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«Η τύχη του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών στο σύγχρονο κόσµο, 
οι απόψεις των µαθητών του Γυµνασίου» 

 
για τον Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας 

Ευαγγελία Αντωνίου, 6ο Γυµνάσιο ∆ράµας 
 
 
   Το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών έχει υποστεί πολλές παλινδροµήσεις, λόγω των 

µεταρρυθµίσεων και «αντιµεταρρυθµίσεων» που συµβαίνουν στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα εδώ και 35 χρόνια. Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών (από το πρωτότυπο) 
στα σχολεία αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και διχασµού της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
µερίδας της ελληνικής κοινωνίας και διανόησης. Υφίσταται µάλιστα αντιπαράθεση µε έντονη 
επιχειρηµατολογία από πολλές  πλευρές. Ιδιαίτερα η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο 
Γυµνάσιο δέχεται σοβαρή αµφισβήτηση και βρίσκεται σε αµήχανη κατάσταση1, καθώς δεν είναι 
δεδοµένος ο ευεργετικός µε βάση τα προγράµµατα σπουδών ρόλος της, ούτε φαίνεται να 
αποτελεί ευχάριστο για την πλειοψηφία των µαθητών µάθηµα. 

Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών
2 µε τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του 

µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας και Γλώσσας στο Γυµνάσιο και Λύκειο οδηγεί 
προς τη γλωσσική και πολιτιστική προσέγγιση λαµβάνοντας υπόψη σύγχρονες αρχές της 
διδακτικής των γλωσσών (οι ειδικοί σκοποί κυρίως που είναι ευκρινείς και όχι τόσο οι γενικοί, 
οι οποίοι είναι µάλλον αόριστοι).  Ωστόσο  οι µαθητές δε φαίνεται να βρίσκουν το µάθηµα 
περισσότερο ελκυστικό και ευχάριστο από άλλοτε, ούτε γίνονται αποδέκτες της µορφωτικής 
αξίας του µαθήµατος, καθώς η πράξη και η «τάξη» άλλα φανερώνουν.  

  Η συνήθης εµµονή στα «ξηρά» γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα και η 
µηχανιστική προσέγγιση των κειµένων  εξαντλούν τους µαθητές και τους αποµακρύνουν από 
τους ειδικούς σκοπούς που θέτει το Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το µάθηµα. 

  Έχουν δηµοσιευτεί πολλά άρθρα από ανθρώπους που εµπλέκονται στη διδασκαλία µε 
τους σκοπούς και τους στόχους, τα περιεχόµενα και τις µεθόδους  αλλά και τα τρωτά της 
διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Επίσης έχουν γίνει δηµόσιες συζητήσεις σε συνέδρια και 
έχει αναπτυχθεί διάλογος στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά µε την αναγκαιότητα 
αλλαγής ή βελτίωσης της διδασκαλίας του συγκεκριµένου µαθήµατος. 

  Οι περισσότερες προτάσεις προκρίνουν αλλαγή στον τρόπο και στις µεθόδους 
διδασκαλίας, απαλλαγή από φορµαλιστικές µεθόδους κατανόησης των κειµένων και από την 
εξαντλητική εξέταση των συντακτικών και γραµµατικών φαινοµένων και προωθούν την 
κειµενοκεντρική µέθοδο. 

Ωστόσο, αυτές τις προτάσεις  έχει ήδη διατυπώσει µε ευκρίνεια χρόνια πριν ο 
πρωτοπόρος δάσκαλος του λόγου και επίκαιρος τώρα παρά ποτέ, Α.Β Μουµτζάκης. Αναφέρει 
σε µια εισήγησή του σχετικά µε «τη διδασκαλία  του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών 
στην Α' Λυκείου»: 

«….∆εν προτεινόταν πια να γίνεται π.χ. γραµµατική και συντακτική ανάλυση του κειµένου 
από την αρχή, παρά µόνο όπου χρειαζόταν για τη λύση ενός ερµηνευτικού προβλήµατος ή δεν ήταν 
πια ως µοναδικές ή ως κύριες ασκήσεις οι γνωστές χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις µε 
κλειστές γραµµατικές και µε µεµονωµένες λέξεις-τύπους, όπως ωστόσο συνεχίζεται να γίνεται ως 
σήµερα, κτλ. Με τη νέα διδασκαλία το βάρος έπεφτε στο κείµενο, στις λέξεις και στις προτάσεις και 
όχι στη γραµµατική - όπως γινόταν παλαιότερα έστω και µε τη βοήθεια ενός κειµένου. Το κείµενο 

                                                      

1 βλ. ∆. Κ. Μαυροσκούφης (2002). «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: 
µορφωτικό αγαθό ή εκπαιδευτικό αδιέξοδο»; Φιλόλογος, 108, 258-266. 
2 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998). Ενιαίο Λύκειο. Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών. Αθήνα: ΟΕ∆Β, σ. 68. Πβ. και ΥΠΕΠΘ – ΠΙ (2004-2007). ∆ΕΠΠΣ – ΑΠΣ 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, προσβάσιµο στο: www.pi-schools.gr.   
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όµως παλαιότερα συχνά υπηρετούσε τη γραµµατική και όχι το αντίστροφο, δεν ήταν δηλαδή το 
κείµενο ο κύριος στόχος και η γραµµατική βοηθητικό του µέσο, γι’ αυτό και το κείµενο µπορούσε 
να είναι κατασκευασµένο. Στο νέο βιβλίο η εξοικείωση µε τις λέξεις και τις φράσεις γίνεται µε 
ασκήσεις σε αυθεντικά κείµενα, σε περισσότερα κείµενα. 

