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Πρόλογος 

Ωσ επιςτθμονικι υπεφκυνθ και ςυνςυγγραφζασ των τριϊν ερευνϊν που ακολουκοφν 

κα ικελα πρϊτα να παρουςιάςω ςυνοπτικά τουσ ςυναδζλφουσ-αποςπαςμζνουσ ςτο 

Γραφείο μου ςτο Υ.Λ., που εργάςτθκαν και ςυνεργάςτθκαν μαηί μου και, ακόμα, να 

κατακζςω κάποιεσ ςκζψεισ που με ϊκθςαν ςτθν απόφαςθ να διενεργθκοφν αυτζσ οι 

ζρευνεσ.  

Θ πανελλαδικι, ευρείασ κλίμακασ ερευνθτικι προςπάκεια που ακολουκεί 

αποτελείται, ουςιαςτικά, από τρεισ επιμζρουσ ζρευνεσ:  

1. Διερεφνθςθ των απόψεων των δαςκάλων για τθν επάρκεια των μακθτϊν τθσ Εϋ και 

Χτϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ ςτθ χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ  

2. Διερεφνθςθ των απόψεων των φιλολόγων Γυμναςίου για τθν επάρκεια των 

μακθτϊν τουσ ςτθ χριςθ τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτισ τάξεισ Αϋ και Γϋ Γυμναςίου 

3. Διερεφνθςθ των απόψεων των μακθτϊν όλων των τάξεων του Γυμναςίου για τθν 

επάρκειά τουσ ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα. 

Ψα ευριματα που κατατίκενται εδϊ, αποτζλεςμα τριετοφσ ερευνθτικισ προςπάκειασ 

ςε πολλά ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ, εςτιάηουν ςτθ διερεφνθςθ τθσ επάρκειασ των 

μακθτϊν ςτθ χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ, ϊςτε να εντοπιςτοφν αδυναμίεσ και 

υςτεριςεισ ςε διάφορά γλωςςικά φαινόμενα, με ςτόχο τθν επιςτθμονικά ζγκυρθ 

ενθμζρωςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ, τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και των 

επιςτθμονικϊν και ςυνδικαλιςτικϊν φορζων και, άρα, τθ λιψθ των κατάλλθλων 

μζτρων, όπου είναι ανάγκθ, και τθ βελτίωςθ τόςο τθσ διδακτικισ πρακτικισ όςο και 

του Διακεματικοφ Ενιαίου Υλαιςίου Υρογραμμάτων Χπουδϊν (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.), των 

Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων Χπουδϊν (Α.Υ.Χ.) του μακιματοσ και, κυρίωσ, των 

ςχολικϊν βιβλίων τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ που αξιοποιοφνται ςτθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ.  

Τςον αφορά τα πρακτικά κζματα τθσ ζρευνασ αξίηει να τονιςτεί θ μεγάλθ ςυνειςφορά 

των Χχολικϊν Χυμβοφλων τθσ χϊρασ, των Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, των 

δαςκάλων και των φιλολόγων που ςυνζβαλαν ςτθ ςυμπλιρωςθ, ςτθ διανομι και ςτθν 

αποςτολι των ερωτθματολογίων ςτο Υ.Λ. και, βεβαίωσ, των μακθτϊν που 

ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια και με τον τρόπο τουσ ςυνειςζφεραν ςτθν 

υλοποίθςθ αυτισ τθσ ζρευνασ. Ψο ςτάδιο τθσ καταχϊριςθσ και αποκωδικοποίθςθσ των 

δεδομζνων ανζλαβαν οι ςυνεργάτεσ μου, αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί ςτο 

Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (Υ.Λ.), όταν είχαν ελεφκερο χρόνο ςτο γραφείο και ςτο ςπίτι 
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τουσ. Επίςθσ, βοικθςαν εκελοντικά και ςε φιλικό επίπεδο πολλοί ςυνάδελφοι ςτο 

πλαίςιο του ελεφκερου χρόνου τουσ,  είτε ςτο Υ.Λ. είτε ςτο ςπίτι, και ζτςι ζγινε εφικτι 

θ ολοκλιρωςθ αυτϊν των ερευνϊν που θ μία ςυμπλθρϊνει και διευρφνει τθν άλλθ. 

Κα ικελα να τουσ ευχαριςτιςω όλουσ από καρδιάσ, διότι θ ςυμβολι τουσ ιταν 

ςθμαντικι. Εκφράηω, ιδιαίτερα, τισ ευχαριςτίεσ μου ςτουσ ςυναδζλφουσ που ζφεραν 

το κφριο βάροσ αυτισ τθσ ςυνολικισ ερευνθτικισ προςπάκειασ, κακϊσ χωρίσ τθν 

εξοντωτικι και χωρίσ αμοιβι εργαςία τουσ, δεν κα ιταν δυνατό να ζχομε το 

αποτζλεςμα που αποτυπϊνεται ςε αυτι τθν τριπλι ζρευνα, πρωτόγνωρθ λόγω τθσ 

ευρείασ τθσ κλίμακασ για τα εκπαιδευτικά μασ πράγματα. Ψο μζγεκοσ τθσ εργαςίασ 

που καταβλικθκε γίνεται κατανοθτό αν λθφκεί υπόψθ ότι  για τθ διερεφνθςθ όψεων 

τθσ διδαςκαλίασ τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο 

ςυγκεντρϊκθκαν, καταχωρικθκαν, αποκωδικοποιικθκαν και ερμθνεφτθκαν δεδομζνα 

από 34.922 ερωτθματολόγια, προερχόμενα από όλα τα γεωγραφικά διαμερίςματα 

τθσ χϊρασ.  

Αναλυτικότερα, θ ςυμβολι των ςυναδζλφων ζχει ωσ εξισ. Ψο βάροσ όλθσ τθσ 

αποκωδικοποίθςθσ και ερμθνείασ των δεδομζνων για τθ Γλϊςςα ςτο Γυμνάςιο, 

ερωτθματολόγια μακθτϊν και κακθγθτϊν, τθν ζφερε ο αποςπαςμζνοσ ςτο Υ.Λ. 

επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ μου, κ. Φϊτθσ Ξαβουκόπουλοσ, Δρ. Γλωςςολογίασ, ο 

οποίοσ ςυνζβαλε αποφαςιςτικά και ςτον ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ. Εκελοντικά 

βοικθςαν ςτθν αποκωδικοποίθςθ κάποιων ερωτθματολογίων για τθ Ρεοελλθνικι 

Γλϊςςα ςτο Γυμνάςιο θ κ. Υαναγιϊτα Χεφερλι, αποςπαςμζνθ ςτο Υ.Λ., ο κ. Λωάννθσ 

Υανοφςθσ, Υάρεδροσ (τότε) με κθτεία ςτο Υ.Λ. και οι, επίςθσ, αποςπαςμζνοι ςτο Υ.Λ. 

κ.κ. Ανδρζασ Αρταβάνθσ και Χρίςτοσ Χρονόπουλοσ. Χτθν ερμθνεία των ευρθμάτων για 

τθν ζρευνα που αφορά τουσ κακθγθτζσ Γυμναςίου τθν επωμίςτθκε όλθ ο κ. Φϊτθσ 

Ξαβουκόπουλοσ, ενϊ ςτο μζροσ που αφορά τουσ μακθτζσ Γυμναςίου ςυνεργάςτθκαν 

για τθν ερμθνεία των ευρθμάτων ο κ. Φ. Ξαβουκόπουλοσ και θ κ. Αναςταςία Υατοφνα.  

Ψο βάροσ τθσ ζρευνασ για τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Δθμοτικό, αποκωδικοποίθςθ 

ερωτθματολογίων και ερμθνεία δεδομζνων το επωμίςτθκε όλο θ κ. Αναςταςία 

Υατοφνα, με ειδίκευςθ ςτθ διδακτικι τθσ Γλϊςςασ. Χε μια πρϊτθ φάςθ είχε ςυμβάλει 

ςτθ ςυγκζντρωςθ και καταχϊριςθ των ερωτθματολογίων και θ κ. Παρία Γατςίου, που 

ιταν τότε αποςπαςμζνθ ςτο Υ.Λ. 

 Θ απόφαςι μου να ηθτιςω τθ ςυμβολι των ςυναδζλφων για να υλοποιθκοφν αυτζσ 

οι τρεισ ζρευνεσ, ζχοντασ επίγνωςθ του πρόςκετου μόχκου τουσ, κακϊσ βρίςκονταν ςε 

εξζλιξθ οι διαδικαςίεσ προκιρυξθσ και ςυγγραφισ των νζων βιβλίων τθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, είχε να κάμει με τθν ανάγκθ να λθφκοφν υπόψθ κάποια 

ςφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα κατά τον ςχεδιαςμό και τθ ςυγγραφι των καινοφριων 

διδακτικϊν εγχειριδίων τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ. Ζτςι, ζνα μζροσ των ευρθμάτων 

τθσ ζρευνασ, κακϊσ αυτι βριςκόταν ςε εξζλιξθ παράλλθλα με τθ ςυγγραφι των νζων 
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βιβλίων του γλωςςικοφ μακιματοσ, αναμενόταν να τροφοδοτιςει τθ διαδικαςία 

εκπόνθςισ τουσ.  

Υαράλλθλα, με τθν επιλογι μου ωσ Χυμβοφλου ςτο Υ.Λ. κεϊρθςα ωσ αναγκαία 

ςυνκικθ να μελετιςω όποιεσ ζρευνεσ υπιρχαν ςχετικά με τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα και 

τθ Ρεοελλθνικι Οογοτεχνία –τα αντικείμενα τθσ ειδίκευςισ μου– ϊςτε οι όποιεσ  

προτάςεισ ι υποδείξεισ από τθν πολιτικι θγεςία να ςτθρίηονται ςε επιςτθμονικά 

ζγκυρα και -κατά το δυνατόν- αντικειμενικά δεδομζνα. Χτο πλαίςιο αυτό κα ζπρεπε να 

διερευνθκεί επιςταμζνωσ και θ κυριαρχοφςα αντίλθψθ ςε διάφορουσ φορείσ, 

εκπαιδευτικοφσ και μθ, ότι υπάρχει «λεξιπενία» και ότι οι νζοι άνκρωποι και οι 

μακθτζσ υςτεροφν ςτθ χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ και, ακόμα, ότι δεν είναι ςε 

κζςθ πάντα να παραγάγουν ςυγκροτθμζνο προφορικό και γραπτό λόγο. Ιδθ με αυτό 

το επιχείρθμα θ τότε Ωπουργόσ Υαιδείασ ηιτθςε από το Υ.Λ. (2004) με ζγγραφό τθσ τθν 

αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ όχι τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, όπωσ κα αναμενόταν 

λογικά, αλλά των αρχαίων ελλθνικϊν.  

Αυτι θ περιρρζουςα ατμόςφαιρα αλλά και θ άποψθ που ςυνάγεται εμπειρικά  και 

«καταςκευάηεται» από λίγεσ ατομικζσ περιπτϊςεισ που γενικεφονται αυκαίρετα, με 

ανθςυχοφςε πάντα ωσ εκπαιδευτικό και μάλιςτα ωσ φιλόλογο που δίδαξα Γλϊςςα για 

29 χρόνια ςτθν εκπαίδευςθ και παρακολοφκθςα τθ διδαςκαλία τθσ ωσ ςτζλεχοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ άλλα οχτϊ χρόνια. Θ ανθςυχία μου και θ αντίκεςι μου ςτθν αφξθςθ των 

ωρϊν διδαςκαλίασ, όχι τθσ μθτρικισ γλϊςςασ αλλά των αρχαίων ελλθνικϊν, 

μεταφράςτθκε πρακτικά ςτθν απόφαςθ να ςυνοργανϊςω με τουσ προαναφερκζντεσ 

ςυνεργάτεσ μου αυτζσ τισ τρεισ ζρευνεσ ευρείασ κλίμακασ τόςο για τθ Ρεοελλθνικι 

Γλϊςςα ςτο Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, όςο και μία τζταρτθ για τθ διδαςκαλία τθσ 

Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ ςτο Γυμνάςιο. Πε τισ τρεισ πρϊτεσ ζρευνεσ, τα ευριματα 

των οποίων διαπλζκονται και αλλθλοςυμπλθρϊνονται, επιδιϊκεται να διαπιςτωκεί αν 

και κατά πόςο υπάρχει «λεξιπενία» ι ςε ποια γλωςςικά φαινόμενα αναδεικνφεται, 

ερευνθτικά, ότι υςτεροφν οι μακθτζσ του Γυμναςίου, ενϊ με τθν τζταρτθ, θ οποία ζχει 

ολοκλθρωκεί και τθσ οποίασ τα αποτελζςματα ζχουν ιδθ αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 

του Υ.Λ. (www.pi-schools.gr), διερευνάται τι παρατθρείται ςτθ διδαςκαλία τθσ 

Οογοτεχνίασ ςτο Γυμνάςιο.  

Επίςθσ, θ απόφαςθ να αναλθφκεί ανάλογθ ζρευνα και για τθ γλωςςικι επάρκεια των 

μακθτϊν ςτθν Εϋ και Χτϋ τάξθ του Δθμοτικοφ με ερωτθματολόγια ςτουσ δαςκάλουσ 

είχε ωσ ςτόχο να διερευνθκεί με ποια γλωςςικι «ςκευι» ζρχονται οι μακθτζσ από το 

Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο και ποια αλλαγι ι βελτίωςθ παρατθρείται από τθν Αϋ τάξθ του 

Γυμναςίου ζωσ τθ Γϋ τάξθ (ςφγκριςθ δεδομζνων των δφο ερευνϊν). Χτθν απόφαςθ για 

προζκταςθ τθσ ζρευνασ ςτο Δθμοτικό, με βοικθςε πολφ θ άμεςθ επαφι που είχα με 

τουσ δαςκάλουσ κατά τθ διάρκεια τθσ Εξομοίωςθσ, δθλαδι τθσ ςυμμετοχισ μου ςτο 

Ρρόγραμμα Επαγγελματικισ και Ακαδθμαϊκισ Αναβάκμιςθσ Εκπαιδευτικϊν 

http://www.pi-schools.gr/
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Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτο οποίο δίδαξα από το 1997 ζωσ το 2005. Σι δάςκαλοι 

κατά καιροφσ εκφράηανε τον προβλθματιςμό τουσ για τθ διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ και 

τθσ Οογοτεχνίασ ςτο Δθμοτικό, για τισ διδακτικζσ πρακτικζσ και για τα ςχολικά βιβλία, 

πάντα με το παράπονο για τθν αποςπαςματικότθτα τθσ επιμόρφωςισ τουσ και τθσ μθ 

ζγκαιρθσ ενθμζρωςισ τουσ για το περιεχόμενο και τθ φιλοςοφία των εκπαιδευτικϊν 

μεταρρυκμίςεων και των αλλαγϊν, τισ οποίεσ οφείλουν να υλοποιιςουν μζςα από 

νζα βιβλία ςτα ςχολεία τουσ. 

Σι τρεισ ζρευνεσ για τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα, δθλαδι θ ςυνολικι ζρευνα –ςτο εξισ κα 

λζγεται ζρευνα και όχι ζρευνεσ– δεν εςτιάηει ςτα παλιά ι ςτα νζα βιβλία, αλλά ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ θ οποία ζχει ςχζςθ τόςο με τθν κατάρτιςθ και 

επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, όςο και με τα Αναλυτικά Ρρογράμματα, τα ςχολικά 

βιβλία και τθ διδακτικι – μακθςιακι διαδικαςία. Ζτςι, τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ 

μποροφν να διαχυκοφν για τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ, αλλά και να λθφκοφν 

υπόψθ ςε ενδεχόμενεσ βελτιϊςεισ των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και των διδακτικϊν 

εγχειριδίων ι και να ενςωματωκοφν ςε ςχετικζσ διδακτικζσ οδθγίεσ που κα καλφψουν 

όποιεσ αδυναμίεσ των βιβλίων εντοπιςκοφν από τθ χριςθ τουσ.  

Τλοι γνωρίηουμε ωσ εκπαιδευτικοί ότι και το καλφτερο βιβλίο χωρίσ τθν ενθμζρωςθ 

του εκπαιδευτικοφ δεν κα αποδϊςει ι ότι ακόμα και μζτρια βιβλία, αν ο 

εκπαιδευτικόσ είναι ενθμερωμζνοσ, μποροφν να γίνουν αποτελεςματικά. Αυτό δεν 

ςθμαίνει ότι ολιγωροφμε για τθν επιςτθμονικι εγκυρότθτα και τθν παιδαγωγικι 

καταλλθλότθτα των Υρογραμμάτων Χπουδϊν και των εγχειριδίων τθσ Ρεοελλθνικισ 

Γλϊςςασ, αλλά ότι επικεντρϊνουμε το ενδιαφζρον μασ και ςτθν επιμόρφωςθ - 

ενθμζρωςθ του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ αποτελεί βαςικό πόλο τθσ διδακτικισ 

διαδικαςίασ και, άρα, είναι ανάγκθ να ςυμμετζχει ςτισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ λιψθσ 

αποφάςεων. 

