• 7. η σαφήνεια των ενδεικτών: ένα ξεκάθαρα δηλωμένο συνώνυμο 

μέσα στο περικείμενο διευκολύνει την εκμάθηση. 
• 8. η πυκνότητα των άγνωστων λέξεων: αν πολλές άγνωστες λέξεις 

είναι κοντά η μία στην άλλη, η αποκρυπτογράφηση θα είναι 
δυσκολότερη. Για αυτό και η επιτυχία στις λεξικές συνεπαγωγές είναι 
άμεσα συνυφασμένη με το μέγεθος του λεξιλογίου των μαθητών. Όσο 
μεγαλύτερο το μέγεθος του λεξιλογίου των μαθητών, τόσο 
μεγαλύτερος και ο αριθμός των γνωστών λέξεων στο περικείμενο. 

• 9. η σημαντικότητα της άγνωστης λέξης για την κατανόηση του 
κειμένου: όσο περισσότερο χρειάζεται μια λέξη, τόσο πιο πιθανό είναι 
να καταβάλει προσπάθεια ο μαθητής για να τη μαντέψει σωστά. 

• 10. η προηγούμενη γνώση του θέματος: η γνώση του πραγματικού 
κόσμου μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο μάντεμα.  

• 11. η εξοικείωση με την έννοια: αν η έννοια είναι ήδη γνωστή, η 
αποκρυπτογράφηση είναι ευκολότερη. Σε αντίθετη περίπτωση, με 
έννοιες δύσκολες και ασυνήθεις, το μάντεμα γίνεται πιο δύσκολο. 

• 12. η εξοικείωση με τα αντικείμενα αναφοράς: αν οι ιδέες που 
δηλώνονται στους ενδείκτες είναι οικείες στους μαθητές, το μάντεμα 
γίνεται ευκολότερο. 

• 13. συγκεκριμένα έναντι αφηρημένων αντικειμένων αναφοράς: αν οι 
ιδέες στους ενδείκτες δεν είναι αφηρημένες, το μάντεμα είναι 
ευκολότερο. 

• 14. ο βαθμός πολυσημίας: αν η λέξη δεν είναι πολύσημη, το μάντεμα 
είναι ευκολότερο. 
 