Ο µαθητής ίσως µε τους τρόπους που πρότεινε το βιβλίο δε θα ήταν σε θέση να σχηµατίσει 
«από µνήµης» έναν οποιονδήποτε τύπο κάποιου ρήµατος αλλά µε πολλές ασκήσεις, σε κείµενα 
πάντοτε, θα αναγνώριζε τον τύπο και τη σηµασία του, αν µάθαινε βασικές γραµµατικές δοµές, 
γλωσσικά στοιχεία που οδηγούν στη σηµασιολογική λειτουργία των λέξεων. Και αυτό είναι που 
βοηθάει στην ερµηνεία των κειµένων πολύ περισσότερο από όσο η αναπαραγωγή τύπων, όπως 
είναι π.χ. οι χρονικές αντικαταστάσεις. 

Συχνά άλλωστε η κατανόηση του κειµένου δεν απαιτεί τόσο λεπτοµερειακές, όσο κάποιες 
βασικές γνώσεις γραµµατικής, που καθώς όµως δίνονται µαζί µε άλλες µικρότερης πρακτικής 
αξίας για την κατανόηση του κειµένου, δεν επισηµαίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιµες για την 
αξιοποίηση τους στην ερµηνευτική πράξη.» 

Και σε άλλο σηµείο λέει: 

«…Η στροφή όµως των µαθητών όχι µόνο προς τη γραµµατική και το συντακτικό αλλά 
περισσότερο προς την κατανόηση και τη µετάφραση των κειµένων, όπως πρότεινε το βιβλίο, κάνει 
ακόµη το µάθηµα πιο ενδιαφέρον, γιατί αυτό συντελεί στο να χρησιµοποιούν οι µαθητές 
περισσότερο την κρίση και τη φαντασία τους, στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν το κείµενο 
χωρίς αναστολές, πού προκαλεί η όχι πάντοτε απαραίτητη γραµµατική ή συντακτική ανάλυση. Οι 
µαθητές, τουλάχιστον όσοι δε θα πάνε στην Γ' δέσµη, πολύ δύσκολα πείθονται να διαθέσουν τόσες 
ώρες για πράγµατα που δεν είναι σκέψη και ζωή των αρχαίων αλλά τύποι αυτής της σκέψης και 
ζωής, δηλαδή µια αφαίρεση από τα πράγµατα, όπως είναι κάθε γραµµατική ανάλυση. Η 
ανακάλυψη από τους µαθητές µιας σκέψης ή µιας πράξης, η αποκρυπτογράφηση του λόγου ενός 
άλλου ανθρώπου έστω µιας άλλης εποχής, µπορεί να δικαιώσει στη συνείδηση των νέων 
ανθρώπων την προσπάθεια τους -που δεν είναι και µικρή σήµερα...» 

 
Οι θέσεις-προτάσεις του Α. Β. Μουµτζάκη λοιπόν υπήρξαν αφορµή για τη συζήτηση 

και διερεύνηση των απόψεων µαθητών/τριων της Γ’ Τάξης Γυµνασίου σχετικά µε τη 
δυσκολία του µαθήµατος , τη χρησιµότητά του, τον τρόπο διδασκαλίας, την επίδραση και 
σχέση των αρχαίων ελληνικών (από το πρωτότυπο) µε τη νεοελληνική γλώσσα.3 

Ποια κατάσταση όµως επικρατεί στο Γυµνάσιο και συγκεκριµένα στη Γ’ Γυµνασίου 
όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά; 

Πριν την παρουσίαση των απόψεων των µαθητών και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 
από αυτά µάλλον επιβάλλεται η συνοπτική περιγραφή και υποκειµενική ίσως κριτική της 
κατάστασης που επικρατεί αναφορικά µε τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο 
γυµνάσιο και συγκεκριµένα στη Γ’ γυµνασίου. 

Καταρχήν τα κείµενα που έχουν επιλεχθεί, για να διδαχθούν στους µαθητές είναι κατά 
κανόνα αποσπασµατικά και σε αρκετές περιπτώσεις δυσνόητα (π.χ. κείµενο Α 3ης ενότητας σχ. 
εγχειριδίου της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σελ.22) και δεν «συγκινούν» τους µαθητές, καθώς 
το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν τα κείµενα αυτά διαφέρει ριζικά από το 
σηµερινό. 