 Σ εκπαιδευτικόσ ωσ επαγγελματίασ (Day: 2003.), ενθμερωμζνοσ ζγκαιρα για το ζργο 

που ζχει να επιτελζςει, αποτελεί τθν «αχίλλειο πτζρνα» τθσ εκπαιδευτικισ 

αποτελεςματικότθτασ και ποιότθτασ, αλλά θ επιμόρφωςθ (Δοφκασ κ.ά 2008: 357-435) 

και θ αποτελεςματικι κατάρτιςι του εκκρεμοφν εδϊ και δεκαετίεσ. Από ζρευνεσ 

καταδεικνφεται ότι ο ίδιοσ επικυμεί να επιμορφϊνεται για είναι πιο αποτελεςματικόσ, 

και ακόμα να ςυμμετζχει ςε ζρευνεσ (Ππαγάκθσ 2005: 69-75, 101-102, 123-124, 136, 

194, 210-217, 412-443). Τλοι γνωρίηουμε ότι ο εκπαιδευτικόσ και των δφο βακμίδων 

τθσ εκπαίδευςθσ καλείται να υλοποιιςει κάκε εκπαιδευτικι αλλαγι που προκφπτει 

από τθ μεταρρφκμιςθ ι τθν αναμόρφωςθ των Υρογραμμάτων Χπουδϊν και, 

ςυνακόλουκα, των διδακτικϊν εγχειριδίων, τα οποία καλείται να μελετιςει ωσ ο 

«μεγάλοσ μακθτισ» πριν τα διδάξει. Χυμβαίνει, όμωσ, το ουτοπικό να μθν ςυμμετζχει 

–ζςτω αντιπροςωπευτικά– ςτθν όλθ διαδικαςία για να εκφράςει τθν άποψι του, και 

να μθν ενθμερϊνεται ζγκαιρα για τθ φιλοςοφία των νζων βιβλίων, ςτοιχείο πολφ 
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αρνθτικό για τθν επιτυχία κάκε επιχειροφμενθσ αλλαγισ, για τθ βελτίωςθ τθσ 

διδακτικισ του πράξθσ και, εν προκειμζνω, για τθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ 

γλωςςικισ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ μακθτζσ του (Mercer 2000). Είναι αυτονόθτο, 

επομζνωσ, ότι, πζρα από τθν επιςτθμονικι επάρκεια και τθν παιδαγωγικι 

καταλλθλότθτα Υρογραμμάτων και βιβλίων, προζχει θ ζγκαιρθ και ουςιαςτικι 

ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν κατά τθν περίοδο που ειςάγονται νζα βιβλία, ϊςτε να 

κατανοιςει τθ φιλοςοφία τουσ και να αξιοποιιςει νζουσ, μακθτοκεντρικοφσ τρόπουσ 

διδαςκαλίασ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, υπεριςχφει, εφλογα, θ αντίδραςθ για τισ 

επιχειροφμενεσ αλλαγζσ, με αποτζλεςμα θ όποια αξιολόγθςι τουσ να μθν είναι 

απόλυτα ζγκυρθ, κακϊσ αντανακλά τον απόθχο τθσ μθ ενθμζρωςθσ και τθσ αδυναμίασ 

των εκπαιδευτικϊν να προςαρμοςτοφν ςτα νζα δεδομζνα. Επίςθσ, ζχει τθ ςθμειολογία 

τθσ θ παντελισ περικωριοποίθςθ του μακθτι, του άλλου βαςικοφ πόλου τθσ 

μακθςιακισ πράξθσ, κακϊσ θ γνϊμθ του ουδζποτε ζχει ηθτθκεί –ζςτω και 

πλθροφοριακά– για το είδοσ των κειμζνων και τα κζματα που κα ικελε να 

πραγματεφονται, εν προκειμζνω, τα βιβλία για τθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ του 

γλϊςςασ ι για το είδοσ των εργαςιϊν ςτισ οποίεσ επικυμεί να εμπλακεί ι για τα 

γλωςςικά φαινόμενα τθ λειτουργία και χριςθ των οποίων δυςκολεφεται να 

κατανοιςει. Χυνεπϊσ, εκπαιδευτικοί και μακθτζσ καλοφνται ωσ πακθτικοί δζκτεσ να 

υλοποιιςουν ό,τι επιβάλλεται άνωκεν, ςτοιχείο πολφ αρνθτικό για τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ - μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

Επιςτρζφοντασ ςτισ τρεισ ζρευνεσ που παρουςιάηονται εδϊ, αξίηει να προςτεκοφν και 

τα ακόλουκα. Θ ςχζςθ μου με τθν εκπαιδευτικι ζρευνα (Ακαναςίου 2000) είναι 

εμπειρικι, από τθ ςυμμετοχι μου ςε προθγοφμενεσ ζρευνεσ τόςο ατομικζσ για τθ 

Ρεοελλθνικι Οογοτεχνία, όςο και ςυλλογικζσ για τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα και τθ 

Οογοτεχνία, κακϊσ ςυμμετείχα ςε προγράμματα του Ξ.Ε.Δ.Α. του Υανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, με επιςτθμονικό υπεφκυνο τον κακθγθτι Γ. Πάρκου, και του Υ.Ψ.Δ.Ε. του 

Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με επιςτθμονικοφσ Ωπεφκυνουσ τουσ κακθγθτζσ Άντα Ξατςίκθ 

-Γκίβαλου και Κανάςθ Ράκα. Είχα τθν τφχθ, όμωσ να ζχω δυο πολφ ζμπειρουσ 

ςυνεργάτεσ ςε τζτοια κζματα, τον κ. Φϊτθ Ξαβουκόπουλο και τθν κ. Αναςταςία 

Υατοφνα, τουσ οποίουσ ευχαριςτϊ πολφ, διότι χωρίσ τθ ςυμβολι τουσ θ ζρευνα αυτι 

δεν κα ολοκλθρωνόταν. 

Πε δεδομζνα, λοιπόν, το ενδιαφζρον μασ για τθ βελτίωςθ τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ, τον κεωρθτικό οπλιςμό μασ, τθ διδακτικι εμπειρία μασ και τθν εμπλοκι 

μασ ςε διάφορεσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ, οι ςυνεργάτεσ μου και εγϊ αποφαςίςαμε 

να επιχειριςουμε μια ιδιαίτερα φιλόδοξθ και κουραςτικι ζρευνα, ςτο πλαίςιο τθσ 

οποίασ ςυμπλθρϊκθκαν και μελετικθκαν 3.298 ερωτθματολόγια δαςκάλων, 3.069 

ερωτθματολόγια κακθγθτϊν και 28.555 ερωτθματολόγια μακθτϊν Γυμναςίου, ςφνολο 

34.922 ερωτθματολόγια, για να αποτυπωκεί όςο γίνεται πιο ζγκυρα θ γλωςςικι 
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επάρκεια των μακθτϊν ςτθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα, δθλαδι ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, 

τόςο ςε επίπεδο γλωςςικϊν φαινομζνων και διδακτικϊν - παιδαγωγικϊν παραμζτρων 

(διδακτικι μεκοδολογία και ςχολικά βιβλία) όςο και ςε επίπεδο κοινωνιολογικϊν και 

γεωγραφικϊν παραμζτρων, εφόςον τα ερευνθτικά δείγματα προζρχονται από όλθ τθ 

χϊρα και τθ διαςτρωμάτωςι τθσ κατά γεωγραφικά διαμερίςματα και κοινωνικά 

επίπεδα (Υαϊηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001).  Τπωσ κα φανεί ςτθ ςυνζχεια από τθν 

υπόκεςθ εργαςίασ και από τα ευριματα τθσ ζρευνασ, θ όλθ προςπάκεια 

αντικατοπτρίηει τισ εκτιμιςεισ των δφο κφριων πόλων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, 

δθλαδι εκείνων που είναι οι άμεςοι φορείσ τθσ διδακτικισ πράξθσ, δάςκαλοι και 

κακθγθτζσ, και εκείνων που δζχονται τισ ςυνζπειζσ τθσ, τουσ μακθτζσ, από τθν 

επάρκεια των οποίων καταδεικνφεται και θ αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ 

πράξθσ. 

 Χυνεπϊσ, αυτι θ ζρευνα ςτα τρία μζρθ τθσ καταγραφισ και ερμθνείασ των 

δεδομζνων ανά τομζα και ςτο τζταρτο τθσ ςυγκριτικισ διερεφνθςθσ των ευρθμάτων, 

κεωροφμε ότι αποτελεί μια μικρι κατάκεςθ ςτα εκπαιδευτικά πράγματα τθσ χϊρασ 

μασ και φιλοδοξεί να ςυμβάλει τόςο ςτθν καλφτερθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ 

Γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό και το Γυμνάςιο (Χαραλαμπόπουλοσ & Χατηθςαββίδθσ 1997, 

Υαιδαγωγικι Χχολι Φλϊρινασ 2003), όςο και να επιςθμάνει παραλείψεισ και να 

εςτιάςει ςε αναγκαίεσ παρεμβάςεισ που κα ζχουν ςυνζχεια και ςυνζπεια,  για το καλό 

τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ νζασ γενιάσ.  

Πε τθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ μασ γλϊςςασ επιδιϊκεται οι μακθτζσ να γίνουν καλοί 

ομιλθτζσ, ακροατζσ, αναγνϊςτεσ και χειριςτζσ του γραπτοφ λόγου, δεξιότθτεσ πολφ 

ςθμαντικζσ για όλθ τουσ τθ ηωι. Δθλαδι, με τθ γλωςςικι διδαςκαλία επιδιϊκεται οι 

μακθτζσ να οδθγθκοφν ςταδιακά από τον προφορικό λόγο ςτον δικό τουσ γραπτό 

λόγο, δεξιότθτα που προχποκζτει άςκθςθ πάνω ςε κείμενα, για τθ διερεφνθςθ 

αφενόσ τθσ δομισ του γραπτοφ λόγου και τθν κατανόθςθ των τρόπων οργάνωςισ του 

ανάλογα με το είδοσ του παραγόμενου κειμζνου και για τθ ςυνειδθτοποίθςθ 

αφετζρου των προςφορότερων λεξιλογικϊν επιλογϊν ανά είδοσ κειμζνου. Ακόμα, θ 

διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ κα καταςτιςει τουσ νζουσ ανκρϊπουσ ικανοφσ να 

επικοινωνοφν αποτελεςματικά με το περιβάλλον τουσ, να κατανοοφν τα εκπεμπόμενα 

μθνφματα από ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα (κριτικόσ γραμματιςμόσ, εγγραματιςμόσ 

και πολυγραμματιςμόσ) και να ςυνειδθτοποιοφν ότι θ γλϊςςα δεν είναι μόνον μζςο 

επικοινωνίασ (Ππαςλισ 2006, Χρυςαφίδθσ 2003) αλλά ζχει και κοινωνικά 

χαρακτθριςτικά (Ξωςτοφλα-Πακράκθ 2001: 91-105, 119, 123-125, 183-197), ότι είναι 

πολιτιςμικό προϊόν (Robertson & Bloome 2003), ότι είναι θ ίδια αξία (Ππαμπινιϊτθσ 

1999) και μορφωτικό αγακό, ότι ςυγκροτεί ςτοιχείο ταυτότθτασ (Ξωςτοφλα-Πακράκθ 

2001) και ότι θ μθτρικι τουσ γλϊςςα όπωσ και κάκε γλϊςςα είναι ζκφραςθ και 

φορζασ πολιτιςμοφ (Braudel 2001). Αν όλα αυτά τα ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ με 
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μελζτθ και εργαςίεσ ςε ποικίλα κείμενα, τότε κα εκτιμιςουν ωσ μακθτζσ και αργότερα 

ωσ ενιλικεσ τθ δυναμικι τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και τθ ςθμαςία τθσ ςε ατομικό 

και εκνικό επίπεδο (Φραγκουδάκθ 2001). 

Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι θ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ Γλϊςςασ δεν είναι εφκολθ 

υπόκεςθ οφτε απλϊσ κζμα απομνθμόνευςθσ οριςμζνων κανόνων, αλλά, πρωτίςτωσ, 

κζμα διαμόρφωςθσ ενόσ πρόςφορου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, ςτο πλαίςιο του 

οποίου οι μακθτζσ οδθγοφνται ςταδιακά ςτθν κατανόθςθ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ 

και των παραμζτρων επικοινωνίασ που επθρεάηουν τον λόγο, των άλλων και τον δικό 

τουσ, με πορεία από το κείμενο ςτθν πρόταςθ και από τθν πρόταςθ ςτθ λζξθ και τθ 

λειτουργία τθσ (Πιτςθσ 1999) και με κατάλλθλεσ δθμιουργικζσ γλωςςικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ςτισ οποίεσ ζχουν κίνθτρο και ενδιαφζρον να εμπλζκονται. 

Ωπό το πρίςμα αυτό, θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα φιλοδοξεί να ςυμβάλει ςτθν 

αποτελεςματικότερθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ μασ γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό και ςτο 

Γυμνάςιο, επιςθμαίνοντασ παραλείψεισ και υποδεικνφοντασ παρεμβάςεισ –όχι 

αποςπαςματικζσ αλλά ουςιαςτικζσ, με ςυνζχεια και ςυνζπεια– για το καλό τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ νζασ γενιάσ. 

           

Ph.D. Χριςτίνα Αργυροποφλου, 

Επίτιμθ Χφμβουλοσ του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, 

Ωπεφκυνθ για τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα και τθ Ρεοελλθνικι Οογοτεχνία 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

«Καμιά γνϊςθ που επιβάλλεται με εξαναγκαςμό  
δεν παραμζνει μόνιμα ςτθ ςυνείδθςθ»  

(Ουδζν βίαιου μάκθμα ζμμονον τθ ψυχι) 
                           Πλάτων, Πολιτ. Ζ, XV 

«Απ όλα τα κακά το χειρότερο είναι θ προχειρότθτα  
με τθν οποία μορφϊνεται θ νεότθτα»  

(Πάντων κάκιςτον θ εὐπετείθ παιδεφςαι τιν νεότθτα)  
Δθμόκριτοσ, Στοβ. Ανκολογία 

1. Σο μάθημα τησ Νεοελληνικήσ Γλώςςασ ςτην υποχρεωτική 

εκπαίδευςη: Προγράμματα πουδών και διδακτικά εγχειρίδια 

Πε τισ προμετωπίδεσ κατατίκεται θ άποψι μασ τόςο για τθ ςυμμετοχικι μάκθςθ όςο 

και για τθν ςθμαςία τθσ μόρφωςθσ ωσ το φψιςτου αγακοφ. Ενϊνομε τθ φωνι μασ με 

τισ φωνζσ του παρελκόντοσ, κακϊσ οριςμζνα από τα κιγόμενα κζματα είναι τόςο 

παλιά, ϊςτε να ξεπερνοφν το παρόν και μακάρι να μθν διαιωνιςτοφν και ςτο μζλλον.  

Θ μόρφωςθ, βζβαια, του ανκρϊπου προχποκζτει και γερζσ γλωςςικζσ δομζσ, κακϊσ θ 

γλϊςςα δεν είναι ζνα απλό μζςο επικοινωνίασ (Πιτςθσ 2004) αλλά ζχει ςχζςθ με τθν 

οργάνωςθ τθσ ςκζψθσ (Saussure 1979, Schaff χ.χ.), αντανακλά ιδεολογία και 

ιδεολογίεσ, ζχει τθ δικι τθσ δφναμθ (Αργυροποφλου 1994), εκφράηει κάκε φορά τθ 

γλωςςικι  πολιτικι (Υαπαρίηοσ 2004) του ζκνουσ. Επίςθσ, το οργανωμζνο γλωςςικό 

ςφςτθμα αναδεικνφει κάκε φορά το κοινωνικό (Ξωςτοφλα-Πακράκθ 2001) και 

πολιτιςτικό προϊόν (Lyons 1995, Robertson & Bloome 2001) του υποκειμζνου τθσ 

γραφισ, ατομικοφ ι ςυλλογικοφ. Δεν είναι τυχαίο ότι ςε όλον τον κόςμο και ςτον τόπο 

μασ υπάρχει μεγάλο ενδιαφζρον για τθ γλϊςςα από κάκε άποψθ. Θ ςχετικι 

βιβλιογραφία (Χατηθςαββίδθσ 2002, Πιτςθσ 1999) και αρκρογραφία το πιςτοποιοφν, 

όπωσ και οι διάφοροι διάλογοι για τθ γλϊςςα (Δθμόςιοσ Διάλογοσ για τθ Γλϊςςα 

1988, Ακινα, εκδόςεισ Δόμοσ).  

Χιμερα θ διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ και των Πακθματικϊν (γραμματιςμόσ και 

αρικμθτιςμόσ) κεωρείται ότι αποτελοφν τισ βάςεισ για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν. 

