
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Οι μαθητές με μεγάλη διαφορά απάντησαν «για να ταξιδέψω» [75%] και «γιατί μου αρέσει 

να μαθαίνω ξένες γλώσσες» [73%]. Μεγάλο ποσοστό επίσης εκφράζει την πρόθεση να τα 

χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του [66,1%]. Μόνο οι μισοί [51,8%] είπαν ότι μαθαίνουν 

Αγγλικά για να πάρουν κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ενώ οι δυο επιλογές «γιατί 

μαθαίνουν όλοι» [16,1%] και «γιατί με υποχρεώνουν οι γονείς μου/το σχολείο» [16,1%] 

πήραν μικρότερο ποσοστό από το αναμενόμενο, γεγονός ελπιδοφόρο! 

 

Υπερτερεί ο χαρακτηρισμός «χρήσιμη», το οποίο σημαίνει πως ο μαθητές αναγνωρίζουν τη 

χρησιμότητα εκμάθησης της συγκεκριμένης ξένης γλώσσας.  

 



Μόλις ένα ποσοστό 1,8% απαντά αρνητικά. Σχεδόν όλοι λοιπόν οι μαθητές νιώθουν 

περήφανοι που μιλούν μια ξένη γλώσσα. 

 

Ένα πολύ μικρό ποσοστό διδάσκεται Αγγλικά μόνο στο δημόσιο σχολείο. Κάποιο ποσοστό 

απάντησε ότι διδάσκεται Αγγλικά μόνο εκτός σχολείου, το οποίο παραξενεύει διότι το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε από τον εκπαιδευτικό Αγγλικών του σχολείου. Η πιθανή εξήγηση 

είναι ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές μπερδεύτηκαν με την επόμενη ερώτηση.  

 

Οι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές νιώθουν ότι μαθαίνουν και στο σχολείο και στο 

σπίτι. Από τις άλλες δυο επιλογές υπερισχύει η αίσθηση ότι μαθαίνουν καλύτερα στο 

φροντιστήριο. Αν θέλαμε να βρούμε εξήγηση σε αυτό, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι 

στο φροντιστήριο/ιδιαίτερο: α) διδάσκονται περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα [άνω των 3 

ωρών], β) είναι πιο εμφανώς στοχευμένη η διδασκαλία σε επίπεδα/ πτυχία, γ) είναι πιο 

ομοιόμορφα τα τμήματα από πλευράς επιπέδου γλωσσομάθειας. 

 



Οι περισσότεροι μαθητές θέλουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες της παραγωγής ομιλίας 

[speaking skills] και ακουστικής κατανόησης [listening skills]. Αυτή η πληροφορία είναι πολύ 

χρήσιμη στον εκπαιδευτικό, όταν οργανώνει τη διδασκαλία του ως προς τους στόχους που 

θα θέσει και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει.  

 

Οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στην επικοινωνία με τους φίλους τους 

[73,2%] –ελπίζω να μην εννοούν τα greeklish-, και για να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η 

απάντηση που προστέθηκε από τους ίδιους είναι η επικοινωνία με ανθρώπους που δεν 

μιλούν Ελληνικά.  

 

Οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν τα Αγγλικά εκτός τάξης από πολύ συχνά ως 

μερικές φορές, γεγονός που δείχνει ότι τα Αγγλικά είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους. 



 

 

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς μαθητές αλληλογραφούν (με κάποιον τρόπο) στα 

Αγγλικά και οι περισσότεροι από αυτούς που δεν αλληλογραφούν θα το ήθελαν. Αυτές οι 

απαντήσεις μας προτρέπουν να αναζητήσουμε penpals μέσω e-twinning για παράδειγμα.  

 



 

Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών θα ήθελε να επισκεφτεί σχολείο άλλης χώρας, με την 

Αμερική, την Αγγλία, την Αυστραλία και τη Γαλλία να προκρίνονται στις προτιμήσεις τους. 