Στη Γ’ Γυµνασίου διδάσκεται µε βάση το θεσµικό πλαίσιο (οδηγίες από το παιδαγωγικό 
ινστιτούτο) η µετάφραση του βασικού κειµένου  της κάθε ενότητας και στις τελικές 
ενδοσχολικές εξετάσεις ζητείται µετάφραση, καθώς έτσι θεωρείται ότι επιτυγχάνεται η 
                                                      

3 Έναυσµα υπήρξε σχετική εργασία που έχει γίνει από το συνάδελφο Συµεωνίδη Βασίλη «Τα παιδία κλαίει, 
διαγνωστική αξιολόγηση στα αρχαία ελληνικά της Α’ Λυκείου», δηµοσιευµένη στον διαδικτυακό ιστότοπο  
alfavita.gr 21/09/2010. 
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βαθύτερη κατανόηση του κειµένου. Συνηθισµένη πρακτική, λοιπόν, είναι να αφιερώνεται όλη 
σχεδόν η διδακτική ώρα  στην κατά λέξη  µετάφραση του κειµένου (περίπου 10 σειρών) και να 
προκύπτει ένα νέο «µεταφρασµένο» κείµενο, ιδιότυπο νεοελληνικά, που µόνο σε µια σχολική 
τάξη θα µπορούσε να λειτουργήσει. 

Επίσης, η ύλη της γραµµατικής αλλά και των συντακτικών φαινοµένων είναι µεγάλη και, 
όπως τονίζεται συνεχώς από τους φιλολόγους, ο ωφέλιµος διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί, για να 
καλυφθεί και να αφοµοιωθεί. Καθηγητές και µαθητές κοπιάζουν αγωνιωδώς  να συνταιριάξουν 
το κείµενο, τη µετάφραση και την ερµηνεία του µε τη διδασκαλία των γραµµατικών και 
συντακτικών φαινοµένων. Τα αποτελέσµατα για την επίτευξη των σκοπών σχετικά µε τη 
γλωσσική και πολιτιστική προσέγγιση είναι αµφισβητούµενα, ενώ το µάθηµα γίνεται µονότονο 
και µονοµερές. 

Τέλος, παρατηρείται αναντιστοιχία µεταξύ στόχων και αξιολόγησης, καθώς άλλα 
προτείνονται για το περιεχόµενο της αξιολόγησης µε βάση το επίσηµο θεσµικό πλαίσιο και 
αλλιώς γίνεται ο τρόπος αξιολόγησης του µαθήµατος. Για παράδειγµα οι γραµµατικές και 
συντακτικές ασκήσεις εξετάζουν συνήθως  λέξεις µεµονωµένες που προϋποθέτουν την από 
«στήθους» γνώση, ενώ στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για την αρχαία ελληνική 
γλώσσα από το πρωτότυπο αναφέρεται ότι α) Για τη γνώση της γραµµατικής και του συντακτικού 
(απαιτούνται ασκήσεις) –πολλαπλής επιλογής διαφόρων τύπων, συµπλήρωσης κενών, -
αντιστοίχισης, διάζευξης κ.α. – Μετασχηµατισµού φράσεων ή ολόκληρων προτάσεων (από τον ένα 
αριθµό στον άλλο). Αποτέλεσµα είναι οι τρόποι και οι απαιτήσεις της αξιολόγησης να 
καθορίζουν το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία της διδασκαλίας. 

 
Ποιες είναι οι απόψεις των µαθητών/-τριών για τα αρχαία ελληνικά και τη 

διδασκαλία τους;  
Αρχικά αναπτύχθηκε συζήτηση µε  21 µαθητές (έλειπαν κάποιοι µαθητές) από ένα τµήµα 

της Γ’ τάξης γύρω από τα αρχαία ελληνικά και τους ζητήθηκε να καταγράψουν τις απόψεις τους 
µε βάση κάποιες ερωτήσεις ανοιχτές. Το δείγµα αυτό, βέβαια, δεν µπορεί να θεωρηθεί 
αντιπροσωπευτικό, οποιαδήποτε στατιστική του επεξεργασία δεν θα µας δώσει αξιόπιστα 
αποτελέσµατα. Είναι απλώς ενδεικτικό και ρόλος του είναι να αποτελέσει τη βάση για τη 
διατύπωση ορισµένων προκαταρκτικών διαπιστώσεων και σκέψεων γύρω από την εικόνα που 
έχουν οι µαθητές για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυµνάσιο. 

Με βάση αυτά που έγραψαν οι µαθητές φαίνεται ότι: 
Α. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι δύσκολο µάθηµα, λόγω του όγκου των 

γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων και της αδυναµίας να τ’ αποµνηµονεύσουν. 
Κάποιοι, λίγοι, απάντησαν πως το θεωρούν εύκολο και άλλοι γράφουν ότι αν διαβάζουν, θα 
είναι γι’ αυτούς εύκολο µάθηµα. 

Ενδεικτικές απαντήσεις: 
-«Πιστεύω ότι τα αρχαία ελληνικά είναι ένα µάθηµα λίγο δύσκολο γενικά, όµως µε λίγη 

προσπάθεια, αν δηλαδή µαθαίναµε όσα κάναµε στο σχολείο θα φαινόταν πιο εύκολο. Ο λόγος που 
µας δυσκολεύει είναι ότι έχει αρκετή γραµµατική και συντακτικό» 

- «Είναι εύκολο, όταν προσέχεις. Αλλά όταν δεν προσέχεις είναι δύσκολο και δεν 
καταλαβαίνεις την έννοιά τους.» 