Άλλωςτε, θ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ Γλϊςςασ και θ ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ 

ικανότθτασ των μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα 

μασ αποτελοφςε και αποτελεί τθ βάςθ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν ςτισ δυο 

βακμίδεσ, ζμφαςθ που δικαιολογείται από πολλζσ μελζτεσ για τθ διεπιςτθμονικι 

διάςταςθ τθσ γλϊςςασ και τθ ςυνομιλία τθσ με άλλεσ επιςτιμεσ και με τα 

Πακθματικά (Υαπαδάτοσ & Υολίτθσ 2008: 65-79, Ππαραλισ 2004: 781-782). 
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Είναι γνωςτό ότι θ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ωσ μθτρικισ πζραςε πολλζσ 

φάςεισ και περιπζτειεσ, γνωςτζσ ωσ Γλωςςικό Ηιτθμα (Ππαςλισ 2006, Χατηθςαββίδθσ  

1992, Πιτςθσ 1992, Ξαραβαςίλθ-Γκοφρλια 1987, Υαπανοφτςοσ 1978), πρόβλθμα που 

λφκθκε το 1976 με τθν υιοκζτθςθ τθσ δθμοτικισ1 ωσ γλϊςςασ του ςχολείου και τθσ 

πολιτείασ. Πζχρι τότε το γλωςςικό μάκθμα ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

ςτθριηόταν ςτθ διδαςκαλία τθσ Γραμματικισ ωσ αυτόνομου μακιματοσ, ςτθ ςφνταξθ 

τθσ ζκκεςθσ και ςτθ νοθματικι και αιςκθτικι (καλολογικι) ανάλυςθ του κειμζνου, το 

οποίο εκτόσ από γλωςςικοφσ είχε και θκικοπλαςτικοφσ ςτόχουσ (με βάςθ το τρίπτυχο 

πατρίδα-κρθςκεία-οικογζνεια), ενϊ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ εξαντλοφνταν 

ςτθ διδαςκαλία τθσ Γραμματικισ και του Χυντακτικοφ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

(Ππαςλισ 2006: 23). Θ ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ Γραμματικισ2 εδραηόταν ςτθν 

αντίλθψθ ότι θ γλωςςικι ανάπτυξθ ςυνδζεται με τθ γνϊςθ τθσ Γραμματικισ (ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τθσ Πορφολογίασ) ι καλφτερα με τθ γνϊςθ τθσ ςχετικισ 

μεταγλϊςςασ (Ππαςλισ 2006: 198-197) και ότι βάςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ 

αποτελεί θ λζξθ και όχι θ πρόταςθ ι το κείμενο. Θ αντικατάςταςθ, ωςτόςο, τθσ 

Γραμματικισ τθσ κακαρεφουςασ από τθ Γραμματικι τθσ δθμοτικισ του 

Ψριανταφυλλίδθ3 δεν φαίνεται να άλλαξε τθ διδακτικι προςζγγιςθ, κακϊσ κατά τθν 

αντίλθψθ τθσ πλειονότθτασ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ θ αυτόνομθ διδαςκαλία τθσ Πορφολογίασ 

(γραμματικισ) και του ςυντακτικοφ ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια τθσ γλωςςικισ 

ικανότθτασ και ςτθν αποτελεςματικι χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ (βλ. και Ρτίνασ, 

ανκόπουλοσ, & Ψςακιρίδου 2006: 356-367). Ξάτι τζτοιο, ωςτόςο, δεν επιβεβαιϊνεται 

με ερευνθτικά δεδομζνα, τθ ςτιγμι άλλωςτε που εκείνοσ που επικοινωνεί ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα γνωρίηει, διαιςκθτικά, ςε ζναν βακμό και τθ γραμματικι τθσ. Τπωσ 

ιταν αναμενόμενο θ διαμάχθ για τθ δθμοτικι ι τθν κακαρεφουςα είχε οδυνθρζσ 

ςυνζπειεσ ςτθν ποιότθτα του μακιματοσ, εφόςον ο προβλθματιςμόσ δεν αφοροφςε 

                                                      

1
 Ξατά τουσ Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλο (2002: 11) «θ γλϊςςα τθσ εκπαίδευςθσ ανικει ςε ό, τι ονομάηουμε 

“επίςθμο” λόγο, που βρίςκεται από κοινωνιολογικι άποψθ κοντά ςτο κοινωνιόλεκτο των μεςοαςτικϊν 

ςτρωμάτων των μεγαλουπόλεων και ιδιαίτερα ςτο κοινωνιόλεκτο των μορφωμζνων». Υαράλλθλα, 

τονίηεται ότι «είναι φανερι θ αοριςτία ωσ προσ τον κακοριςμό του γλωςςικοφ προτφπου τθσ 

εκπαίδευςθσ, το οποίο παραμζνει “ςκοτεινό” για τουσ διδάςκοντεσ και για τουσ διδαςκόμενουσ». 
2
 Χτο Ωρολόγιο Υρόγραμμα του Δθμοτικοφ μζχρι το 1982 προβλεπόταν ξεχωριςτι ϊρα για τθ 

διδαςκαλία τθσ γραμματικισ, χωρίσ αυτι να ςυνδζεται με τθν ζκκεςθ που διδαςκόταν άλλθ ϊρα. Χτο 

Γυμνάςιο άλλοτε προβλεπόταν ξεχωριςτι ϊρα και άλλοτε όχι , επειδι θ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ 

τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, ςτθν οποία αναλογοφςαν 5-7 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, πιςτεφονταν ότι 

υπερκάλυπτε τισ ανάγκεσ για τθ διδαςκαλία τθσ κακαρεφουςασ (Ππαςλισ 2006: 1898-190, Πιτςθσ 

1995). 
3
 Άλλωςτε θ ίδια θ γραμματικι Ψριανταφυλλίδθ εντάςςεται ςτισ «παραδοςιακζσ» γραμματικζσ, με τθν 

ζννοια ότι ςυμπεριλαμβάνει γλωςςικά φαινόμενα που εντάςςονται ςτθ μορφολογία, ενϊ θ ςυντακτικι 

ανάλυςθ των προτάςεων γίνεται ςε ξεχωριςτό βιβλίο, το ςυντακτικό. 
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τθν επιλογι τθσ καλφτερθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ αλλά τθ μορφι τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ που κα ζπρεπε να διδάςκεται ςτα ςχολεία. 

Πε τθν οριςτικι υιοκζτθςθ, όμωσ, τθσ δθμοτικισ ςτθν εκπαίδευςθ  (Ρ. 309/1976) και 

ςτον δθμόςιο βίο (εγκφκλιοσ ΓΔ1/2/23/20479/8-12-76), όπωσ και με τθν κακιζρωςθ 

του μονοτονικοφ (Υ.Δ. 297/1982), άλλαξε το τοπίο ςτθ γλωςςικι μασ παιδεία. Υροσ 

τθν κατεφκυνςθ αυτι ςυνζβαλαν διάφορεσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ, ςε ατομικό ι 

πανεπιςτθμιακό επίπεδο, οι οποίεσ διερευνοφςαν τθν επίδραςθ τθσ γλωςςικισ 

μορφισ του κειμζνου –κακαρεφουςα ι δθμοτικι– ςτθν ταχφτθτα και ςτθν ποιότθτα 

τθσ ανάγνωςθσ και κατανόθςθσ των μακθτϊν, με κυριότερθ τθν ζρευνα του Φράγκου 

(1972) από το Υανεπιςτιμιο Λωαννίνων, ςφμφωνα με τθν οποία καλφτερθ επίδοςθ 

παρατθρείται όταν οι μακθτζσ μελετοφν κείμενα ςτθ δθμοτικι, χωρίσ διαφοροποίθςθ 

επίδοςθσ ανάμεςα ςτα κορίτςια και τα αγόρια. Χτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα γίνονταν και 

προτάςεισ για τθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο ςχολείο, πολλζσ από τισ οποίεσ 

ικανοποιικθκαν με τα νζα Α.Υ.Χ. και τα βιβλία για τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα και τθ 

Οογοτεχνία από το 1977 ζωσ το 1985 και 1999. 

Χτθν αναμόρφωςθ του μακιματοσ τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ ςυνζτειναν επίςθσ πολλά άρκρα και βιβλία4 που άςκθςαν κριτικι ςτισ 

αδυναμίεσ των παλαιότερων ςχολικϊν βιβλίων τθσ Γλϊςςασ, εςτιάηοντασ τόςο ςτθν 

αναγκαιότθτα να δοκεί βαρφτθτα ςτθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και ςτθ 

λειτουργία των ςτοιχείων τθσ Γλϊςςασ ςε διάφορεσ καταςτάςεισ επικοινωνίασ όςο και 

ςτθν ανάγκθ διενζργειασ ζρευνασ, για να διαπιςτωκοφν οι τυχόν αδυναμίεσ ςτθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ.  

Χτο πλαίςιο αυτό, ςυντάχκθκαν καινοφρια Αναλυτικά Υρογράμματα (Ρ. 1566/1986 και 

Υ.Δ. 297/82) και άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται ςτο Δθμοτικό (από το 1982) τα βιβλία 

Θ γλϊςςα μου, ςτο Γυμνάςιο (από το 1984) τα βιβλία Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο 

Γυμνάςιο και ςτο Οφκειο (από το 1987) θ ςειρά Ζκφραςθ – Ζκκεςθ. Πε τθν ειςαγωγι 

των ςυγκεκριμζνων εγχειριδίων θ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα δεν διδάςκεται πλζον, όπωσ 

παλιά, μόνον μζςα από τα βιβλία αναφοράσ (Γραμματικι και Χυντακτικό), με 

διαχωριςμό, δθλαδι, τθσ μορφισ και του τρόπου που δομείται θ γλϊςςα, ςαν να ιταν 

δυο διαφορετικά πράγματα. Αντίκετα, όλα τα βιβλία για τθ γλωςςικι διδαςκαλία τθσ 

μθτρικισ μασ Γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό και ςε όλθ τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ που 

γράφονται από το 1982 και εντεφκεν (Χατηθςαββίδθσ 1992), βρίςκονται ςε αντιςτοιχία 

με τθ ςφγχρονθ γλωςςολογικι κεωρία θ οποία πρεςβεφει ότι θ γλϊςςα διδάςκεται 

                                                      

4
 Για το ιςτορικό τθσ αναμόρφωςθσ του μακιματοσ τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ κατά τα ζτθ 1976-1984 βλ. Χατηθςαββίδθσ, 1992. 
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μζςα από τα κείμενα και τθ λειτουργία τθσ ςε αυτά. Τςον αφορά τθ Γραμματικι, θ 

ςφγχρονθ επιςτιμθ τθν αντιμετωπίηει ωσ ενότθτα που ςυμπεριλαμβάνει Φωνθτικι, 

Φωνολογία, Πορφολογία, Χφνταξθ, Χθμαςιολογία και Ξειμενολογία, και οφείλει να 

διδάςκεται όχι παραγωγικά ι ευκφγραμμα, από τον κανόνα ςτο κείμενο, αλλά 

επαγωγικά και ςυμμετοχικά, από τα κείμενα ςτθν πρόταςθ και ςτθ λζξθ, ςτθν 

οργάνωςθ και ςτθ λειτουργία τουσ μζςα ςτα κείμενα, διαδικαςία από τθν οποία 

μπορεί να ςυνάγεται κάποιο γενικό ςυμπζραςμα ωσ γνϊςθ που πρζπει να κατακτθκεί 

(Αργυροποφλου 2007: 75-87). Ζτςι, τα ςυγκεκριμζνα βιβλία δεν εςτιάηουν ςτθ 

διδαςκαλία τθσ γραμματικισ ωσ αυτόνομου γνωςτικοφ αντικειμζνου αλλά ςτθν 

επικοινωνιακι προςζγγιςθ, παρόλο που το ςφνολο των αςκιςεων, εν τζλει, ςτθρίηεται 

ςε δομικζσ και λειτουργικζσ γραμματικζσ κεωρίεσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ τα 

γραμματικά φαινόμενα αναγνωρίηονται και εξετάηονται ωσ δομικά και λειτουργικά 

ςτοιχεία τθσ πρόταςθσ ςτον ςυνταγματικό και παραδειγματικό άξονα, 

παραγνωρίηοντασ τισ περιςτάςεισ επικοινωνίασ ςτισ οποίεσ εκφζρεται ο λόγοσ.       

Ξαι ενϊ ςτθ δεκαετία του 1970 ςτον δθμόςιο λόγο για τθν εκπαίδευςθ κυριαρχοφςε 

το κζμα τθσ γλϊςςασ (Ξαραβαςίλθ & Γκοφρλια 1987), όπωσ άλλωςτε και ςτθν αρχι 

του αιϊνα και ςτον μεςοπόλεμο (Υαπανοφτςοσ 1978: 37-51,150-179, 201-206, 255), 

ςτισ δεκαετίεσ 1980-90 οι ςυηθτιςεισ των εμπλεκομζνων φορζων, τα ςεμινάρια και τα 

ςυνζδρια που οργανϊνονται αντιμετωπίηουν τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ 

ςυνολικότερα. Αξίηει να προςτεκεί εδϊ θ ςθμαντικι ςυμβολι των Χυνεδρίων τθσ 

Σ.Ο.Π.Ε. και τθσ Δ.Σ.Ε. για τθν αναμόρφωςθ των Α.Υ.Χ., για τθ ςυγγραφι νζων 

βιβλίων και για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν –αίτθμα διαρκζσ, που δεν ζχει 

βρει τθν οριςτικι και αποτελεςματικι λφςθ του. Υαρατθρείται, ακόμα, μεγάλθ 

κινθτικότθτα ςε εκδόςεισ ςχετικϊν βιβλίων, ςε αρκρογραφία και ςτθ διενζργεια 

ερευνϊν για τθν εκπαίδευςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ 

μθτρικισ γλϊςςασ ςτο ςχολείο (Υαπαρίηοσ 1993), για τθν ελλθνικι γλϊςςα και τον 

πολιτιςμό, για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθ ι ξζνθσ γλϊςςασ 

(Αργυροποφλου 2008: 47-53,  2004: 339-357) κ.ά., ςφμφωνα πάντα με τα νζα 

δεδομζνα τθσ Γλωςςολογίασ και τθσ διδακτικισ τθσ Γλϊςςασ (Χαραλαμπόπουλοσ & 

Χατηθςαββίδθσ 1997).  

Υαράλλθλα, οι ζρευνεσ και θ αρκρογραφία του Υ. ωχζλθ (1992: 5-29) ςυνζβαλαν 

ιδιαίτερα τόςο ςτον εκςυγχρονιςμό των Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων του γλωςςικοφ 

μακιματοσ, όςο και ςτθν αξιολόγθςθ των ςχολικϊν βιβλίων για τθ Νεοελλθνικι 

Γλϊςςα του Γυμναςίου, τα οποία είχαν γραφτεί με επιςτθμονικό υπεφκυνο τον Χρίςτο 

Ψςολάκθ. Αναλυτικότερα, ςτθν ζρευνα του Υ. ωχζλθ, με τίτλο Νεοελλθνικι Γλϊςςα 
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ςτο Γυμνάςιο5, που ανατζκθκε ςε αυτόν από το Υ.Λ. το 1988 και ολοκλθρϊκθκε το 

1990, καταγράφεται θ βελτίωςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθ Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ με τα ςυγκεκριμζνα βιβλία και ςυγχρόνωσ αναδεικνφονται προβλιματα 

προςαρμογισ ςτθν επικοινωνιακι μζκοδο, τθν οποία επαγγζλλονται οι ςυγγραφείσ 

αλλά δεν τθν υπθρετοφν θ δομι των βιβλίων, ιδιαίτερα θ γραμμικι διάταξθ του 

λεξιλογίου και οι αςκιςεισ, που κινοφνται κυρίωσ ςε παραδοςιακό επίπεδο. Χτθν ίδια 

κατεφκυνςθ κινείται και θ ζρευνα του Χατηθςαββίδθ (1992: 90-91, 138-9, 144-145, 

157), ςτθν οποία επιςθμαίνεται ο παραδοςιακόσ τρόποσ οργάνωςθσ των βιβλίων τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο και των ερωτιςεων που ςυνοδεφουν τα κείμενα, 

παρατιρθςθ που προεκτείνεται και για τα βιβλία του Ουκείου Ζκκεςθ – Ζκφραςθ που 

διδάςκονται ακόμα.  

Κα πρζπει να επιςθμανκεί εδϊ ότι κανζνασ καλόπιςτοσ εκπαιδευτικόσ δεν αμφιβάλλει 

πωσ τα εγχειρίδια εκείνα ςυνζβαλαν ςτθ βελτίωςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν πρζπει ςτο εξισ να 

αναμορφϊνονται ι να γράφονται νζα, όταν οι καιροί το απαιτοφν. Άλλωςτε, κατά τθν 

ανακεϊρθςθ των βιβλίων τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ του Γυμναςίου, ςε μια επόμενθ 

φάςθ, δόκθκε ζμφαςθ κυρίωσ ςτθν ανανζωςθ τθσ τυπογραφικισ τουσ εμφάνιςθσ, 

ςτθν εικονογράφθςθ και ςτθν αναδόμθςθ κάποιων ςτοιχείων, ενϊ ο εκςυγχρονιςμόσ 

του περιεχομζνου περιορίςτθκε ςε οριςμζνεσ ανακατατάξεισ και προςκαφαιρζςεισ 

ςτο διδακτικό υλικό (παράκεςθ νζων κειμζνων για τθ διδαςκαλία του Δϋ μζρουσ). 

Υρόκειται, δθλαδι, ςτθν πράξθ για μερικι ανακεϊρθςθ.  