Το ενδιαφέρον για μια τέτοια επίσκεψη μας προτρέπει να επιδιώξουμε συμμετοχή σε 

πρόγραμμα Erasmus for Schools. Ένα 25% δεν θα επιθυμούσε μια τέτοια επίσκεψη, γεγονός 

που παραξενεύει. Δεν έχουν την περιέργεια να δουν πώς λειτουργούν τα σχολεία σε άλλες 

χώρες; Φοβούνται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας; 

 

 



Οι μισοί μαθητές μελετούν εκτός των υποχρεωτικών τους ασκήσεων από πολύ συχνά ως 

μερικές φορές, και οι άλλοι μισοί από σπάνια ως ποτέ. Οι περισσότεροι από αυτούς που 

μελετούν κάτι πέρα από τις ανατεθειμένες εργασίες, κάνουν ασκήσεις στο Διαδίκτυο.  

 

 

 



 

 

Όσον αφορά στην επαφή τους με την Αγγλική γλώσσα στον ελεύθερό τους χρόνο, σχεδόν 

όλοι οι μαθητές βλέπουν αγγλόφωνες ταινίες με μεγάλη συχνότητα, γεγονός ευχάριστο, 

γιατί αποτελεί καλή εξάσκηση της ακουστικής ικανότητας και κατ’επέκταση βοηθά στην 

εκμάθηση λεξιλογίου, έστω και χωρίς να το συνειδητοποιούν. Τα ποσοστά αντιστρέφονται 

όταν ερωτώνται αν διαβάζουν αγγλόφωνη λογοτεχνία. Είναι λίγοι οι μαθητές που 

διαβάζουν αγγλόφωνη λογοτεχνία. Δεν γνωρίζουμε πώς θα διαμορφώνονταν τα ποσοστά 

αν η ερώτηση αφορούσε ελληνική λογοτεχνία. Πάντως γενικά οι σύγχρονοι μαθητές δεν 

έχουν στενή σχέση με τα εξωσχολικά βιβλία και ιδιαίτερα τα λογοτεχνικά. Πιο στενή σχέση 

φαίνεται να έχουν με την τεχνολογία και το Διαδίκτυο, καθώς οι περισσότεροι 

επισκέπτονται αγγλόφωνες ιστοσελίδες από πολύ συχνά ως μερικές φορές και παίζουν 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στα Αγγλικά σε εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό. Επίσης, ακούν πολύ 

συχνά αγγλόφωνα τραγούδια, τα οποία και δείχνουν να προτιμούν σε σχέση με τα 

ελληνικά.  



 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις τους στον πώς διαχειρίζονται άγνωστο λεξιλόγιο. 

Οι περισσότεροι απευθύνονται στο γονιό ή το δάσκαλο για απάντηση, ενώ ικανοποιητικό 

είναι και το ποσοστό εκείνων που ανατρέχουν σε λεξικό έντυπο ή διαδικτυακό. Κάποιοι 

προσπαθούν να μαντέψουν από τα συμφραζόμενα και κάποιοι άλλοι, ευτυχώς λίγοι, 

προχωρούν παρακάτω χωρίς να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό 

τους. Το γεγονός ότι απευθύνονται στο γονιό ή το δάσκαλο κατά προτεραιότητα δείχνει ότι 

δεν έχουν ακόμη αναπτύξει αυτονομία στη μαθησιακή διαδικασία ή ότι αναζητούν την 

εύκολη και γρήγορη λύση. Παρ’ όλ’ αυτά, το μεγάλο ποσοστό που χρησιμοποιεί λεξικά είναι 

εξαιρετικά παρήγορο, γιατί αποτελεί καλή πρακτική για τη διά βίου μάθηση.  

 

Όταν ερωτήθηκαν πώς προτιμούν να δουλεύουν, σε ομάδες ή ατομικά, οι απαντήσεις τους 

δεν δημιουργούν ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικά προτιμούν.  



 

Οι περισσότεροι μαθητές ενδιαφέρονται να μαθαίνουν και ιστορικά/πολιτιστικά στοιχεία 

αγγλόφωνων χωρών, όπως για παράδειγμα έθιμα, συνήθειες, ιστορία των λαών, ιστορία 

της γλώσσας κλπ. Είναι όμως πολλοί κι εκείνοι που προτιμούν να μαθαίνουν μόνο τη 

γλώσσα.  