- «Πιστεύω ότι είναι δύσκολο µάθηµα και µε τεράστιο όγκο ύλης σε τόσο λίγο χρονικό 
διάστηµα. … Θα ήταν καλύτερο να µειωθεί η ύλη και το µάθηµα γενικά να πηγαίνει µε πιο αργούς 
ρυθµούς» 

- «Πιστεύω πως είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να µάθεις µεταφράσεις, κάτι ασκήσεις, να 
κλίνεις και αυτά πιστεύω πως δεν µας χρειάζονται στη ζωή.» 

- «Είναι ένα από τα δυσκολότερα µαθήµατα, γιατί αν δεν ξέρεις κάτι  (ή αν δεν θυµάσαι ) 
από την προηγούµενη χρονιά, µένουν κενά και δεν µπορείς να προχωρήσεις. Η πιο µεγάλη 
δυσκολία βρίσκεται στη γραµµατική, αφού είναι τόση πολλή η ύλη που δεν ξέρουµε τι να 
πρωτοδιαβάσουµε.» 
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- «Πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο µάθηµα, καθώς στη γραµµατική αν δε µάθεις κάτι 
δεν µπορείς να προχωρήσεις. Ακόµη µια δυσκολία είναι οι χρόνοι. Κάθε χρόνος διαφορετικές 
καταλήξεις, αυξήσεις, κάθε έγκλιση διαφορετικούς χρόνους και ξανά άλλες καταλήξεις. Μπορεί να 
µην ήταν τόσο δύσκολα αν η ποσότητα της ύλης δεν ήταν τόσο µεγάλη.» 

 
Β.  ∆εν είναι σίγουροι για τη χρησιµότητα των αρχαίων ελληνικών. ∆εν απορρίπτουν 

όλοι τα αρχαία ελληνικά. Εκφράζεται και η άποψη ότι γενικά είναι για το καλό των µαθητών. Οι 
περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στ’ ότι δεν χρειάζονται στην καθηµερινή ζωή και ότι το 
µάθηµα αυτό αφορά µόνο αυτούς, οι οποίοι θα ακολουθήσουν θεωρητική κατεύθυνση και 
θέλουν να γίνουν φιλόλογοι.  

Ενδεικτικές απαντήσεις: 
- «Πιστεύω ότι τα αρχαία δεν είναι σηµαντικά αλλά ούτε και χρήσιµα για τη ζωή µας. 

Επίσης, πιστεύω ότι τα αρχαία είναι χάσιµο χρόνου και ότι µαθητές και καθηγητές 
δυσκολευόµαστε µ’ αυτό το µάθηµα.» 

- «Η γνώµη µου είναι ότι χρειάζεται το µάθηµα για το καλό µας» 
- «Πιστεύω ότι τα αρχαία δεν θα µας βοηθήσουν στην καθηµερινή µας ζωή.» 
- «Η γνώµη µου είναι πως δεν είναι και τόσο χρήσιµα τα αρχαία όπως άλλα µαθήµατα, 

γιατί χρησιµεύουν να γίνεις µόνο καθηγητής και τίποτα άλλο». 
 - «… δεν πιστεύω πως είναι ένα απαραίτητο µάθηµα όπως η γλώσσα ή τα Μαθηµατικά 

που θα µας χρησιµεύσει στη ζωή µας.» 
- «Τα αρχαία είναι ένα µάθηµα για το οποίο δεν είµαι σίγουρη σε τι µας χρησιµεύει. 

Νοµίζω ότι τα αρχαία του γυµνασίου µας προετοιµάζουν για το λύκειο, όµως µετά;» 
- «Πιστεύω ότι τα αρχαία χρειάζονται κυρίως στα παιδιά που θα ακολουθήσουν θεωρητική 

κατεύθυνση.» 
Γ. Οι 8 από τους 21 έγραψαν πως τα αρχαία ελληνικά συντελούν στη βελτίωση της 

χρήσης της νεοελληνικής γλώσσας, οι 4 στους 21 πως δεν βοηθούν και οι υπόλοιποι δεν 
εξέφρασαν άποψη για το θέµα ή δεν είναι ξεκάθαρη η θέση τους. 

Ενδεικτικές απαντήσεις: 
- «∆εν µ’ έχει βοηθήσει να µάθω καλύτερα τα νεοελληνικά». 
- «Νοµίζω πως δεν βοηθούν  στη Νεοελληνική γλώσσα». 
- «… πιστεύω ότι τα αρχαία δεν χρησιµεύουν στη Νεοελληνική γλώσσα, γιατί εφόσον 

έχουµε µάθει να µιλάµε τη νεοελληνική, γίνεται το αντίθετο». 
- «Πιστεύω πως πρέπει να µαθαίνουµε αρχαία ελληνικά, γιατί είναι οι βάσεις για τα 

νεοελληνικά. Με όλα αυτά που συµβαίνουν στον κόσµο και µε την παγκοσµιοποίηση τα ελληνικά 
µας είναι το µόνο που µας αποµένει». 

- «Ακόµη πιστεύω πως τα αρχαία µας βοηθάνε να µάθουµε καλύτερα τη Νεοελληνική 
γλώσσα, αφού ουσιαστικά αυτή προέρχεται από τα αρχαία. Οπότε εµβαθύνουµε τις γνώσεις µας 
για την καταγωγή της γλώσσας µας, ενώ πολλά πράγµατα που κάνουµε στα νεοελληνικά είναι 
σχεδόν ίδια µε τα αρχαία Τα αρχαία είναι δύσκολο µάθηµα, γιατί έχει µεγάλη ύλη αλλά είναι 
χρήσιµο, για να πάρουµε καλύτερες βάσεις για τη νεοελληνική». 