Αναφορικά με τθ ςειρά των βιβλίων Θ Γλϊςςα μου ςτο Δθμοτικό, θ Παριδάκθ-

Ξαςςωτάκθ (2001: 42-58) διερεφνθςε τθ γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ωσ προσ τα τεχνικά και κοινωνικο-πολιτιςτικά τουσ χαρακτθριςτικά, τον 

βακμό ςυμφωνίασ του περιεχομζνου τουσ με το Αναλυτικό Υρόγραμμα και τθν 

ενςωμάτωςθ ςε αυτά ςφγχρονων μεκόδων γλωςςικισ διδαςκαλίασ. Ψα ερευνθτικά 

δεδομζνα αναδεικνφουν ότι αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των βιβλίων 

(καλι εμφάνιςθ, επιτυχισ παρουςίαςθ του υλικοφ, κατάλλθλθ ζκταςθ των κειμζνων, 

ιςορροπία με τισ εικόνεσ και τα διαγράμματα και επαρκισ αντιπροςϊπευςθ όλων των 

ειδϊν λόγου), θ εκτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν είναι «αρκετά» ζωσ «πολφ» κετικι, με 

εξαίρεςθ τα δφο τελευταία κριτιρια, για τα οποία θ κρίςθ τουσ είναι πιο αρνθτικι 

(«λίγο» ζωσ «αρκετά» ικανοποιθτικά). Ωσ προσ τα κοινωνικο-πολιτιςμικά 

χαρακτθριςτικά των βιβλίων κρίνεται ότι αυτά δεν ςυμβάλλουν ικανοποιθτικά ςτθ 

δθμιουργία παγκόςμιασ ςυνείδθςθσ, ςτθν προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικισ διάςταςθσ 

                                                      

5
 Θ ζρευνα αυτι δεν καλφπτει τθν ανακεωρθμζνθ μορφι των βιβλίων Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο 

Γυμνάςιο που ζγινε πάλι με επιςτθμονικό υπεφκυνο τον Χρ. Ψςολάκθ κατά το 1997-2000. 
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τθσ εκπαίδευςθσ και ςτθν εξάλειψθ των διαφόρων ςτερεοτφπων. Ψζλοσ, οι 

εκπαιδευτικοί βρίςκουν αντιςτοιχία μεταξφ εγχειριδίων και Αναλυτικοφ 

Υρογράμματοσ, αλλά εντοπίηουν ςθμαντικζσ αδυναμίεσ ςτθ διδακτικι μεκοδολογία 

που υπαγορεφεται από αυτά και θ οποία προωκεί παραδοςιακζσ μορφζσ 

διδαςκαλίασ. 

Ψα καινοφρια Υρογράμματα Χπουδϊν (του 1999 και του 2001) για τθ διδαςκαλία του 

γλωςςικοφ μακιματοσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και, ιδιαίτερα, το Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. 

εςτιάηουν ςτθ διακεματικι προςζγγιςθ, προκειμζνου ο μακθτισ «να ςυγκροτιςει ζνα 

ενιαίο ςφνολο γνϊςεων και δεξιοτιτων, μια ολιςτικι εν πολλοίσ αντίλθψθ τθσ γνϊςθσ, 

που του επιτρζπει να διαμορφϊνει προςωπικι άποψθ για κζματα των επιςτθμϊν τα 

οποία ςχετίηονται μεταξφ τουσ, κακϊσ και με ηθτιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ» 

(ΩΥ.Ε.Υ.Κ.-Υ.Λ. 2003: 3737).  Ψα ςυγκεκριμζνα Αναλυτικά Υρογράμματα τονίηεται 

εμφατικά (ΩΥ.Ε.Υ.Κ.-Υ.Λ. 2003: 3745) ότι λαβαίνουν υπόψθ τα πορίςματα τθσ 

ςφγχρονθσ Γλωςςολογίασ και των επιμζρουσ τομζων τθσ, όπωσ Ανάλυςθ Οόγου, 

Υραγματολογία, Κεωρία των γλωςςικϊν πράξεων κατά τουσ Searle και Grice 

(Φιλιππάκθ-Warburton 1992: 295-315), Χυςτθμικι Οειτουργικι Γλωςςολογία, αλλά 

και Υαραδοςιακι και Δομολειτουργικι Γραμματικι, Γενετικι-Πεταςχθματιςτικι 

Γραμματικι, Φωνθτικι-Φωνολογία, Πορφολογία, Χθμαςιολογία και Διαλεκτολογία, 

κακϊσ και ότι αντανακλοφν αντίςτοιχο φάςμα κατακτιςεων ςτισ ςυναφείσ 

επιςτθμονικζσ περιοχζσ τθσ Αναλυτικισ Φιλοςοφίασ, τθσ Επιςτιμθσ τθσ Επικοινωνίασ, 

τθσ Γλωςςικισ Ανκρωπολογίασ, τθσ Εκνογραφίασ τθσ Επικοινωνίασ, τθσ 

Εκνογλωςςολογίασ, τθσ Ψυχογλωςςολογίασ, τθσ Ξοινωνιογλωςςολογίασ, τθσ 

Ξειμενολογίασ, τθσ Αφθγθματολογίασ, τθσ Ωφολογίασ, τθσ Γνωςτικισ Ψυχολογίασ και 

τθσ Κεωρίασ τθσ Υρόςλθψθσ. Ψζλοσ, επιςθμαίνεται ότι το Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. του μακιματοσ 

ςτθρίηεται και ςτα πορίςματα των επιςτθμονικϊν κλάδων που ςχετίηονται με τθ 

διδακτικι και γενικά τθ διαχείριςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, όπωσ Ξοινωνιολογία του 

Χχολείου, Υαιδαγωγικι Ψυχολογία, Υαιδαγωγικι του «λάκουσ», Ειδικι Αγωγι, 

Κεωρία των Πακθςιακϊν Δυςκολιϊν, υπό τθ ςυνκετικι κεϊρθςθ του κλάδου τθσ 

ςφγχρονθσ Διδακτικισ τθσ Γλϊςςασ (ΩΥ.Ε.Υ.Κ.-Υ.Λ. 2003: 3745), θ οποία εςτιάηει ςτθν 

επικοινωνιακι και κειμενοκεντρικι προςζγγιςθ διαφόρων κειμενικϊν ειδϊν και 

πολυτροπικϊν κειμζνων, αλλά και ςτισ αρχζσ του γραμματιςμοφ / εγγραμματιςμοφ και 

του πολυγραμματιςμοφ (Αδαλόγλου 2007: 30-33, Γρόλλιοσ, Ξαραβταϊδου, 

Ξορομπόκθσ, Ξοτίνθσ & Οιάμπασ: 2003).  

Αξίηει να προςτεκεί εδϊ, ότι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. και του 

Α.Υ.Χ. του γλωςςικοφ μακιματοσ, ςτα νζα ςχολικά εγχειρίδια για τθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ ςυμπεριλαμβάνονται και νζα βιβλία αναφοράσ: καινοφρια ςχολικι 

Γραμματικι για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο κακϊσ και δφο λεξικά, ζνα Ορκογραφικό 

για το Δθμοτικό και ζνα Ερμθνευτικό για το Γυμνάςιο. Χχετικά, άλλωςτε, με τθν 
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αναγκαιότθτα ςυγγραφισ μιασ νζασ ςχολικισ Γραμματικισ, ο Χρ. Ψςολάκθσ, ωσ 

Αντιπρόεδροσ του Υ.I., είχε αποςτείλει εγκφκλιο ιδθ από το 1996 ςτουσ τότε 

Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ, με τθν οποία ευαγγελιηόταν τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςχολικισ 

Γραμματικισ, που όμωσ δεν τελεςφόρθςε, και ζκετε προσ ςυηιτθςθ το κζμα τθσ 

τροποποίθςθσ βαςικϊν κανόνων τθσ γραμματικισ Tριανταφυλλίδθ, όπωσ αυτοφσ που 

αφοροφν το τελικό ν, τθ ρθματικι αφξθςθ, τα επαγγελματικά κθλυκά κ.ά.  

Χχετικά με τα καινοφρια Υρογράμματα Χπουδϊν (του 1999 και του 2001) του 

γλωςςικοφ μακιματοσ ςτο Δθμοτικό ο Χατηθςαββίδθσ (2002: 54-62) επιςθμαίνει ότι 

κινοφνται μεταξφ τθσ «δυναμικισ τθσ αναμόρφωςθσ και τθσ ςτατικότθτασ». 

Ειδικότερα, τονίηει τθν ζλλειψθ ρθτισ ςφνδεςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ δομισ τθσ 

γλϊςςασ με τθ χριςθ αποτελεςματικοφ λόγου, τθν πλθμμελι καλλιζργεια 

επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, επειδι είναι πολφ δφςκολο ςε μια τάξθ να 

δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ πραγματικισ επικοινωνίασ, τθν ζλλειψθ μεκοδολογικισ 

προςζγγιςθσ των ειδϊν του λόγου και τθν αδυναμία ςφνδεςισ τουσ με κακθμερινζσ 

κοινωνικζσ πρακτικζσ. Υαράλλθλα, κεωρεί ότι, αν και θ ζννοια του «γραμματιςμοφ» (θ 

ικανότθτα του ατόμου να ελζγχει τθ ηωι του και το περιβάλλον του δια του γραπτοφ 

λόγου) εμφανίηεται ρθτά ι υπαινικτικά κυρίωσ ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν του 2001, οι 

αναφορζσ αυτζσ δεν ςυνδζονται με τθν αντίςτοιχθ παιδαγωγικι του γραμματιςμοφ, 

όπωσ ζχει αναπτυχκεί ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία, και άρα δεν αποτελοφν ςυνεκτικι 

πρόταςθ για τθν καλλιζργεια του γραμματιςμοφ των μακθτϊν. 

Τςον αφορά τα καινοφρια βιβλία τθσ Γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό ο Αρχάκθσ (2005) κεωρεί 

ότι παρά τθν προςπάκεια ςτροφισ ςε περιςςότερο επικοινωνιακζσ μορφζσ 

διδαςκαλίασ, ςτθν πραγματικότθτα αγνοοφνται οι γεωγραφικζσ και κοινωνικζσ 

ποικιλίεσ τθσ γλϊςςασ και, κατά ςυνζπεια, και οι ομιλθτζσ των ποικιλιϊν αυτϊν, ότι 

εξακολουκεί να μθν καλλιεργείται αποτελεςματικά θ επικοινωνιακι ικανότθτα των 

μακθτϊν και ότι κα πρζπει να δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία των τρόπων 

δόμθςθσ διαφόρων ειδϊν κειμζνων. Χυναφισ ζρευνα των Χατηθλουκά-Παυρι & 

Λορδανίδου (2009: 122-147) αναδεικνφει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ 

του γραπτοφ λόγου ςτο Δθμοτικό με ομαδοποίθςθ κειμζνων, διαπίςτωςθ που ιςχφει 

και για τθ διδαςκαλία τθσ περίλθψθσ, θ εκμάκθςθ τθσ οποίασ απαιτεί τθ διδακτικι 

παρζμβαςθ του δαςκάλου, όπωσ καταδεικνφεται από τθν ζρευνα τθσ Γερογιαννάκθ 

(2007: 85-97). 

Σ προβλθματιςμόσ που αναπτφχκθκε για τθ βελτίωςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ 

ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, θ μεγάλθ παραγωγι ςχετικϊν βιβλίων και άρκρων 

όπωσ και θ διενζργεια ερευνϊν για τθν εκπαίδευςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθ 

διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ ςτο ςχολείο (Υαπαρίηοσ, 1993), ςυνζβαλαν όχι 

μόνο ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ όςων προβλθμάτων ςχετίηονται με τθν επιςτθμονικι 

εγκυρότθτα και τθν παιδαγωγικι καταλλθλότθτα των Υρογραμμάτων Χπουδϊν και 
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των ςχολικϊν εγχειριδίων αλλά και ςτθν ανάδειξθ νζων αναγκϊν και προτεραιοτιτων, 

υπό το πρίςμα των ςφγχρονων κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν δεδομζνων. Ζτςι, 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςιμερα ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και του 

ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ και τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (Αργυροποφλου, 2004: 339-357), όπωσ και ςτθ 

διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ (Γαβριθλίδου 2007: 117-133) ι ξζνθσ γλϊςςασ 

(Αργυροποφλου 2009), ςφμφωνα πάντα με τα νζα δεδομζνα τθσ Γλωςςολογίασ και τθσ 

διδακτικισ τθσ Γλϊςςασ (Χαραλαμπόπουλοσ & Χατηθςαββίδθσ 1997). Υαράλλθλα, 

πολλά άρκρα και μελζτεσ επικεντρϊνονται ςτον γραμματιςμό (Χατηθςαββίδθσ 2003, 

Baynham, 2000) και ςτον πολυγραμματιςμό (Χατηθςαββίδθσ 2003, Kalantzis & Cope 

2001, Ξαςκαμανίδθσ 2004:  9-12, 17-18), ςτθν αξιοποίθςθ πολυτροπικϊν κείμενα ςτθ 

διδακτικι πράξθ (Αργυροφδθ 2004: 371-383), ςτθ διακεματικι προςζγγιςθ 

(Αργυροποφλου, 2007, Allen 2000) και ςτθ μζκοδο ςχεδίων εργαςίασ/ project 

(Χρυςαφίδθσ 2003), αλλά και ςτον ρόλο τθσ Υρϊιμθσ Ανάγνωςθσ (Ξουτςουράκθ 2006), 

τθσ Υρϊτθσ Ανάγνωςθσ (Curto, Morillo & Teixido 1998), τθσ αναγνωςτικισ δεξιότθτασ 

(Δρόςοσ 2004: 358-369) και τθσ ςχζςθσ των μεταγλωςςικϊν ικανοτιτων με τθ γραφι 

και τθν ανάγνωςθ (Αϊδίνθσ 2003: 93-110). Σι ςυγκεκριμζνεσ προςεγγίςεισ ςυμβάλλουν 

ςτθν ανανζωςθ τθσ διδαςκαλίασ του γλωςςικοφ μακιματοσ (βλ. και Διάμεςθ 2004: 

73-79, Ανδρουλάκθσ 2001: 615-622, Ξωςτοφλθ 2001: 623-630), εφόςον 

ευαιςκθτοποιοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και όλουσ όςοι εμπλζκονται ςτον ςχεδιαςμό 

τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςε ποικίλεσ όψεισ και παραμζτρουσ τθσ διδακτικισ 

πρακτικισ, ςτισ μορφζσ τθσ γλωςςικισ επικοινωνίασ (Φαυτοποφλου 1999: 216-232), 

ςτουσ τρόπουσ εκμάκθςθσ τθσ ανάγνωςθσ και ενίςχυςθσ του λεξιλογίου των μακθτϊν, 

ςτθν ιςότιμθ παραγωγι προφορικοφ (Αρχάκθσ 2000: 24-43) και γραπτοφ λόγου, ςτθν 

αξιοποίθςθ τθσ Οογοτεχνίασ ςτο πλαίςιο του γλωςςικοφ μακιματοσ6 

(Χαραλαμπόπουλοσ 1988: 5-28, Χοντολίδου 1988: 46-50) κ.ά.  

 2. Παράμετροι που επηρεάζουν την αποτελεςματικότητα τησ  

γλωςςικήσ διδαςκαλίασ: ςυναφείσ έρευνεσ 

Από τισ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ για τθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθ 

χϊρα μασ αξίηει να αναφερκοφν εδϊ οι ςχετικζσ με τθν επίδραςθ του φφλου, τθσ 

κοινωνικισ προζλευςθσ και γενικότερα του μορφωτικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου των 

γονζων ςτθ γλωςςικι επίδοςθ των μακθτϊν (Ξυρίτςθσ 2008: 93-107), όςο και όςεσ 

εςτιάηουν ςε όψεισ τθσ διδακτικισ και τθσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ.  

                                                      

6
 Πια ςθμαντικι παράμετροσ μελζτθσ τθσ Γλϊςςασ είναι θ λογοτεχνικι Γλϊςςα και κυρίωσ θ ποιθτικι, 

για τθν οποία ζχουν ειδικζσ μελζτεσ και διδακτορικζσ διατριβζσ βλ. για παράδειγμα  Πθνάσ, 1985, 
Αργυροποφλου, 2003, Ξαψωμζνοσ, 1976. 
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2.1. Το φφλο, θ θλικία και θ ςειρά των παιδιϊν ςτθν οικογζνεια 

Αναφορικά με τθν επίδραςθ του φφλου ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία οι Ξαςςωτάκθσ & 

Φλουρισ (1981) επιςθμαίνουν τθν υπεροχι των γυναικϊν ςτα γλωςςικά μακιματα, 

διαπίςτωςθ που αναφζρεται και ςτθν ζρευνα τθσ Γαλίηθ (2007: 109-110, 112-114, 117-

118): «τα κορίτςια διαβάηουν περιςςότερο από τα αγόρια *…+ τα κορίτςια ζδειξαν 

προτίμθςθ ςτισ ιςτορίεσ και τα αγόρια ςτα κόμικσ *…+ τα κορίτςια ςυνικωσ ζχουν 

υψθλότερθ ςχολικι επίδοςθ ςτα γλωςςικά μακιματα απ’ ό,τι τα αγόρια» (βλ. και 

Βarrs 1993).  

