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& Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διεξήγαγε κατά το σχολικό έτος 2005‐6 πανελλα‐
δική έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο,
με αφορμή τη συγγραφή των νέων βιβλίων και την ανάγκη συγκριτικής αξι‐
ολόγησης των παλιών με τα νέα διδακτικά βιβλία, τα οποία εισήχθησαν στα
σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006‐7.
Σκοπός της έρευνας ήταν: α) να διερευνηθεί η λειτουργικότητα των χρη‐
σιμοποιούμενων μέχρι το σχολικό έτος 2005‐2006 διδακτικών εγχειριδίων της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και η στάση των φιλολόγων α‐
πέναντι στο μάθημα και β) να διαπιστωθεί η επίδραση του μαθήματος στην
ανάπτυξη της νοητικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών αλλά και στη
σωστότερη χρήση της ν.ε. γλώσσας από αυτούς.
Η έρευνα είχε πανελλαδική εμβέλεια και διεξήχθη με τη χρήση ερωτη‐
ματολογίου που απευθύνθηκε σε 350 περίπου φιλολόγους καθηγητές που
διδάσκουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και υπηρετούν σε
Γυμνάσια της χώρας, τα οποία ανήκουν και στις 13 εκπαιδευτικές περιφέ‐
ρειες. Η επιλογή των Γυμνασίων έγινε‐ μετά από υπόδειξη των σχολικών
συμβούλων φιλολόγων και με τη συνεργασία των οικείων διευθύνσεων ‐με
κριτήριο την αναλογική αντιπροσώπευση αστικών, ημιαστικών, αγροτικών
και νησιωτικών περιοχών, αλλά και διαφορετικών τύπων σχολείου (πειρα‐
ματικών, μουσικών κ.λπ.)
Τα ερωτηματολόγια υπεβλήθησαν ανώνυμα και απεστάλησαν στο Παι‐
δαγωγικό Ινστιτούτο από τις οικείες διευθύνσεις ή από τους διευθυντές των
οικείων σχολικών μονάδων σχολείων.
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 ε‐
ρωτηματολογίων:
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•

το 97,5 % των ερωτηθέντων φιλολόγων απάντησε ότι θα θεωρούσε
«έλλειμμα παιδείας αν οι μαθητές τελείωναν το γυμνάσιο, χωρίς να
έρθουν καθόλου σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα»

•

το 79,7 % υποστηρίζει ότι η διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων
Ελληνικών από το πρωτότυπο στο Γυμνάσιο βοηθάει τους μαθητές
στη σωστότερη χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας

•

το 94,5 % ότι το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας συμβάλλει
ουσιαστικά «στη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας της ελληνικής
γλώσσας»

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 86 % οι φιλόλογοι θεωρούν
θετικό το μέτρο του ΥΠΕΠΘ για αύξηση από το σχολικό έτος 2005‐2006 των
ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Τα συντριπτικά υπέρ του μαθήματος ποσοστά της έρευνας δικαιώνουν
την εκτίμηση της πολιτείας για την πολλαπλή ωφελιμότητα της συστηματι‐
κής διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και δίνουν
οριστική απάντηση σε όσους ‐εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας‐επιμένουν να
ζητούν τον εξοβελισμό του μαθήματος από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυ‐
μνασίων και σε όσους αμφισβητούν τη σημαντική προσφορά του στην ουσι‐
αστικότερη εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας, στον περαιτέρω ε‐
μπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών όπως και στην ανάπτυξη της κρι‐
τικής τους σκέψης.
Επιπλέον αποδεικνύουν ότι η μαθητεία στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
βοηθάει καταλυτικά στη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας και
προσφέρει σημαντική υπηρεσία στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στοι‐
χείου που είναι από τα βασικότερα αιτήματα της αληθούς παιδείας, η οποία
οφείλει να υπηρετεί με περισσή αφοσίωση σήμερα τις ποιότητες του πολιτι‐
σμού μας και να διαφυλάσσει, στους χαλεπούς καιρούς μας, στο ακέραιο τον
ανθρωπιστικό προσανατολισμό της.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ 345 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
1. Η διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στο
Γυμνάσιο βοηθάει τους μαθητές:
α/α

i.

στον εμπλουτισμό του λε‐

καθόλου

αρκετά

έως

έως

λίγο

πολύ

15, 7 %

84,3 %

26, 5 %

73,5 %

33,6%

66,4 %

20,3%

79, 7%

31,9 %

68,1

5,5 %

94.5%

ξιλογίου τους
ii.

στην κατανόηση Κειμένων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
(π.χ. Παπαδιαμάντη, Βιζυη‐
νού, Κάλβου κ.ά.)

iii.

στην κατανόηση όρων που
συναντούν κατά τη διδα‐
σκαλία μαθημάτων των θε‐
τικών επιστημών (Φυσικής,
Μαθηματικών κ.ά.)

iv.

στη σωστότερη χρήση της
νέας ελληνικής γλώσσας

v.

στην ανάπτυξη της κριτι‐
κής σκέψης και της νοητι‐
κής ικανότητάς τους

vi.

στη συνειδητοποίηση της
διαχρονικότητας της ελλη‐
νικής γλώσσας
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2. Θα θεωρούσατε έλλειμμα παιδείας αν οι μαθητές τελείωναν το γυμνάσιο, χω‐
ρίς να έρθουν καθόλου σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα;
i. ναι

96,8%

ii. όχι

3,2%

3. Πόσο ωφέλιμη θεωρείτε τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στα
Γυμνάσια:
i.

καθόλου

0%

ii.

λίγο

12,8%

iii.

πολύ

86,4%

6. Οι δύο ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος ήταν αρκετές για την
κάλυψη της διδακτέας ύλης κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2004‐2005;
i. ναι

12,2%

ii. όχι

87,5%

24. Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας στο γυμνάσιο συμβάλλει στην καλύτερη εμπέδωση της ύλης από
τους μαθητές:
i. καθόλου έως λίγο
ii. αρκετά

14%

έως πολύ

86 %
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