- «Το αν µε βοηθούν στα νέα ελληνικά, τα αρχαία ακόµη δεν το έχω πολυκαταλάβει. 
Μπορώ όµως να εντοπίσω λέξεις στα νέα ελληνικά που προέρχονται από τα αρχαία και αυτό θα 
έλεγα πως µε βοηθάει λίγο». 

∆. Κάποιοι (λίγοι) εστιάζουν στο ρόλο του καθηγητή θεωρώντας τον σηµαντικό 
παράγοντα για τη στάση τους απέναντι στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών και άλλοι ζητούν 
αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας, ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον των µαθητών προς το 
µάθηµα.  

- «Η γνώµη µου είναι πάντως πως για να συµπαθήσει ένα παιδί το µάθηµα πρέπει να βάλει 
το χεράκι του και ο καθηγητής αλλιώς θα το πάρει µε κακό µάτι». 

- «Ανάλογα µε τον καθηγητή συµπαθείς ή όχι το µάθηµα». 
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- «∆εν είµαι ικανοποιηµένος από τη διδασκαλία του µαθήµατος. Θα ήθελα να αλλάξει ο 
τρόπος που διδάσκουν το µάθηµα και οι καθηγητές  να κάνουν τους µαθητές να ενδιαφερθούν για 
το µάθηµα». 

Ε. Οι απόψεις διίστανται και στις απαντήσεις του για το αν η διδασκαλία των αρχαίων 
στο γυµνάσιο τους έχει δώσει τα απαραίτητα εφόδια για το λύκειο. Αρκετοί θεωρούν πως 
έχουν λάβει ικανοποιητικές γνώσεις, για να συνεχίσουν στο λύκειο άλλοι όµως νιώθουν πως δεν 
είναι έτοιµοι και το αιτιολογούν µε το ότι δεν διάβαζαν όσο χρειαζόταν ή ότι δεν µπορούσαν να 
συγκρατήσουν την ποσότητα της ύλης.  

- «Πιστεύω πως χρειαζόµαστε το µάθηµα για το µέλλον και ότι µετά από 3 χρόνια έχω 
αποκτήσει ικανοποιητικές γνώσεις για το Λύκειο». 

- «Όποιος διαβάζει πιστεύω ότι θα έχει ικανοποιητικές γνώσεις για τις απαιτήσεις του 
Λυκείου». 

- «Κάνοντας για 3η συνεχόµενη χρονιά αρχαία νοµίζω πως δεν έχω αποκτήσει καµιά 
γνώση, γιατί τα µαθαίνω µια µέρα και την άλλη τα ξεχνάω». 

-  «∆εν έχω αρκετές γνώσεις, γιατί δε διάβαζα». 
Στ. Οι µαθητές/τριες κάνουν όµως και προτάσεις: 
Ενδεικτικά: 
«..Σχετικά µε την ύλη και τη διδασκαλία θεωρώ πως τα κείµενα πρέπει να είναι πιο 

ενδιαφέροντα, για να προσελκύουν τους µαθητές να τα διαβάσουν και να µη βαριούνται µε τις 
συνεχείς επαναλήψεις στο κείµενο. Ακόµη θα ήταν καλύτερα να δίνεται περισσότερη βαρύτητα στα 
ετυµολογικά και στην παραγωγή λέξεων. Πιστεύω πως η γραµµατική είναι λίγο υπερβολική και δεν 
ενδιαφέρονται όλοι να ακολουθήσουν φιλολογική κατεύθυνση. Οι καθηγητές πρέπει να είναι καλά 
ενηµερωµένοι και να προσπαθούν να µεταδώσουν τις γνώσεις τους στους µαθητές και όχι απλά να 
τις γράφουν στον πίνακα». 

 
Όπως έχει προαναφερθεί η παράθεση των απόψεων αυτών δεν µπορούν να θεωρηθούν 

στατιστική έρευνα που οδηγεί σε ασφαλή συµπεράσµατα. Αποτελούν µόνο ενδεικτικές 
διαπιστώσεις σχετικά µε την αντίληψη των µαθητών για το µάθηµα των αρχαίων. Ωστόσο, είναι 
χαρακτηριστική η ερώτηση που έθεσαν σχεδόν όλοι οι µαθητές (-/τριες) αν οι απόψεις τους θα 
ληφθούν υπόψη , ώστε να αλλάξει ή να βελτιωθεί η κατάσταση που επικρατεί. Συνήθως οι 
αλλαγές συµβαίνουν ερήµην των µαθητών, ενώ ίσως χρειάζεται  να εξετάζονται σοβαρά οι 
ανάγκες, οι εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους. 

 
Ερωτηµατολόγιο 
Εκτός όµως από τη συζήτηση- καταγραφή των απόψεων έγινε και µια προσπάθεια 

διερεύνησης της στάσης των µαθητών/-τριών προς το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών µε 
ανώνυµο ερωτηµατολόγιο. 