Χτο ίδιο ςυμπζραςμα τθσ υπεροχισ των μακθτριϊν ςτα γλωςςικά μακιματα 

καταλιγει και ο Χατηθςαββίδθσ (1993: 384-398), ςε ζρευνά του ςε δείγμα μακθτϊν Γϋ 

Γυμναςίου. Ειδικότερα, τα κορίτςια του δείγματοσ παρουςίαςαν ςαφϊσ καλφτερθ 

επίδοςθ από τα αγόρια, ιδιαίτερα ςτισ μεταβλθτζσ «προφορικόσ λόγοσ», «γραπτόσ 

λόγοσ» και «γλωςςικι επίδοςθ». Θ υπεροχι των κοριτςιϊν ςυνδζεται, κατά τον 

ερευνθτι, με βιολογικοφσ και κοινωνικοφσ παράγοντεσ: το κορίτςι αναπτφςςεται 

βιολογικά πιο γριγορα από το αγόρι, ενϊ θ κοινωνικι του κζςθ ςε μια μικροαςτικι 

κοινωνία, όπωσ αυτι από τθν οποία προζρχονταν τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ, το κάνει 

να αποδζχεται ςχεδόν αδιαμαρτφρθτα τουσ κανόνεσ ενόσ κοινωνικοφ κεςμοφ όπωσ 

του ςχολείου, εκεί που τα αγόρια αντιδροφν περιςςότερο ςτθν ευκυγράμμιςθ με τθν 

πρότυπθ ςχολικι γλϊςςα (βλ. και Αρχάκθσ 2000: 24-44). Ζτςι, τα κορίτςια ζχουν ςε 

μεγαλφτερο βακμό από τα αγόρια τθν τάςθ να χρθςιμοποιοφν τφπουσ τθσ πρότυπθσ 

γλϊςςασ και ςυγχρόνωσ να μετακινοφνται με μεγαλφτερθ ευκολία από το ζνα επίπεδο 

λόγου ςτο άλλο όπωσ και ανάμεςα ςτισ τοπικζσ ι κοινωνικζσ παραλλαγζσ τθσ ίδιασ 

γλϊςςασ (Wardhaugh 1998: 309-324, Chambers 1995: 102, Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 

2001: 17, 43)7. Ακόμα, θ Γαλίηθ επικαλοφμενθ τθ μελζτθ τθσ Παραγκουδάκθ (1991) 

για τον τρόπο που διαβάηουν τα αγόρια και τα κορίτςια, επιςθμαίνει ότι τα αγόρια 

υιοκετοφν τθν «απαγωγό άποψθ τθσ ανάγνωςθσ», θ οποία, κατά τθ Rosemblatt 

(1978), ςχετίηεται με τθ διερεφνθςθ και τθν ανακάλυψθ. Σ Χαραλαμπάκθσ, επίςθσ, ςε 

παλαιότερθ ζρευνά του για τθ γλωςςικι ανάπτυξθ των δφο φφλων διαπιςτϊνει τθν 

υπεροχι των κοριτςιϊν (Χαραλαμπάκθσ  1991: 77-100). 

Τςον αφορά τθ ςφνδεςθ τθσ γλωςςικισ επίδοςθσ με τθν θλικία και τθ ςειρά των 

μακθτϊν ςτθν οικογζνεια, τα αποτελζςματα τθσ ίδιασ ζρευνασ του Χατηθςαββίδθ 

(1993) δείχνουν μια τάςθ υπεροχισ των μεγαλυτζρων ςε θλικία μακθτϊν (ιδιαίτερα 

ςτον «γραπτό λόγο») όπωσ και όςων προθγοφνται ςτθ ςειρά μζςα ςτθν οικογζνεια 

                                                      

7
 Σι Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ (2001: 43) παρακζτουν όμωσ και τθν άποψθ τθσ Swann (1992: 24), 

ςφμφωνα με τθν οποία ςτο ςχολείο τα κορίτςια ενκαρρφνονται περιςςότερο να εκφζρουν λόγο και ςτα 
πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ βρίςκονται ςε πλεονεκτικότερθ κζςθ ςε ςχζςθ με τα αγόρια.   
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(ιδιαίτερα ςτον «προφορικό λόγο»). Θ πρϊτθ οφείλεται προφανϊσ ςε βιολογικοφσ 

παράγοντεσ ενϊ θ υπεροχι –ζςτω και μικρι– των πρωτότοκων παιδιϊν ςχετίηεται με 

τον τρόπο κοινωνικοποίθςισ τουσ:  τα πρωτότοκα κοινωνικοποιοφνται κατά βάςθ από 

τουσ γονείσ με ρυκμοφσ και πρακτικζσ που διαφζρουν από εκείνεσ που ακολουκοφνται 

για το δεφτερο, τρίτο κ.ο.κ. παιδί, όπου ςυμμετζχουν και τα αδζλφια. Αυτι θ 

πραγματικότθτα κεωρείται πικανόν ότι ζχει αντίκτυπο ςτον βακμό εξοικείωςθσ του 

παιδιοφ με τθ γλϊςςα του ςχολείου.  

Υαράλλθλα, ζχει αναδειχκεί ερευνθτικά ότι ακόμα και το φφλο του εκπαιδευτικοφ 

επθρεάηει τθ λεκτικι αλλθλεπίδραςθ ςτθ ςχολικι τάξθ και ότι θ ομιλία των μακθτϊν 

είναι υψθλότερθ ςε ςυχνότθτα, όταν διδάςκουν γυναίκεσ, κυρίωσ τα μακιματα των 

Ρζων Ελλθνικϊν (Γλϊςςα και Οογοτεχνία) και τθσ Λςτορίασ (Ξαλοφςθ, 1999: 124-128). 

2.2. Η κοινωνικι προζλευςθ και το μορφωτικό επίπεδο τθσ 
οικογζνειασ 

Αναφορικά με τθ ςυςχζτιςθ τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ των μακθτϊν με τθν επίδοςι 

τουσ ςτο γλωςςικό μάκθμα, πζρα από τισ κλαςικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ των 

Bernstein (1977) και Labov (1969) ςε διεκνζσ επίπεδο, οι ςθμαντικότερεσ ανάλογεσ 

προςπάκειεσ ςτθ χϊρα μασ προζρχονται από τουσ Ππαςλι (1988) και Αρχάκθ (2000, 

2001, 2005) για τθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και τουσ Χατηθςαββίδθ (1993) και 

Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλο (2001) για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ειδικότερα, θ 

ζρευνα του Ππαςλι (1988), που ςτθρίηεται ςε γλωςςικά δείγματα (προφορικοφ και 

γραπτοφ λόγου) μακθτϊν Αϋ και ΧΨϋ Δθμοτικοφ μεςοαςτικισ, εργατικισ και αγροτικισ 

προζλευςθσ, αναδεικνφει ότι παρατθροφνται γλωςςικζσ διαφοροποιιςεισ ανάμεςα 

ςτισ τρεισ ομάδεσ ωσ προσ τθ χριςθ τθσ ςχολικισ γλϊςςασ, ενϊ τισ μικρότερεσ 

αποκλίςεισ εμφανίηουν τα παιδιά μεςοαςτικισ προζλευςθσ. Υαράλλθλα, 

διαπιςτϊνεται ότι οι γλωςςικζσ διαφοροποιιςεισ που επιςθμάνκθκαν ςτα γλωςςικά 

δείγματα τθσ Αϋ Δθμοτικοφ εμφανίηονται και ςτθ Χτϋ τάξθ, παρά τα ζξι χρόνια 

ςυςτθματικισ γλωςςικισ διδαςκαλίασ που ζχουν μεςολαβιςει. Σι γλωςςικζσ 

διαφοροποιιςεισ εντοπίηονται κατά κφριο λόγο ςτον γραπτό λόγο (ζκκεςθ) όπου θ 

πίεςθ για χριςθ τθσ ςχολικισ γλϊςςασ είναι μεγαλφτερθ, ςε αντίκεςθ με τον 

προφορικό λόγο (ςυηιτθςθ) όπου, επειδι δεν απαιτείται ςτον ίδιο βακμό θ 

αξιοποίθςθ αφθρθμζνου λεξιλογίου και περίπλοκθσ ςυντακτικισ δομισ, οι τρεισ 

κοινωνικζσ ομάδεσ δεν διαφοροποιοφνται ςθμαντικά. Ζτςι ο Ππαςλισ καταλιγει ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ κακιζρωςθ τθσ δθμοτικισ ωσ επίςθμθσ γλϊςςασ δεν ζλυςε τα 

γλωςςικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά ςτο ςχολείο και ότι θ «ςθμερινι 

κοινωνιογλωςςικι κατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ είναι δυνατό να κεωρθκεί ωσ εμπόδιο 

ςτθν ακαδθμαϊκι εξζλιξθ των παιδιϊν τθσ εργατικισ τάξθσ και τθσ επαρχίασ» (1988: 

151). 
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Θ ζρευνα του Αρχάκθ (2000, 2001, 2005) εςτιάηει ςτα ςτοιχεία προφορικότθτασ που 

εμφανίηονται ςε μακθτικά γραπτά του δθμοτικοφ ςχολείου και ςτον πικανό 

ςυςχετιςμό τουσ με κοινωνικζσ παραμζτρουσ, επιςθμαίνοντασ ότι αυτά που οι 

δάςκαλοι εκλαμβάνουν ωσ «λάκθ» του γραπτοφ λόγου πολφ ςυχνά οφείλονται ςτθν 

ζλλειψθ εξοικείωςθσ πολλϊν μακθτϊν με τισ ςυμβάςεισ του γραπτοφ, 

προςχεδιαςμζνου λόγου, με αποτζλεςμα ο μακθτικόσ γραπτόσ λόγοσ να είναι 

ακατανόθτοσ και αναποτελεςματικόσ. Αναλυτικότερα, θ ζρευνα ςτθρίηεται ςτθν 

ανάλυςθ 100 μακθτικϊν γραπτϊν από τισ τρεισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ, τα 

οποία εξετάηονται ωσ προσ: α) τθ χριςθ επανεκκινιςεων, χαρακτθριςτικό του 

προφορικοφ λόγου ςτισ περιπτϊςεισ που ο ομιλθτισ βρίςκεται ςε διαδικαςία λεξικισ 

αναηιτθςθσ για να αποδϊςει και να διαςαφθνίςει τθ ςκζψθ του, β) τθ 

χριςθ επαναλιψεων ςε όλεσ τισ εκδοχζσ τουσ (ςυντακτικι, λεξιλογικι και 

ςθμαςιολογικι), γ) τθ χριςθ κοινόχρθςτων γενικευτικϊν όρων χωρίσ εξειδικευμζνθ 

ςθμαςία και δ) τθν ζλλειψθ δεικτϊν ςυνοχισ. Ψα δεδομζνα τθσ ζρευνασ αναδεικνφουν 

ότι θ θλικία των μακθτϊν δεν φαίνεται να διαφοροποιεί τθν αξιοποίθςθ των ανωτζρω 

ςτοιχείων προφορικότθτασ ςτον γραπτό λόγο, τα οποία όμωσ εμφανίηονται 

περιςςότερο ςτα γραπτά μακθτϊν κατϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων και, άρα, το 

πζραςμα από τθν προφορικότθτα ςτθν εγγραμματοςφνθ είναι ομαλότερο για τα 

παιδιά των μεςαίων κοινωνικϊν ομάδων.  

Εςτιάηοντασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ αναφζρουμε κατ’ αρχάσ τθν ζρευνα του 

Χατηθςαββίδθ (1993: 384-398), θ οποία επικεντρϊνεται ςτθ διερεφνθςθ των 

κοινωνικοοικονομικϊν παραγόντων που επιδροφν ςτθ γλωςςικι επάρκεια μακθτϊν 

τθσ Γ' Γυμναςίου και πραγματοποιικθκε τθ ςχολικι χρονιά 1985-1986. Ψα ερευνθτικά 

δεδομζνα δείχνουν πωσ το μορφωτικό επίπεδο του πατζρα επθρεάηει ελάχιςτα τθ 

γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν, εκεί που το μορφωτικό επίπεδο τθσ μθτζρασ τθν 

κακορίηει ςε ςθμαντικό βακμό. Ψα αποτελζςματα αυτά αναδεικνφουν τον κυρίαρχο 

ρόλο τθσ μθτζρασ ςτθ γλωςςικι ανάπτυξθ του παιδιοφ, εφόςον ςτθ μζςθ ελλθνικι 

οικογζνεια θ μθτζρα (είτε εργάηεται είτε όχι) επικοινωνεί γλωςςικά με το παιδί 

περιςςότερο χρόνο απ’ ό,τι ο πατζρασ. Υαράλλθλα, ενϊ το επάγγελμα του πατζρα δεν 

επιδρά ςτθ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν του δείγματοσ, το επάγγελμα τθσ 

μθτζρασ, το οποίο εξαρτάται κυρίωσ από το μορφωτικό τθσ επίπεδο, τθν επθρεάηει 

κετικά. Ζτςι, ο πρωτογενισ παράγοντασ επίδραςθσ ςτθ γλωςςικι επάρκεια των 

μακθτϊν φαίνεται να είναι το μορφωτικό επίπεδο τθσ μθτζρασ. Ψα ευριματα αυτά 

επιβεβαιϊνουν τθ κεωρία περί πολιτιςτικοφ - μορφωτικοφ κεφαλαίου των Bourdieu & 

Passeron (1970, 1977), τονίηουν τον διαμεςολαβθτικό ρόλο τθσ μθτζρασ μεταξφ 

κοινωνικισ δομισ και απαιτιςεων τθσ κοινωνίασ και, ςε ςυνδυαςμό με τα 

ςυμπεράςματα ανάλογων ερευνϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, καταδεικνφουν ότι 

«το εφροσ των δυνατοτιτων για τθ χριςθ και καλλιζργεια τθσ μθτρικισ γλϊςςασ ςτο 

ςχολείο περιορίηεται μζςα ςτα ςτενά πλαίςια μιασ κεςμοκετθμζνθσ και 
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κωδικοποιθμζνθσ από το επίςθμο κράτοσ γλϊςςασ, θ οποία ανακθρφςςεται το 

κεμελιακό πρότυπο και θ “λυδία λίκοσ” ςτθν οποία δοκιμάηονται –μαηί με τουσ 

διδάςκοντεσ– οι διδαςκόμενοι». Χτο πλαίςιο αυτό οι προερχόμενοι από οικογζνειεσ με 

υψθλό μορφωτικό επίπεδο, όντασ εξοικειωμζνοι με τθ ςυγκεκριμζνθ μορφι γλϊςςασ, 

δεν ςυναντοφν μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτο ςχολείο, εκεί που οι προερχόμενοι από 

οικογζνειεσ χαμθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου δυςκολεφονται. Υαράλλθλα, 

επιςθμαίνεται ότι «θ γλωςςικι δεξιότθτα τθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου, ςτθν οποία 

δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ςχολείο, διευρφνει, λόγω κυρίωσ του τρόπου με τον 

οποίο επιχειρείται να καλλιεργθκεί, το άνοιγμα ανάμεςα ςτισ δυο κατθγορίεσ 

μακθτϊν». 

Θ δεφτερθ ζρευνα των Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλου (2001), που εςτιάηει ςτον προφορικό 

και ςτον γραπτό λόγο μακθτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ρομοφ Χανίων, 

οδθγείται ςτθν ίδια διαπίςτωςθ, ότι δθλαδι οι διαφορετικζσ γλωςςικζσ αφετθρίεσ των 

μακθτϊν μεςοαςτικισ, εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ αποτυπϊνονται ςτθ 

γλωςςικι τουσ επίδοςθ και κακορίηουν ςε μεγάλο βακμό τθ δυνατότθτά τουσ για 

ςχολικι πρόοδο, με τα παιδιά τθσ μεςοαςτικισ τάξθσ να βρίςκονται ςε 

πλεονεκτικότερθ κζςθ, εφόςον το γλωςςικό πρότυπο που προωκεί το ςχολείο 

βρίςκεται από κοινωνιολεκτικι άποψθ πολφ πιο κοντά ςτο ιδίωμα των μορφωμζνων 

μεςοαςτικϊν ςτρωμάτων. Χε αντίκεςθ μάλιςτα με τα ευριματα του Ππαςλι, 

ςφμφωνα με τα οποία θ εργατικι τάξθ βρίςκεται ςε ενδιάμεςθ κζςθ και τα παιδιά τθσ 

επαρχίασ ςτθν τελευταία, οι Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ διαπιςτϊνουν ότι θ ςχολικι 

αποτυχία εντοπίηεται κυρίωσ ςτουσ μακθτζσ που προζρχονται από εργατικά ςτρϊματα 

και φοιτοφν ςε ςχολεία αςτικϊν περιοχϊν και ότι θ διάκριςθ μεταξφ ςχολείων αςτικϊν 

και αγροτικϊν περιοχϊν, θ οποία ενοχοποιεί τα δεφτερα, υπεραπλουςτεφει τα 

δεδομζνα. Χυγχρόνωσ, ωσ προσ τισ περιςςότερεσ παραμζτρουσ τθσ ζρευνασ (αρικμόσ 

λζξεων και εμφανίςεισ ουςιαςτικϊν, επικζτων, επιρρθμάτων, προκζςεων, χριςθ 

δευτερευουςϊν προτάςεων ανά είδοσ, υπόταξθ δεφτερου βακμοφ, απρόςωπθ 

ςφνταξθ, πακθτικι διάκεςθ, λόγια ουςιαςτικά, επιρριματα ςε –ωσ) και οι τρεισ 

κοινωνικζσ ομάδεσ φαίνεται ότι ςθμειϊνουν μεγαλφτερθ ι μικρότερθ πραγματικι 

πρόοδο και ότι καταβάλλουν προςπάκειεσ να προςαρμόςουν τον γραπτό, κυρίωσ, 

λόγο τουσ ςτο γλωςςικό πρότυπο του  ςχολείου. Αντικζτωσ, εντοπίηεται μικρότερθ 

ςχολικι πρόοδοσ ςτον προφορικό λόγο, γεγονόσ που ςυνδζεται με τθ διαπίςτωςθ ότι 

οι προφορικζσ δεξιότθτεσ δεν διδάςκονται ςυςτθματικά ςτο ςχολείο και, άρα, θ 

επιτυχία των μακθτϊν εξαρτάται από εξωςχολικζσ γλωςςικζσ εμπειρίεσ (Υαΐηθ & 

Ξαβουκόπουλοσ 2001: 272-274). 