 

Σχετική με την προηγούμενη ερώτηση είναι και το αν θα ήθελαν να διδάσκονται τα Αγγλικά 

μαζί με άλλο πεδίο γνώσης. Οι περισσότεροι μαθητές δεν έχουν άποψη για το θέμα και 

όσοι έχουν άποψη είναι περίπου μοιρασμένοι. Η ερώτηση αυτή έγινε για να διαπιστωθεί σε 

τι ποσοστό είναι πρόθυμοι οι μαθητές δημοτικού από τη Λήμνο να δεχτούν συστηματική 

και θεσπισμένη διαθεματική διδασκαλία. Βέβαια, όσες φορές έχει επιχειρηθεί κάτι τέτοιο 

στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών, σε κάποιο project, είχε θετική ανταπόκριση.  



 

Οι μαθητές στην ερώτηση πώς νιώθουν ότι μαθαίνουν καλύτερα απάντησαν σε ποσοστά 

αντίστροφα προς τις απαντήσεις τους στο πώς χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα εκτός 

τάξης. Δηλαδή, εδώ οι περισσότεροι (62,5%) απάντησαν ότι μαθαίνουν καλύτερα 

μελετώντας από βιβλίο. Οι μισοί μόνο θεωρούν ότι μαθαίνουν ακούγοντας τραγούδια ή 

διαλόγους (50%). Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς νιώθουν ότι μαθαίνουν βλέποντας 

ταινίες (53,6%) και ελάχιστοι ότι μαθαίνουν με το να περιηγούνται στο Διαδίκτυο (23,2%). 

Κι όμως, η συμπεριφορά τους ως προς τη χρήση είναι αντίθετη προς αυτό που νιώθουν ότι 

τους βοηθά να μάθουν την ξένη γλώσσα! Σίγουρα όμως υποσυνείδητα μαθαίνουν 

οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει η επαφή τους με την ξένη γλώσσα. Ένα επίσης σεβαστό 

ποσοστό (57,1%) δηλώσει ότι μαθαίνει καλύτερα μέσω projects. Η ερώτηση αυτή είχε 

σκοπό να προσδιορίσει ο εκπαιδευτικός τι μαθησιακούς τύπους έχει στις τάξεις του. Οι 

περισσότεροι από την απάντησή τους φαίνεται να είναι οπτικοί και βιωματικοί τύποι.  

 

Στη συνείδηση των περισσότερων μαθητών είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουν καλά το 

λεξιλόγιο, τη γραμματική/σύνταξη και την προφορά της ξένης γλώσσας.  



 

Στην ερώτηση αν τους ενδιαφέρει περισσότερο η ορθότητα στη χρήση της ξένης γλώσσας ή 

το να γίνονται κατανοητοί έστω και με λάθη, οι απαντήσεις είναι απόλυτα μοιρασμένες!  

 

Επειδή ζούμε σε νησί που το καλοκαίρι έχει αρκετό τουρισμό, οι μαθητές ρωτήθηκαν πώς 

συμπεριφέρονται όταν συναντούν τουρίστα που χρειάζεται βοήθεια. Η συντριπτική 

πλειοψηφία προσφέρεται να βοηθήσει. Αυτό βέβαια δεν γνωρίζουμε αν οφείλεται στο 

γεγονός ότι νιώθουν αυτοπεποίθηση στη χρήση της ξένης γλώσσας ή είναι απλά γνώρισμα 

της ιδιοσυγκρασίας τους ή της ηλικίας τους.  

 

Οι περισσότεροι γονείς είναι ενθαρρυντικοί στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, γεγονός 

που λειτουργεί σίγουρα θετικά στους μαθητές. Είναι σημαντικό να ξέρουν ότι οι γονείς 

ενδιαφέρονται για την πρόοδό τους στην ξένη γλώσσα.  



 

Από τις απαντήσεις των μαθητών σε αυτήν την ερώτηση σε συνδυασμό με εκείνες της 

προηγούμενης, εντύπωση κάνει ότι σε ποσοστό 21,4% οι γονείς δεν χρησιμοποιούν 

πουθενά την αγγλική γλώσσα. Παρ’ όλ’ αυτά, και οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους 

στην εκμάθησή της και τα παιδιά δεν αποθαρρύνονται ώστε να την θεωρήσουν άχρηστη 

γνώση.  

 

Μόνο 4 μαθητές απάντησαν στην τελευταία ερώτηση, με κυρίαρχη απάντηση το ότι θέλουν 

να διδάσκονται περισσότερες ώρες την εβδομάδα Αγγλικά (στο σχολείο).  