 

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο.  

∆ιανεµήθηκε σε 4 τµήµατα της Γ’ του 6ου Γυµνασίου ∆ράµας
4 κατά το χρονικό διάστηµα 

14-18 Νοεµβρίου 2011.  Συµµετείχαν 78 µαθητές και µαθήτριες, οι οποίοι ενηµερώθηκαν, πριν 
απαντήσουν για το σκοπό της διενέργειάς του, δηλαδή τη διερεύνηση της στάσης των µαθητών/ 
-τριών σχετικά µε το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο. 

                                                      

4
Η έρευνα δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία των συναδέλφων- φιλολόγων και του 
∆ιευθυντή του 6ου Γυµνασίου ∆ράµας. 
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Επίσης, ενηµερώθηκαν για τη χρήση του, ότι θα ενσωµατωθούν  τα αποτελέσµατά του 
σε εργασία 5

σχετικά µε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυµνάσιο, που εκπονήθηκε 
µε αφορµή εκδήλωση

6 – παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου του Α.Β. Μουµτζάκη. 

Το ερωτηµατολόγιο περιέχει 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

Η πρώτη ερώτηση δεν παρουσιάζεται σε διαφάνεια, γιατί είναι ερώτηση για την τάξη 
στην οποία φοιτά ο/η ερωτηθέντας –θείσα.   

Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις µε απαντήσεις ΝΑΙ-ΟΧΙ µε τις οποίες πρόθεση είναι να 
διερευνηθεί η στάση γενικά των µαθητών/τριών προς το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών από το 
πρωτότυπο κι όχι η κλιµάκωση των απόψεων τους, το οποίο θα ήταν πιο σωστό.7 

Οι ερωτήσεις 6 και 7 προσπαθούν να διερευνήσουν το πώς οι µαθητές/ -τριες 
αντιλαµβάνονται την επίδραση ή τη σχέση των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο µε άλλα 
µαθήµατα. 

Οι ερωτήσεις 8, 9, 10, 11, 12 και 13 στοχεύουν στη διερεύνηση τω απόψεων των 
µαθητών/-τριών σχετικά µε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και τις δυσκολίες που 
εµφανίζονται. 

Φυσικά, πάντα υπάρχουν κι άλλα που χρειάζεται να διερευνηθούν και δεν καλύπτονται 
από ένα ερωτηµατολόγιο. 

2. 

Φύλο ερωτηθέντων μαθητών

ΑΓΟΡΙΑ

 46

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

32

 

 

Στην έρευνα συµµετείχαν 78 µαθητές εκ των οποίων 46 αγόρια και 32 κορίτσια.  

 Η κατανοµή των µαθητών στις διάφορες κατευθύνσεις ανάλογα µε το φύλο τους είναι 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΘΕΩΡ:11, ΘΕΤ:15, ΤΕΧ:6…=32) -  ΑΓΟΡΙΑ ( ΘΕΩΡ:12, ΘΕΤ18, ΤΕΧΝ16…= 
46).  

                                                      

5 Ανάλογες εργασίες για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και οι 
δηµοσιεύσεις/εργασίες του Α.Β. Μουµτζάκη και εργασίες σχετικά µε τον δάσκαλο και σύµβουλο Μουµτζάκη 
αναρτηµένες στo blog του συνδέσµου φιλολόγων ∆ράµας  http://sfdramas.blogspot.com/. 
6 Στις 12 ∆εκεµβρίου 2011 µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Φιλολόγων ∆ράµας στη Βιβλιοθήκη του 1ου Γυµνασίου 
∆ράµας. 
7 Ίσως ένα από τα µειονεκτήµατα του ερωτηµατολογίου (έχοντας επίγνωση) είναι ότι αρκετές ερωτήσεις έχουν 
προεπιλεγόµενη απάντηση ΝΑΙ- ΟΧΙ, ενώ θα µπορούσαν να είχαν διαβαθµιστεί σε 5 ή 7 επιλογές του τύπου: 
καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ κτλ. της κλίµακας Likert. 
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3. 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων
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 Στο σχολείο  φοιτούν µαθητές  οι γονείς των οποίων (κατά τη  δήλωσή τους)  κατά 
πλειοψηφία είναι απόφοιτοι ΑΕΙ . Από τους παραπάνω 20 µαθητών και οι δύο  γονείς τέλειωσαν 
ΑΕΙ, 34 µαθητών οι γονείς τελείωσαν ανώτερη ή ανώτατη σχολή )  και η δεύτερη µεγάλη 
κατηγορία είναι απόφοιτοι λυκείων. 

4. 

 

Α ν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν 

προαιρετικό στο σχολείο θα το επέλεγες ;

ΟΧΙ

67%

ΝΑΙ

33%

 

 

Το  1/3  (33 %) των µαθητών απάντησαν ότι θα επέλεγαν το µάθηµα των αρχαίων 
ελληνικών αν αυτό ήταν προαιρετικό, ποσοστό  που είναι πολύ  κοντά σ’ αυτούς που απάντησαν 
ότι  σκέφτονται να επιλέξουν την θεωρητική κατεύθυνση (ερ. 15) 29%.  