Διαφαίνεται, επομζνωσ, ότι οι μακθτζσ κατϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων 

αντιμετωπίηουν μεγαλφτερεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, που οφείλονται ςτθ 

διαφορετικότθτα του γλωςςικοφ τουσ ιδιϊματοσ ςε ςχζςθ με τον λόγο που το ςχολείο 
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απαιτεί να παράγουν, κακϊσ και ςτισ προκαταλιψεισ με τισ οποίεσ αντιμετωπίηεται 

αυτι θ διαφορετικότθτα από το ςχολικό περιβάλλον (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001: 

18), κακϊσ δάςκαλοι και φιλόλογοι αξιολογοφν αρνθτικά όχι μόνο το ανεπίςθμο 

γλωςςικό ιδίωμα που χρθςιμοποιεί κάποιοσ μακθτισ (βλ. και Φραγκουδάκθ 1987: 

116-117, Φαπτοποφλου 1991: 146, Ψςολακοποφλου 1988: 39-41) αλλά και γλωςςικά 

ςτοιχεία τθσ ίδιασ τθσ δθμοτικισ, που δεν περιζχονται ςτθν επίςθμθ ςχολικι 

γραμματικι (Ππαςλισ 2006: 49-50).  

Ωσ προσ το κζμα τθσ «λεξιπενίασ» των ςθμερινϊν μακθτϊν, εκτίμθςθ που κυριαρχεί 

ςτον δθμοςιογραφικό (και όχι μόνο) λόγο, τα ερευνθτικά δεδομζνα διίςτανται: ο 

Ππαμπινιϊτθσ (1991: 62) υποςτθρίηει ότι ςτο Γυμνάςιο παρατθροφνται αρκετά 

προβλιματα ςτθν παραγωγι και ςτθν πρόςλθψθ κειμζνων, ιδίωσ ςε επίπεδο 

λεξιλογίου, ενϊ ο Ππαςλισ (1989: 36-37), ςυγκρίνοντασ τα ευριματα μελετϊν που 

ζγιναν ςτα ίδια ςχολεία το 1976-1979 και το 1987 και αφοροφςαν ςτισ γλωςςικζσ 

επιδόςεισ μακθτϊν Δθμοτικοφ και Γυμναςίου με διαφορετικι κοινωνικι προζλευςθ, 

διαπιςτϊνει τθν υπεροχι των ςθμερινϊν μακθτϊν ςτθ χριςθ όλων των κριτθρίων που 

αξιοποιικθκαν ςτθν ζρευνα (αρικμόσ λζξεων, χριςθ δευτερευουςϊν προτάςεων, 

επικζτων, επιρρθμάτων, αντωνυμιϊν), υποςτθρίηοντασ ότι θ «γλωςςικι φτϊχεια των 

ςθμερινϊν μακθτϊν αποτελεί μφκο». Ωποςτθρίηεται, εξάλλου, ότι θ αντίλθψθ περί 

«γλωςςικισ πενίασ» και παρακμισ αναπαράγεται, επειδι το ςχολείο από τθ μια 

υπεραςπίηεται το κφροσ του γραπτοφ λόγου ζναντι του προφορικοφ και από τθν άλλθ 

χαρακτθρίηει «λανκαςμζνεσ» ι «κακισ ποιότθτασ» όςεσ γλωςςικζσ χριςεισ δεν 

ανταποκρίνονται ςτθν επίςθμθ γραπτι παραλλαγι τθσ γλϊςςασ, που αποτελεί, 

άλλωςτε, μία παραλλαγι, αξιολογικά ιςότιμθ με τισ άλλεσ (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 

2001: 26-27). 

2.3. Το παραγόμενο είδοσ κειμζνου 

Αναφορικά με ςυςχζτιςθ τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ μακθτϊν με το παραγόμενο 

είδοσ κειμζνου, ζρευνα τθσ Αδαλόγλου (2001: 17-41) ςε μακθτζσ ΧΨϋ Δθμοτικοφ δφο 

ςχολείων τθσ Κεςςαλονίκθσ (ζνα με εργατικό και ζνα με μεςοαςτικό μακθτικό 

πλθκυςμό) αναδεικνφει ότι όλοι οι μακθτζσ ανταποκρίνονται επιτυχϊσ ςε βιωματικά 

κζματα, γραμμζνα ςε κακθμερινό επίπεδο φφουσ προσ ζμπιςτο αποδζκτθ, ενϊ ςε 

κείμενα που χρειάηονται αιτιολόγθςθ και επιχειρθματολογία τα καταφζρνουν 

καλφτερα οι μακθτζσ που προζρχονται από μεςοαςτικά κοινωνικά ςτρϊματα. Ωπό το 

πρίςμα των ςυγκεκριμζνων ευρθμάτων προτείνεται θ ςυχνι χριςθ βιωματικϊν 

κεμάτων εξομολογθτικοφ χαρακτιρα, που φαίνεται να απελευκερϊνουν τουσ μακθτζσ 

από τον φόβο τθσ γραφισ, θ εκκίνθςθ τθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου από ζναν 

κατάλογο κεμάτων που αντικατοπτρίηει τισ επικυμίεσ των μακθτϊν, θ άςκθςθ των 

μακθτϊν ςε κείμενα κριτικοφ / αποφαντικοφ τρόπου, όπου και παρουςιάηονται και τα 
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περιςςότερα προβλιματα (για ςυςτθματικι διδαςκαλία του επιχειρθματικοφ λόγου 

ςτο Δθμοτικό κάνουν λόγο και οι Πατςαγγοφρασ & Χζλμθσ 2002: 688-701) και, τζλοσ, 

θ αναλυτικι - περιγραφικι αξιολόγθςθ των μακθτικϊν γραπτϊν, βάςει τθσ οποίασ οι 

μακθτζσ ενθμερϊνονται εμπεριςτατωμζνα για τισ αρετζσ και τισ αδυναμίεσ του λόγου 

τουσ (βλ. και Αδαλόγλου & Ψςιάκκα 1996: 529-539).  

2.4. Οι διαδικαςίεσ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

Σι ςτρατθγικζσ που ακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί για τθ διόρκωςθ του «Χκζφτομαι και 

Γράφω» ςτο Δθμοτικό απαςχολεί τον Ακαναςίου (2001: 109-128) ςε ερευνθτικι 

προςπάκεια του Ψομζα Υαιδαγωγικισ του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων. Χφμφωνα με τα 

πορίςματα τθσ ζρευνασ δεν ακολουκείται ενιαία ςτρατθγικι κατά τθ διόρκωςθ των 

μακθτικϊν γραπτϊν: οριςμζνοι δάςκαλοι αφινουν τα γραπτά εντελϊσ αδιόρκωτα και 

αςχολίαςτα, οριςμζνοι διορκϊνουν ενδεικτικά γλωςςικά λάκθ8 χωρίσ να παρακζτουν 

ςχόλια, οριςμζνοι δεν διορκϊνουν τα λάκθ αλλά προςκζτουν λίγα γενικόλογα ςχόλια 

και, τζλοσ, άλλοι διορκϊνουν και ςχολιάηουν παράλλθλα, με τρόπο άλλοτε 

παιδαγωγικά πρόςφορο και άλλοτε όχι. Πε αυτά τα δεδομζνα κρίνεται αναγκαίο να 

διορκϊνονται τα λάκθ ςτα μακθτικά γραπτά, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ διαδικαςία 

αυτι ςτοχεφει ςτθ διάγνωςθ των προβλθμάτων και ςτθν ανατροφοδότθςθ τθσ 

διδακτικισ – μακθςιακισ διαδικαςίασ. Υροτείνεται, ακόμα θ διόρκωςθ των γραπτϊν 

να γίνεται ςε επικοινωνιακό πλαίςιο, με ςυγκεκριμζνα και ςαφι ςχόλια από μζρουσ 

του εκπαιδευτικοφ, ενϊ ο μακθτισ ενδείκνυται να αςκείται ςε τεχνικζσ 

αυτοδιόρκωςθσ (βλ. και Υατοφνα 2002: 40-53).  

Σ τρόποσ διόρκωςθσ των μακθτικϊν γραπτϊν απαςχολεί και τουσ Ρτίνα, ανκόπουλο 

& Ψςακιρίδου (2006: 356-367), οι οποίοι διαπιςτϊνουν εντυπωςιακι αποδοχι τθσ 

διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ και τθσ διόρκωςθσ των λακϊν από μζρουσ των μακθτϊν, 

τθ ςτιγμι που θ εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ9 εμφανίηεται περιοριςμζνθ. Τςον αφορά 

ςτο τι κεωροφν γλωςςικό λάκοσ οι δάςκαλοι, προκφπτει ότι, ενϊ ςε μεγάλο ποςοςτό 

κεωροφν βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ ενόσ κειμζνου τθν καταλλθλότθτά του, ςτθν 

πραγματικότθτα διορκϊνουν κυρίωσ γραμματικά και όχι επικοινωνιακά λάκθ, χωρίσ 

να κεωροφν εκ προοιμίου απαγορευτικι τθν εμφάνιςθ γεωγραφικισ ι κοινωνικισ 

ποικιλίασ ςτον μακθτικό λόγο. 

 

                                                      

8
 Ωσ λάκοσ ορίηεται από τον ερευνθτι κάκε απόκλιςθ από τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ γραμματικισ και 

ςφνταξθσ και από τουσ ευρφτερουσ κοινωνικοφσ επικοινωνιακοφσ κανόνεσ. 
9
 Σι ερευνθτζσ, εκτόσ των ερωτθματολογίων που μοίραςαν ςε 326 δαςκάλουσ, παρακολοφκθςαν το 

γλωςςικό μάκθμα ςε 13 διαφορετικζσ τάξεισ Δθμοτικοφ για 78 διδακτικζσ ϊρεσ. 
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2.5. Η διδακτικι μεκοδολογία 

Ζρευνα των Ρτίνα, ανκόπουλου & Ψςακιρίδου (2006: 356-367) διερευνά τισ 

διδακτικζσ τεχνικζσ και τα μζςα που αξιοποιοφνται κατά τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ 

μακιματοσ ςτο Δθμοτικό. Πε βάςθ τα ςυγκεκριμζνα ευριματα εντοπίηεται διάςταςθ 

μεταξφ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ διδακτικισ πράξθσ. Ειδικότερα, ενϊ οι 

περιςςότεροι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι θ χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων προάγει 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ και ενϊ αποδζχονται τθν αξιοποίθςθ 

αυκεντικϊν κείμενων, οι ςτάςεισ τουσ δεν επιβεβαιϊνονται από τθν παρακολοφκθςθ 

των διδαςκαλιϊν. Χχετικά με τισ διδακτικζσ τεχνικζσ, θ πλειοψθφία των δαςκάλων 

κεωρεί αποτελεςματικζσ τισ επικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ, τθν εξατομίκευςθ τθσ 

διδαςκαλίασ και τισ ομαδοςυνεργατικζσ και ςυνκετικζσ εργαςίεσ, τισ οποίεσ πολφ 

λιγότεροι εφαρμόηουν ςτθν πράξθ. Κετικοί εμφανίηονται οι εκπαιδευτικοί και ςτθν 

κακθμερινι χριςθ του λεξικοφ, ωςτόςο είναι μικρότερο το ποςοςτό που το αξιοποιεί 

ςτθ ςχολικι τάξθ. Υαράλλθλα, οι μιςοί από τουσ ερωτϊμενουσ δαςκάλουσ 

αναγνωρίηουν τθ ςχζςθ τθσ διάταξθσ των κρανίων με τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ 

και ςτθν πλειοψθφία τουσ τα τοποκετοφν ςε διατάξεισ «επικοινωνιακοφ τφπου». 

Αναφορικά με τθ γραμματικι, οι μιςοί περίπου δάςκαλοι κεωροφν ότι αυτι πρζπει να 

διδάςκεται αυτοτελϊσ και ότι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςθμαίνει γνϊςθ τθσ γραμματικισ. 

Αναδεικνφεται, επομζνωσ, ότι οι πρακτικζσ των δαςκάλων παραμζνουν ςε μεγάλο 

βακμό παραδοςιακζσ παρά τθν υιοκζτθςθ από μζρουσ τουσ βαςικϊν αρχϊν τθσ 

ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ ςε κεωρθτικό επίπεδο. 

Ψζλοσ, θ ζρευνα τθσ Ποφςιου-Πυλωνά (2006: 317-328) εςτιάηει ςτισ διδακτικζσ 

πρακτικζσ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ κατανόθςθσ κειμζνων που υιοκετοφνται ςτο 

δθμοτικό ςχολείο. Χφμφωνα με τα ευριματα τθσ ζρευνασ10 οι περιςςότεροι δάςκαλοι 

υιοκετοφν παραδοςιακζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ: δίνουν ζμφαςθ ςτο νόθμα (ιδζεσ 

και μθνφματα του κειμζνου), ςτθν εφρεςθ πλαγιότιτλων για τισ παραγράφουσ, ςτθ 

ςυηιτθςθ των γλωςςικϊν ςτοιχείων και ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ ςτάςθσ απζναντι ςτα 

κείμενα. Αντικζτωσ, ελάχιςτοι δάςκαλοι ςυηθτοφν το είδοσ του κειμζνου, τα ιςτορικά 

και κοινωνικά του ςυμφραηόμενα, τισ προκζςεισ του δθμιουργοφ και το φφοσ του 

κειμζνου ςε ςυνάρτθςθ με τθν περίςταςθ τθσ επικοινωνίασ για τθν οποία ςυντζκθκε. 

Ζτςι, θ ανάγνωςθ δεν αντιμετωπίηεται ωσ επικοινωνιακι διαδικαςία, αλλά ωσ απλι 

αποκωδικοποίθςθ ενόσ κειμζνου, θ οποία, μάλιςτα, πραγματϊνεται πακθτικά και 

                                                      

10
 Ψο δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 1.673 δάςκαλοι που επιλζχτθκαν με «κατά επίπεδα» τυχαία 

δειγματολθψία. Από αυτοφσ 1.551 δάςκαλοι ςυμπλιρωςαν ερωτθματολόγια, 112 γραπτζσ αναφορζσ, 
ενϊ 10 μαγνθτοφωνικθκαν κατά τθ διδαςκαλία. 
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υποχρεωτικά ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το 

γνωςιακό υπόβακρο και οι αναγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ του αναγνϊςτθ-μακθτι.  

3. Η γλωςςική διδαςκαλία ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη: 

Προβλήματα και προοπτικέσ 

Ψα πορίςματα τθσ ςφγχρονθσ Γλωςςολογίασ και τθσ ειδικισ Διδακτικισ τθσ γλϊςςασ 

όπωσ και τα ευριματα των ερευνθτικϊν προςπακειϊν που εςτιάηουν ςε όψεισ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ είναι ςκόπιμο να λαμβάνονται 

υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ των Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων και τθ ςυγγραφι των 

αντίςτοιχων ςχολικϊν βιβλίων. Σι επίςθμεσ προδιαγραφζσ του μακιματοσ, ωςτόςο, 

όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτα Υρογράμματα Χπουδϊν, όπωσ και τα πιο ςφγχρονα 

διδακτικά μζςα (ςχολικά βιβλία και ςυμπλθρωματικό υλικό) δεν εξαςφαλίηουν από 

μόνα τουσ τθν αποτελεςματικότθτα τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ· θ τελευταία 

ςυνδζεται και με παραμζτρουσ, όπωσ θ βαςικι κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν, οι μζκοδοι διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, θ εναλλαγι διδακτικϊν 

πρακτικϊν, θ ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ και ο αναςτοχαςμόσ του 

εκπαιδευτικοφ, τα Ωρολόγια Υρογράμματα, ο τρόποσ ειςαγωγισ εκπαιδευτικϊν 

καινοτομιϊν ςτο ςχολείο, θ εςωτερικι δομι του ςχολείου (διοίκθςθ, ςυνεργαςία με 

γονείσ, υλικοτεχνικι υποδομι, παιδαγωγικζσ ςυνεδριάςεισ, κοινωνικι ςφςταςθ των 

μακθτϊν, ολοιμερο ι μθ ςχολείο) κ.ά. 