Αναλύοντας περαιτέρω και συσχετίζοντας τις απαντήσεις στην ερ. 4 και ερ. 15 και το 
φύλο τους βρίσκουµε ότι από τους 26 µαθητές (είναι το 33 % θα ακολουθήσουν την θεωρητική 
κατεύθυνση µόνο οι 14 (8 αγόρια και 6 κορίτσια)  δήλωσαν ότι θα επέλεγαν το µάθηµα των 
αρχαίων αν αυτό ήταν προαιρετικό  ενώ 7 (3 αγόρια και 4 κορίτσια) από αυτούς την τεχνολογική 
και 5 (4 αγόρια ΚΑΙ 1 κορίτσι) την θετική.  

Από αυτούς που επέλεξαν την θεωρητική κατεύθυνση µόνον οι 13 (4 αγόρια και 9 
κορίτσια) τους αρέσουν περισσότερο τα θεωρητικά µαθήµατα. 

Αξιολογώντας τα παραπάνω και συσχετίζοντας και τις άλλες απαντήσεις που έδωσαν οι 
11 µαθητές που δεν θα ακολουθήσουν την θεωρητική κατεύθυνση διαπιστώνουµε ότι οι 
απαντήσεις δεν είναι τυχαίες. 
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5. 

Σου αρέσουν περισσότερο ...

...τα 

θεωρητικά 

μαθήματα;

40%
… τα θετικά 

μαθήματα;

60%

 

 

Το 40% των µαθητών επιλέγουν ότι τους αρέσουν περισσότερο τα θεωρητικά µαθήµατα. 
Από τους 26 (33%) µαθητές που επέλεξαν ότι θα ακολουθήσουν θεωρητική κατεύθυνση µόνον 
οι 19 απάντησαν ότι τους αρέσουν τα θεωρητικά µαθήµατα οι υπόλοιποι 12 µαθητές που 
απάντησαν ότι του αρέσουν τα θεωρητικά µαθήµατα κατανέµονται στη θετική και τεχνολογική 
κατεύθυνση. 

6. 

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων σε βοηθάει 

στην κατανόηση των Νεοελληνικών κειμένων ;

NAI
38%

OXI
62%

 

Παρουσιάζεται η στάση των µαθητών σχετικά µε την επίδραση των αρχαίων ελληνικών 
στην καλύτερη κατανόηση των νεοελληνικών κειµένων. Βέβαια δεν είχαν τη δυνατότητα 
επιλογής απάντησης µε κλιµάκωση (καθόλου, λίγο, πολύ κτλ.) 

7. 

Πιστεύεις οτι η γνώση των αρχαίων ελληνικών σε 

βοηθάει στην κατανόηση όρων της φυσικής, των 

μαθηματικών,θρησκευτικών ;
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8.  

 

9.  

 

(οι αριθµοί δηλώνουν τους µαθητές) 

10. 

ΤιΤι σεσε δυσκολεύειδυσκολεύει στοστο µάθηµαµάθηµα τωντων

αρχαίωναρχαίων ελληνικώνελληνικών

59�Ανώµαλα ρήµατα

50�Χρόνοι – αόριστος, παρακείµενος, υπερσυντέλικος, 
τετελεσµένος µέλλοντας και παθητικός αόριστος

28�Η υποτακτική και η ευκτική των ρηµάτων

25�Τα πολλά θέµατα των ουσιαστικών της Γ’ κλίσης

14�Τα αρσενικά της Α’ κλίσης σε – ας/ - ης

22�Τα µε υπογεγραµµένη α, η, ω – λόγω αµέλειας ή έλλειψης

κατανόησης της χρήσης τους

40�Πνεύµατα – λόγω απροσεξίας και βιασύνης

39�Τονικό σύστηµα
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Count: ο αριθµός των µαθητών που απάντησαν σε κάθε µια από τις ερωτήσεις 
Percent: η επί τοις εκατό αναλογία. 
Cum: η αθροιστική συχνότητα 

 

Τονικό σύστηµα Α 
Πνεύµατα  – λόγω απροσεξίας και βιασύνης Β 
Τα µε υπογεγραµµένη α, η, ω  – λόγω αµέλειας ή έλλειψης κατανόησης  της χρήσης 
τους 

C 

Τα αρσενικά της Α’ κλίσης σε – ας/ - ης D 

Τα πολλά θέµατα των ουσιαστικών της Γ’ κλίσης E 
Η υποτακτική και η ευκτική των ρηµάτων F 
Χρόνοι – αόριστος, παρακείµενος, υπερσυντέλικος, τετελεσµένος µέλλοντας και 
παθητικός Αόριστος 

G 

Ανώµαλα ρήµατα H 
 

∆ιάγραµµα Pareto 

Το διάγραµµα Pareto είναι ένα απλό διάγραµµα ορθογωνίων παραλληλογράµµων. Τα 
υψηλότερα παραλληλόγραµµα (µπάρες) υποδεικνύουν τις σηµαντικές πτυχές ενός προβλήµατος 
ενώ τα χαµηλότερα τις λιγότερο σηµαντικές. 

Το διάγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για τη συνεχή βελτίωση µιας διαδικασίας  στη 
συγκεκριµένη περίπτωση αυτή της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. 

Ερµηνεύοντας το παραπάνω διάγραµµα Pareto θεωρούµε ότι τα  πλέον σηµαντικά 
προβλήµατα που ανακύπτουν είναι τα ανώµαλα ρήµατα, Χρόνοι – αόριστος, παρακείµενος, 
υπερσυντέλικος, τετελεσµένος µέλλοντας και παθητικός αόριστος,  Τονικό σύστηµα Α, 
Πνεύµατα – λόγω απροσεξίας και βιασύνης και Η υποτακτική και η ευκτική των ρηµάτων 

 ∆ηλαδή το 80% περίπου  των προβληµάτων  αντιστοιχούν στις πέντε παραπάνω οµάδες. 

Αν από το σχήµα αθροιστούν οι στήλες των οµάδων αυτών,  δίνουν 81,2% 

Πρέπει να τονισθεί εδώ ότι η αρχή των λίγων και σηµαντικών  και των πολλών αλλά 
λιγότερο σηµαντικών δεν ισχύει. 
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Αν δηλαδή διορθώσουµε  αυτές τις δύο παραµέτρους και ξανακάνουµε την έρευνά µας 
στο ίδιο ακριβώς δείγµα θα δούµε ότι κάποιες άλλες παράµετροι λιγότερο σηµαντικές θα 
αναδειχθούν. 

11. 

Θα προτιμούσες η μετάφραση να μη γίνεται 

κατά λέξη αλλά μόνο στα δύσκολα και 

δυσνόητα σημεία;

OXI

59%

NAI

41%

 

 

12. 

νομίζεις οτι η κατά λέξη μετάφραση του 

κειμένου πρέπει να αποτελεί το κυριότερο μέρος 

της διδασκαλίας;

NAI  36

OXI  42

 

13. 

Θα ήθελες να κάνεις περισσότερες ώρες αρχαία 

από μετάφραση ; (Οδύσεια, Ιλιάδα, Ελένη)

NAI  

32

OXI 

46

 

 

Για ποιους από τους παρακάτω  λόγους νοµίζεις ότι διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά; 
 

Η γλωσσική και η πολιτιστική προσέγγιση. 24 

Η ανάδειξη της ουσίας του αρχαίου κόσµου. 25 
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Η γνώση του αρχαίου κόσµου και η επικοινωνία µε τα πνευµατικά και καλλιτεχνικά 
επιτεύγµατά του. 

20 

Η επισήµανση της «ευρωπαϊκής διάστασης» της αρχαιότητας 7 

Η επισήµανση και η αξιολόγηση των διαχρονικών ιδεών και αξιών του ελληνικού 
πολιτισµού 

25 

Όλα τα παραπάνω 32 

 

14.  

Περισσότερο σωστό θα ήταν οι µαθητές να επιλέξουν 1 από τις παραπάνω επιλογές. 
Ζητήθηκε όµως να επιλέξουν παραπάνω από 1 ή όλες κάνοντας µια προσπάθεια να διερευνηθεί  
πέρα από το συντακτικό και τη γραµµατική τι αποκοµίζουν από τη διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών.8 

15. 

Ποια κατεύθυνση σκέφτεσαι / θέλεις να 

ακολουθήσεις στο λύκειο;

Τεχνολογική

28%
Θεωρητική

29%

Θετική

43%

 

 

Έρευνα συσχέτισης 

                                                      

8 Οι επιλογές στην ερώτηση 14 δόθηκαν µε βάση τους γενικούς σκοπούς που αναφέρονται στο  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και στα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Α.Π.Σ.).  
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Ένας τρόπος για να κατανοήσουµε πλήρως το πώς συµπεριφέρεται µια οµάδα ανθρώπων 
είναι να ξεκαθαρίσουµε αρχικά τις απλές σχέσεις ανάµεσα σε εκείνους τους παράγοντες και τα 
στοιχεία που θεωρείται ότι έχουν κάποια  σχέση µεταξύ τους και σηµασία  µ’ αυτό που 
εξετάζουµε. Να κάνουµε δηλαδή  έρευνα, για να προσδιορίσουµε τις σχέσεις ανάµεσα σε 
µεταβλητές, όπως τη σχέση  που υπάρχει ανάµεσα στους µαθητές και τη διδασκαλία των 
αρχαίων ελληνικών. 

Στη συγκεκριµένη  έρευνα γίνεται µερική συσχέτιση  των µαθητών που δήλωσαν  ότι θα 
ακολουθήσουν στο λύκειο τη θεωρητική κατεύθυνση και επιπλέον δήλωσαν ότι θα επέλεγαν τα 
αρχαία  αν ήταν προαιρετικό µάθηµα, και ότι τους αρέσουν τα θεωρητικά µαθήµατα (ερωτήσεις 
4,5, 15) 

Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων φαίνεται ότι µόνον οι 13 µαθητές 
απάντησαν θετικά, δηλαδή οι µισοί από αυτούς που θα επιλέξουν την θεωρητική 
κατεύθυνση. Το αποτέλεσµα κρίνεται ικανοποιητικό. Βέβαια θα ήταν σηµαντικό  αν 
µπορούσαµε να παρακολουθήσουµε την πορεία των µαθητών αυτών στο λύκειο και ποια τελικά 
κατεύθυνση θα ακολουθήσουν. 