Χθμαντικότερο όλων, όμωσ, είναι ο μακθτισ να μακαίνει ςυμμετοχικά και βιωματικά, 

ϊςτε να αποκτά αναγνωςτικζσ και γλωςςικζσ δεξιότθτεσ τισ οποίεσ κα μπορεί να 

μεταφζρει ςε διάφορεσ καταςτάςεισ ι περιςτάςεισ επικοινωνίασ. Ψο ςυγκεκριμζνο 

αίτθμα δεν είναι μόνο των καιρϊν μασ, όπου ο καταιγιςμόσ πλθροφοριϊν αναγκάηει 

τον μακθτι (και όχι μόνο) να μάκει πϊσ να μακαίνει και πϊσ να προςαρμόηεται ςτα 

εκάςτοτε δεδομζνα, αλλά πολφ παλιό, από τθν εποχι του Φουςό, του Υιαηζ, τθσ 

Ποντεςόρι και άλλων. Ψθν ανάγκθ για βιωματικι μάκθςθ τονίηουν, άλλωςτε, πολλοί 

πανεπιςτθμιακοί, ανάμεςά τουσ και οι παιδαγωγοί Ξαςςωτάκθσ & Φλουρισ (1981: 71, 

119): «Μακαίνοντασ ο μακθτισ τα κεμελιϊδθ ςτοιχεία ενόσ μακιματοσ ζτςι, ϊςτε να 

μπορεί να τα ςυςχετίηει με πολλά άλλα πράγματα, που ο ίδιοσ μπορεί να 

δθμιουργιςει, μακαίνει αυτό που ο Bruner αποκάλεςε “δομι” ενόσ γνωςτικοφ 

αντικειμζνου».  

Ψο ίδιο αναγκαίεσ είναι, άλλωςτε, και οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ ςτο ςχολείο ανάμεςα ςτο 

μακθτι και ςτον εκπαιδευτικό (Mercer 2000) για τθν απόδοςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ. 

Χτο πλαίςιο αυτό κάκε εκπαιδευτικόσ, ωσ παιδαγωγόσ και διαμεςολαβθτισ ανάμεςα 

ςτθ ςχολικι γνϊςθ και ςτουσ μακθτζσ, οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ, 

τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ τουσ, εφόςον αυτοί αποτελοφν τον κφριο πόλο τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ και μακαίνουν ςυμμετζχοντασ και όχι απομνθμονεφοντασ. 
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Ακόμα, απαιτείται ςεβαςμόσ ςτον παραγόμενο από τον μακθτι λόγο, προφορικό και 

γραπτό, γιατί θ κατάλλθλθ παιδαγωγικι παρζμβαςθ, θ αξιολόγθςθ με κριτιρια που κα 

τα γνωρίηει ο μακθτισ και θ αναδιατφπωςθ οδθγοφν ςε βελτίωςθ. Ψο άγχοσ για τθν 

κάλυψθ τθσ διδακτζασ φλθσ, ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ διδαςκαλίασ, αλλά και θ μθ 

υιοκζτθςθ πρόςφορων διδακτικϊν προςεγγίςεων περιορίηουν τθν παραγωγι γραπτοφ 

και, κυρίωσ, προφορικοφ λόγου από μζρουσ των μακθτϊν (βλ. Ππαςλισ 2006: 113-

130). Ψο εργαςτιριο του φιλολόγου κα μποροφςε να αποτελζςει ζναν χϊρο όπου 

φιλόλογοι με μειωμζνο ωράριο κακοδθγοφν και αςκοφν τουσ μακθτζσ ςτθν ακρόαςθ 

και τθ ςυηιτθςθ, ςτθ δθμιουργικι γραφι, ςτισ λογοτεχνικζσ αναγνϊςεισ, ςε κεατρικά 

δρϊμενα και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, μζςα από τισ οποίεσ προεκτείνεται και 

εμπεδϊνεται θ γλωςςικι καλλιζργεια των μακθτϊν. Ακόμα, θ εκπαιδευτικι 

τεχνολογία (λογιςμικά, DVD κ.ά) κα μποροφςε να λειτουργιςει ωσ επιςφράγιςθ ι ωσ 

ςυναιςκθματικι προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ. Ζτςι, μπορεί να καλλιεργθκεί μια 

ανκρϊπινθ ςχζςθ ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ και να παραχκεί αξιόλογοσ 

προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ.  

Σι προαναφερκζντεσ παράγοντεσ επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ Γλϊςςασ, ενϊ θ επιτυχία μιασ παρζμβαςθσ ι μεταρρφκμιςθσ 

εξαςφαλίηεται, όταν ςε αυτι εμπλζκονται όλοι οι φορείσ ι τουλάχιςτον ακοφγονται οι 

προτάςεισ τουσ μζςα από ζναν εποικοδομθτικό και ανατροφοδοτικό διάλογο (βλ. και 

Ψερηισ 1988). Χρειάηεται, ακόμα, ςυνζχεια και ςυνζπεια ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ 

εφαρμογισ νζων διδακτικϊν πρακτικϊν και ςχολικϊν βιβλίων. Θ επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν ςε οργανωμζνθ βάςθ (λ.χ. ετιςια, ταχφρυκμθ, περιοδικι) είναι 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ αποτελεςματικότθτασ, 

όπωσ και θ ουςιαςτικι παιδαγωγικι και διδακτικι κατάρτιςθ για όςουσ επικυμοφν να 

διοριςτοφν ωσ εκπαιδευτικοί11. Ζνα, ακόμα, ςθμαντικό εργαλείο για τθ διερεφνθςθ τθσ 

απόδοςθσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ αποτελεί θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ, 

του ςχολικοφ βιβλίου και του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ12. 

                                                      

11
 Πια μορφι πιςτοποίθςθσ ι άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ μπορεί να παρζχεται μετά από ετιςια 

παιδαγωγικι-διδακτικι κατάρτιςθ (6 μινεσ κεωρία και 6 μινεσ πρακτικι άςκθςθ ςτα ςχολεία), με τθν 
εποπτεία ζμπειρων, πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτικϊν και Χχολικϊν Χυμβοφλων ωσ κακοδθγθτϊν και 
αξιολογθτϊν. Πετά ςτο τζλοσ του ζτουσ κα δίνονται εξετάςεισ και κα ςυγκροτοφνται οι καταςτάςεισ 
ανάλογα με τον βακμό του διπλϊματοσ για διοριςμό. Ψο ίδρυμα που κα αναλάβει αυτό το ζργο μπορεί 
να ονομαςτεί Λνςτιτοφτο Πεκοδολογίασ ι Ακαδθμίεσ, οι οποίεσ κα λειτουργοφν τουλάχιςτον ςε πζντε 
διαμερίςματα τθσ χϊρασ όπου υπάρχουν Υανεπιςτιμια με τα οποία κα ςυνεργάηονται, όπωσ και με το 
Υ.Λ. Υαράλλθλα, θ βαςικι παιδαγωγικι – διδακτικι κατάρτιςθ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται με 
ενδοςχολικζσ και άλλων μορφϊν επιμορφϊςεισ διά βίου.  
12

 Για τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου υπάρχει μια αξιόλογθ μελζτθ-ζρευνα του Υ.Λ., με 
επιςτθμονικό υπεφκυνο τον Λωςιφ Χολομϊν (1999), όπου αναφζρονται δείκτεσ αξιολόγθςθσ όπωσ το 
κλίμα / ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν-γονζων, θ ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ και τθσ 
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Χιμερα θ επιςτιμθ τθσ Γλωςςολογίασ και οι Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ ζχουν προχωριςει 

πολφ και βοθκοφν ςτθ διδακτικι πράξθ. Επίςθσ, θ επιμόρφωςθ και αυτομόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν είναι ευκολότερθ, λόγω τθσ θλεκτρονικισ και ζντυπθσ πλθροφόρθςθσ, 

αλλά και λόγω των ςχετικϊν Χεμιναρίων και Χυνεδρίων που διοργανϊνονται από 

Υανεπιςτιμια, από Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ και από άλλουσ, εκπαιδευτικοφσ και μθ, 

φορείσ για τθ διδαςκαλία διαφόρων μακθμάτων και κυρίωσ για τθ διδαςκαλία τθσ 

Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ωσ μθτρικισ και ωσ δεφτερθσ ι ξζνθσ (Αργυροποφλου 2000,  

2008 και 2009). 

4. Προΰςτορία και ςχεδιαςμόσ τησ έρευνασ 

Σι ανωτζρω επιςθμάνςεισ και τα πορίςματα των ςχετικϊν ερευνϊν, μελετϊν και 

εργαςιϊν αναδεικνφουν ςυνοπτικά τθν αγωνία όλων των εμπλεκομζνων φορζων για 

τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και, ειδικότερα, για τθν ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, με αιχμι του δόρατοσ τθν 

κατάλλθλθ αναμόρφωςθ των Υρογραμμάτων Χπουδϊν του μακιματοσ και τθν 

εκπόνθςθ ςχολικϊν βιβλίων που να ςυνάδουν και να προωκοφν τα δεδομζνα τθσ 

ςφγχρονθσ Γλωςςολογίασ, τθσ ειδικισ Διδακτικισ (επικοινωνιακι, λειτουργικι και 

κειμενοκεντρικι προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ) και τθσ Υαιδαγωγικισ. Ζτςι, το αίτθμα για 

μια ςφγχρονθ και παιδαγωγικά κατάλλθλθ διδακτικι μεκοδολογία ςτο γλωςςικό 

μάκθμα, αποτζλεςε το βαςικό ζναυςμα για τθν ανάλθψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ερευνθτικισ προςπάκειασ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ επιςτθμονικισ εγκυρότθτασ των 

ςχετικϊν αλλαγϊν και μεταρρυκμίςεων και, άρα, τθν τεκμθρίωςθ και τθ δικαιολόγθςθ 

των όποιων βελτιωτικϊν παρεμβάςεων με βάςθ πιο πρόςφατα ερευνθτικά δεδομζνα. 

Πία ευρείασ κλίμακασ ζρευνα, άλλωςτε, θ οποία εςτιάηει ςτθν εκτίμθςθ 

εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, των δφο κφριων πόλων τθσ διδακτικισ – μακθςιακισ 

διαδικαςίασ, για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν κατά τθ διδαςκαλία του 

γλωςςικοφ μακιματοσ, παρζχει ζγκυρεσ και τεκμθριωμζνεσ απαντιςεισ ςε 

γενικεφςεισ και υπεραπλουςτεφςεισ, που κανοναρχοφν τον δθμοςιογραφικό, και όχι 

μόνο, λόγο, δθμιουργϊντασ ανθςυχθτικι ατμόςφαιρα.  

Χτθν απόφαςθ για τθν ανάλθψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ 

ςυνζβαλαν επίςθσ οι επιςθμάνςεισ των φιλολόγων Χχολικϊν Χυμβοφλων, όπωσ αυτζσ 

καταγράφονταν ςτισ εκκζςεισ που απζςτελλαν ςτο Υ.I. και τισ οποίεσ μελετοφςα κατά 

τθ διάρκεια τθσ κθτείασ μου ςτο Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (από το 2000 ζωσ και το 

ςχολικό ζτοσ 2006-07), ωσ υπεφκυνθ Χφμβουλοσ για τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα και τθ 

Ρεοελλθνικι Οογοτεχνία. Υαράλλθλα, αξιοποιικθκε ο προβλθματιςμόσ που 

                                                                                                                                                            

μάκθςθσ, θ επίδοςθ και θ διαρροι μακθτϊν, τα ςχολικά βιβλία κ.ά. Επίςθσ, ζνα πλαίςιο αξιολόγθςθσ 
των ςχολικϊν βιβλίων ζχει εκπονθκεί από το Υ.Λ. ιδθ από το 1999 (Ψριλιανόσ, 1999). 
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αναπτφχκθκε κατά τθ φάςθ τθσ αναμόρφωςθσ των Α.Υ.Χ και τθσ ςφνταξθσ του 

Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. για το γλωςςικό μάκθμα, θ κριτικι των εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι ςτα 

ςεμινάρια επιμόρφωςθσ του Υ.I. υποδείκνυαν τθν ανάγκθ αλλαγϊν ςτθ γλωςςικι 

διδαςκαλία, θ επιςκόπθςθ τθσ ςυναφοφσ βιβλιογραφίασ και αρκρογραφίασ, κακϊσ 

και τα πορίςματα παλαιότερων ερευνϊν για τθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ 

και τθν αξιολόγθςι τθσ, απ’ όπου προζκυπτε θ ανάγκθ για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

ςε πολλοφσ τομείσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ.  

Χθμαντικό ζναυςμα για τον ςχεδιαςμό τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ αποτζλεςε, επίςθσ, 

και θ εντολι του ΩΥ.Ε.Υ.Κ. (2004-05) για τθν αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ των 

Αρχαίων Ελλθνικϊν, θ οποία κεωρικθκε μζτρο υπζρβαςθσ τθσ «λεξιπενίασ» των 

μακθτϊν ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, χωρίσ να ζχει προθγθκεί θ τεκμθρίωςθ του 

προβλιματοσ, με αναφορά ςε κάποια ςυγκεκριμζνα δεδομζνα ι ερευνθτικά 

αποτελζςματα.  Βζβαια, είναι αυτονόθτο ότι αν «πάςχει» θ μθτρικι γλϊςςα των 

μακθτϊν και αν εντοπίηεται «λεξιπενία» ςτουσ νζουσ, αυτι κεραπεφεται με τθν 

ενίςχυςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και τθσ Ρεοελλθνικισ 

Οογοτεχνίασ, θ οποία, επίςθσ, ςυμβάλλει ςτον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου και ςτθ 

ςυνειδθτοποίθςθ των λεπτϊν ςθμαςιακϊν αποχρϊςεων των λζξεων και των εννοιϊν 

μζςα από τθ λειτουργία τουσ ςτα λογοτεχνικά κείμενα, όπωσ και με τθν αξιοποίθςθ 

εναλλακτικϊν ι ςυμπλθρωματικϊν διδακτικϊν πρακτικϊν, αλλά όχι με αφξθςθ των 

ωρϊν διδαςκαλίασ ςτα Αρχαία Ελλθνικά. Ερευνθτικά δεδομζνα καταδεικνφουν, 

μάλιςτα, ότι θ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν, όπωσ γίνεται, δεν ςυμβάλλει ςτθν 

καλφτερθ παραγωγι λόγου, οφτε ςτθν ενίςχυςθ του λεξιλογίου και τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ μορφολογίασ (Ξοξαράκθ 2000: 61, 63,65, 74-77), αλλά μόνο ςτθν 

κατανόθςθ των λόγιων λζξεων που επιβιϊνουν ςτθν ομιλοφμενθ ςιμερα νεοελλθνικι.  

Βζβαια, ωσ φιλόλογοι και Ζλλθνεσ αγαπάμε τα Αρχαία Ελλθνικά και επικυμοφμε τθν 

αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ τουσ, θ οποία, προφανϊσ, δεν είναι τόςο, ι μάλλον 

μόνο, ςυνάρτθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ που αφιερϊνονται ςε αυτά όςο, κυρίωσ, των 

διδακτικϊν μεκοδεφςεων που υιοκετοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ αρχαιογλωςςίασ 

και αρχαιογνωςίασ των μακθτϊν, τθ ςτιγμι μάλιςτα που πολλοί ειδικοί προτείνουν 

νζουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ και αξιοποιοφν μεκόδουσ τθσ 

ςφγχρονθσ Γλωςςολογίασ και Διδακτικισ (Ψςάφοσ 2004: 46-47,109-111,166228-251). 

Άλλωςτε, θ κατάκτθςθ και ο εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου ςτθ μθτρικι γλϊςςα 

αποτελεί ςυνάρτθςθ πολλϊν παραγόντων, όπωσ φαίνεται και από τα νζα βιβλία για τθ 

διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο, όπου το λεξιλόγιο μακαίνεται 

ενταγμζνο ςε κείμενα και μζςα από τθ χριςθ του. Θ αντίλθψθ αυτι αποτυπϊνεται και 

ςτθν καινοφρια ςχολικι Γραμματικι τθσ Ρζασ Ελλθνικισ όπωσ και ςτο Ερμθνευτικό 

Λεξικό, όπου παρατίκενται μικροκείμενα με ενδεικτικά παραδείγματα κυριολεξίασ, 

μεταφοράσ, ςυνωνφμων, αντικζτων / αντωνφμων κ.ά.  
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Χτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο θ διερεφνθςθ του βακμοφ ςτον οποίο υφίςταται το 

πρόβλθμα τθσ «λεξιπενίασ» για τουσ μακθτζσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ αλλά 

και, ευρφτερα, ο προςδιοριςμόσ των γραμματικϊν φαινομζνων ςτα οποία 

εντοπίηονται ςιμερα τα περιςςότερα προβλιματα κατά τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ 

μακιματοσ ιταν περιςςότερο από ποτζ αναγκαίοσ. Ψθν ανάγκθ αυτι επιδιϊκει να 

ικανοποιιςει θ ςυγκεκριμζνθ πανελλαδικι ζρευνα, τθσ οποίασ αντικείμενο αποτελεί θ 

διερεφνθςθ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των μακθτϊν ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο. 

Τπωσ ζχει αναφερκεί και αλλοφ, θ «επζκταςθ» τθσ ζρευνασ ςτο Δθμοτικό κεωρικθκε 

απαραίτθτθ για να διερευνθκεί θ γλωςςικι «ςκευι» των μακθτϊν κατά τθ μετάβαςθ 

από τθ μία εκπαιδευτικι βακμίδα ςτθν άλλθ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςχεδιάςτθκε από τθν κ. Χριςτίνα Αργυροποφλου, Χφμβουλο 

ςτο Υ.Λ. και Επιςτθμονικι Ωπεφκυνθ, και από τον κ. Φϊτθ Ξαβουκόπουλο, Δρ 

Γλωςςολογίασ, και εγκρίκθκε από τα αρμόδια Ψμιματα του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου 

και του ΩΥ.Ε.Υ.Κ. Βαςικό ερευνθτικό εργαλείο για τθ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων 

αποτζλεςαν τρία είδθ ερωτθματολογίων, τα οποία απευκφνονταν: α) ςτουσ κακθγθτζσ 

που δίδαςκαν το μάκθμα τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτισ Αϋ και Γϋ τάξεισ του 

Γυμναςίου κατά τθν περίοδο ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ (2003-06) ι 

κατά τα τρία τελευταία χρόνια από τθν ζναρξι τθσ, β) ςτουσ μακθτζσ όλων των τάξεων 

του Γυμναςίου τθν ίδια χρονικι περίοδο και γ) ςτουσ δαςκάλουσ που δίδαςκαν το 

μάκθμα τθσ Γλϊςςασ ςτθν Εϋ και Χτϋ τάξθ του Δθμοτικοφ κατά τθν περίοδο 

ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ (2003-06) ι κατά τα πζντε τελευταία χρόνια 

από τθν ζναρξι τθσ.  

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςτθν ουςία ςυγκροτείται από τρεισ επί μζρουσ ζρευνεσ: θ 

πρϊτθ εςτιάηει ςτισ απόψεισ των δαςκάλων τθσ Εϋ και Χτϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ για τθ 

γλωςςικι επάρκεια των τελειόφοιτων τθσ πρϊτθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ, θ δεφτερθ 

διερευνά τισ απόψεισ των φιλολόγων του Γυμναςίου για τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν κατά τθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν Αϋ και Γϋ τάξθ και 

θ τρίτθ επικεντρϊνεται ςτισ εκτιμιςεισ των μακθτϊν και των τριϊν τάξεων του 

Γυμναςίου για βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ (περιεχόμενο 

διδακτικϊν εγχειριδίων, γλωςςικά φαινόμενα που δυςκολεφονται να κατανοιςουν, 

δραςτθριότθτεσ και εργαςίεσ που προτιμοφν, αξιολόγθςθ του μακιματοσ). 

Θ διανομι των ερωτθματολογίων ςε πολλά ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ ζγινε με τθ 

βοικεια των κατά τόπουσ Χχολικϊν Χυμβοφλων και των Διευκυντϊν/τριϊν των 

αντίςτοιχων ςχολικϊν μονάδων, ϊςτε να ςυμπλθρωκοφν τα ερωτθματολόγια από 

τουσ δαςκάλουσ ςτο Δθμοτικό και από τουσ/τισ κακθγθτζσ/τριεσ και μακθτζσ/τριεσ ςτο 

Γυμνάςιο. 

Ξακϊσ θ παροφςα ζρευνα δεν ζχει ενταχκεί ςε κάποιο τεχνικό δελτίο του Υ.Λ., ϊςτε να 
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εξαςφαλιςκεί θ χρθματοδότθςι τθσ, διεξιχκθ χωρίσ αμοιβι, ωσ πρόςκετθ εργαςία, 

ςτο Γραφείο ι ςτο ςπίτι, και παράλλθλα με άλλεσ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ ςτο Υ.Λ., 

που ιταν πολλζσ: επιμορφωτικά ςεμινάρια, παρακολοφκθςθ των νζων βιβλίων που 

γράφονταν, απαντιςεισ ςε αλλθλογραφία και ενδεχόμενο κοινοβουλευτικό ζλεγχο, 

κζματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και μελζτθ υποβλθκζντων βιβλίων για ζγκριςθ 

κ.ά. Πε άλλα λόγια, αποτελεί κατάκεςθ ψυχισ πρωτίςτωσ τθσ ερευνθτικισ – 

ςυγγραφικισ ομάδασ και δευτερευόντωσ όλων όςοι ενεπλάκθςαν ςε αυτι με τον ζνα 

ι τον άλλον τρόπο, Χχολικοί Χφμβουλοι, Διευκυντζσ ςχολείων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ. 

Για άλλθ μια φορά το «φιλότιμο» των εκπαιδευτικϊν και θ ανιδιοτελισ προςφορά 

τουσ πρυτάνευςαν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, διότι όςοι ςυνζβαλαν ςε αυτιν 

τθν προςπάκεια, ιταν πεπειςμζνοι ότι απαιτείται ςυνεχισ ποιοτικι βελτίωςθ των 

εκπαιδευτικϊν μασ πραγμάτων. 

Πε τθν παροφςα ζρευνα δεν επιδιϊκεται θ απόρριψθ ι επιβεβαίωςθ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ άποψθσ, αλλά θ αντικειμενικι καταγραφι δεδομζνων, για τθν 

ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, τθν πλθροφόρθςθ των αρμοδίων φορζων 

και τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλων όςοι ενδιαφζρονται για τθν ποιότθτα τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Ξακϊσ θ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ 

Γλϊςςασ, όπωσ και κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου άλλωςτε, είναι μια διαρκισ 

διαδικαςία αναβάκμιςθσ και  βελτίωςθσ τόςο τθσ ςχολικισ γνϊςθσ που αποτυπϊνεται 

ςτα διδακτικά εγχειρίδια όςο και τθσ διδακτικισ πράξθσ και πρακτικισ, θ 

ςυγκεκριμζνθ ερευνθτικι προςπάκεια αναμζνεται να ςυνειςφζρει με τα πορίςματά 

τθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του μακιματοσ και, άρα, ςτθν 

καταλλθλότερθ και αποτελεςματικότερθ χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ από τουσ 

μακθτζσ και αυριανοφσ πολίτεσ.  

Είναι γεγονόσ ότι οι ςυνεργάτεσ μου και εγϊ αναλάβαμε πρόςκετθ εργαςία τόςο για 

τθσ ζρευνα ςτθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα, όςο και για τθν αντίςτοιχθ ςτθ Ρεοελλθνικι 

Οογοτεχνία. Αν μάλιςτα λθφκεί υπόψθ ότι οι ζρευνεσ απευκφνονται ςε μακθτζσ και 

κακθγθτζσ, εκτόσ από εκείνθ του δθμοτικοφ που απεικονίηει μόνον απόψεισ των 

δαςκάλων, είναι πρόδθλο ότι εργαςτικαμε λίγοι και ςκλθρά και μασ πιρε αρκετό 

χρόνο για να ολοκλθρωκεί το ερευνθτικό ζργο που αναλάβαμε και που τϊρα τίκεται 

ςτθν κρίςθ και τθν πλθροφόρθςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  

Αξίηει να προςτεκεί εδϊ ότι κατά τθν αναμόρφωςθ των Α.Υ.Χ. του μακιματοσ, κατά 

τον ςχεδιαςμό του Δ.Ε.Υ.Υ.Χ., όπωσ και κατά τθ ςυγγραφι των Οδθγιϊν των 

Φιλολογικϊν Μακθμάτων, τθν εκπόνθςθ των κριτθρίων ςυγγραφισ των νζων 

ςχολικϊν βιβλίων για το μάκθμα τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο και τθ 

ςφνκεςθ των προδιαγραφϊν για τα εκπαιδευτικά βοθκθτικά μζςα (Χπυρζλλθσ, 

Ξουλαϊδισ, Ψςατςαρϊνθ κ.ά. 1999), λιφκθκαν υπόψθ οι επιςθμάνςεισ των Χχολικϊν 

Χυμβοφλων, θ κριτικι των εκπαιδευτικϊν, όπωσ εκφράςτθκε ςτα ςεμινάρια του Υ.Λ., 
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αλλά και τα πρϊτα ενδεικτικά ευριματα και οι αρχικζσ διαπιςτϊςεισ τθσ δικισ μασ 

ζρευνασ για τθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ (από τθν Εϋ και ΧΨ’ τάξθ  

Δθμοτικοφ μζχρι και τθν Γϋ τάξθ του Γυμναςίου), που τότε βριςκόταν ςε εξζλιξθ και 

τϊρα κατατίκεται ολοκλθρωμζνθ.  
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

Η ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ 
ΜΑΘΗΣΩΝ 
ΣΗ Ε΄ & Σ΄ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

1. Υορέασ ςχεδιαςμού και υλοποίηςησ τησ έρευνασ 

Θ ζρευνα που ακολουκεί αποτελεί τμιμα ευρφτερθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ, θ 

οποία διερευνά τθ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 

ςτθ χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ, με ςτόχο τθν ζγκυρθ πλθροφόρθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και των αρμοδίων για τισ αδυναμίεσ και υςτεριςεισ των 

μακθτϊν ωσ προσ ςυγκεκριμζνα γλωςςικά φαινόμενα και τθν κατάλλθλθ 

ανατροφοδότθςθ και βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ και των ςχολικϊν 

εγχειριδίων.  

Πία ευρείασ κλίμακασ ζρευνα, άλλωςτε, θ οποία αποτυπϊνει τισ απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν, των δφο κφριων πόλων τθσ διδακτικισ-μακθςιακισ 

διαδικαςίασ, για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν κατά τθ διδαςκαλία του 

γλωςςικοφ μακιματοσ, παρζχει ζγκυρεσ και τεκμθριωμζνεσ απαντιςεισ ςε 

γενικεφςεισ και υπεραπλουςτεφςεισ, που κανοναρχοφν τον δθμοςιογραφικό, και όχι 

μόνο, λόγο, δθμιουργϊντασ ανθςυχθτικι ατμόςφαιρα. 

Χτθν απόφαςθ για τθν ανάλθψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ 

ςυνζβαλαν οι εκκζςεισ των Χχολικϊν Χυμβοφλων προσ το Υ.I., ο προβλθματιςμόσ που 

αναπτφχκθκε κατά τθ φάςθ τθσ αναμόρφωςθσ των Α.Υ.Χ και τθσ ςφνταξθσ του 

Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. για το γλωςςικό μάκθμα, θ κριτικι των εκπαιδευτικϊν ςτα ςεμινάρια 

επιμόρφωςθσ του Υ.I., οι οποίοι υποδείκνυαν τθν ανάγκθ αλλαγϊν ςτθ γλωςςικι 

διδαςκαλία, και θ επιςκόπθςθ τθσ ςυναφοφσ βιβλιογραφίασ και αρκρογραφίασ, απ’ 

όπου προζκυπτε θ ανάγκθ για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςε πολλοφσ τομείσ τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ.  

Χθμαντικό ζναυςμα για τον ςχεδιαςμό τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ αποτζλεςε, επίςθσ, 

και θ εντολι του ΩΥ.Ε.Υ.Κ. (2004-05) για αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ των Αρχαίων 

Ελλθνικϊν, θ οποία κεωρικθκε μζτρο υπζρβαςθσ τθσ «λεξιπενίασ» των μακθτϊν ςτθ 

μθτρικι τουσ Γλϊςςα, χωρίσ να ζχει προθγθκεί θ ερευνθτικι τεκμθρίωςθ του 

προβλιματοσ και χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ότι, αν εντοπίηεται «λεξιπενία» ςτθ 

μθτρικι Γλϊςςα, αυτι κεραπεφεται με ενίςχυςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Ρεοελλθνικισ 
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Γλϊςςασ και Οογοτεχνίασ. Χτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο θ διερεφνθςθ του βακμοφ ςτον 

οποίο υφίςταται το πρόβλθμα τθσ «λεξιπενίασ» για τουσ μακθτζσ τθσ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ αλλά και, ευρφτερα, ο προςδιοριςμόσ των γραμματικϊν φαινομζνων ςτα 

οποία εντοπίηονται τα περιςςότερα προβλιματα κατά τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ 

μακιματοσ ιταν περιςςότερο από ποτζ αναγκαίοσ.  

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςχεδιάςτθκε από τθν κ. Χριςτίνα Αργυροποφλου, Χφμβουλο 

ςτο Υ.Λ. και Επιςτθμονικι Ωπεφκυνθ, και από τον κ. Φϊτθ Ξαβουκόπουλο, Δρ 

Γλωςςολογίασ, και εγκρίκθκε από τα αρμόδια Ψμιματα του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου 

και του ΩΥ.Ε.Υ.Κ. (Φ15/793/148014/Γ1/30-12-03, 744/Γ2/172/13-1-04, 32314/Γ2/30-

3-06). Ακολοφκθςε θ διανομι των ερωτθματολογίων ςε πολλά ςχολεία όλθσ τθσ 

χϊρασ, με τθ βοικεια των κατά τόπουσ Χχολικϊν Χυμβοφλων και των 

Διευκυντϊν/τριϊν των αντίςτοιχων ςχολικϊν μονάδων, ϊςτε να ςυμπλθρωκοφν τα 

ερωτθματολόγια από τουσ δαςκάλουσ ςτο Δθμοτικό και από τουσ φιλολόγουσ και τουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτο Γυμνάςιο. 

Συςιαςτικά θ ςυνολικι ζρευνα, όπωσ ειπϊκθκε και προθγουμζνωσ, απαρτίηεται από 

τρία μζρθ. Ψο πρϊτο που παρουςιάηεται εδϊ, εςτιάηει ςτισ απόψεισ των δαςκάλων τθσ 

Γλϊςςασ ςτθν Εϋ και Χτϋ τάξθ του Δθμοτικοφ για τθ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν 

τουσ, προκειμζνου να εκτιμθκοφν αδρομερϊσ οι γλωςςικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν τθ 

ςτιγμι που ειςζρχονται ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και να λθφκεί υπόψθ θ 

γλωςςικι τουσ «ςκευι» κατά τθ μετάβαςθ από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο. Ψο 

δεφτερο, που αναλφεται ςτο επόμενο μζροσ τθσ ερευνθτικισ μασ προςπάκειασ, 

διερευνά τισ απόψεισ των φιλολόγων του Γυμναςίου για τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν κατά τθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και το τρίτο, ςτο 

αντίςτοιχο μζροσ του πονιματοσ αυτοφ, επικεντρϊνεται ςτισ εκτιμιςεισ των μακθτϊν 

και των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου για βαςικζσ παραμζτρουσ του γλωςςικοφ 

μακιματοσ.  

Ψθ ςυγκζντρωςθ και καταχϊριςθ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ για το Δθμοτικό 

ανζλαβε ςε μια πρϊτθ φάςθ θ κ. Παρία Γατςίου, φιλόλογοσ αποςπαςμζνθ ςτο Υ.Λ., 

και ςτθ ςυνζχεια θ κ. Αναςταςία Υατοφνα, φιλόλογοσ με ειδίκευςθ ςτθ διδακτικι και 

τθν αξιολόγθςθ του γλωςςικοφ μακιματοσ και με εμπειρία ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα, 

θ οποία αςχολικθκε και με τθ ςυνολικι επεξεργαςία και παρουςίαςθ των δεδομζνων 

(αποκωδικοποίθςθ ερωτθματολογίων, επεξεργαςία ςτοιχείων, ραβδογράμματα, 

ερμθνεία δεδομζνων).  

Θ ζρευνα αυτι δεν εντάχκθκε ςε κάποιο τεχνικό δελτίο του Υ.Λ. και δεν 

χρθματοδοτικθκε. Για άλλθ μια φορά το «φιλότιμο» των εκπαιδευτικϊν και θ 

ανιδιοτελισ προςφορά όςων ενεπλάκθςαν ςε αυτι (Χχολικοί Χφμβουλοι, Διευκυντζσ 

ςχολείων, εκπαιδευτικοί, ςυνεργάτεσ αποςπαςμζνοι ςτο Υ.Λ.) ςυνζβαλαν ςτθν 
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ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ προςπάκειασ. Ζτςι, θ καταχϊριςθ, επεξεργαςία και ερμθνεία 

των ευρθμάτων γίνονταν παράλλθλα με άλλεσ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ ςτο Γραφείο ι 

ωσ πρόςκετθ εργαςία ςτο ςπίτι. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ θ  ςυγκεκριμζνθ προςπάκεια 

αποτελεί κατάκεςθ ψυχισ τθσ ερευνθτικισ – ςυγγραφικισ ομάδασ.  

2. κοποί τησ έρευνασ  

Πε τθν παροφςα ζρευνα, και ςφμφωνα με τισ ειςθγιςεισ που υποβλικθκαν ςτο 

αρμόδιο Ψμιμα Ψ.Ε.Ψ.Ε.Ψ. του Υ.Λ.13, επιδιϊκεται να εκτιμθκεί αδρομερϊσ θ γλωςςικι 

«ςκευι» των μακθτϊν τθ ςτιγμι που ειςζρχονται ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Ειδικότερα, επιχειρείται: 

 να διερευνθκοφν οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ για διάφορεσ πλευρζσ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των μακθτϊν τθσ 

Εϋ και ΧΨϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ, 

 να ςυγκρικοφν οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

με τισ αντίςτοιχεσ εκείνων που διδάςκουν ςε μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ του 

Γυμναςίου, για να εντοπιςκοφν πικανά ςθμεία ςφγκλιςθσ ι διαφοροποίθςθσ, 

 να προςδιοριςκοφν οι βαςικζσ γλωςςικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν κατά τθ 

μετάβαςι τουσ από τθν Υρωτοβάκμια ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, 

 να αξιοποιθκοφν τα ευριματα τθσ ζρευνασ για τθν αναβάκμιςθ τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο, με τθν υιοκζτθςθ διδακτικϊν 

παρεμβάςεων που ανταποκρίνονται ςτισ διαπιςτωμζνεσ αδυναμίεσ του 

αντίςτοιχου μακθτικοφ πλθκυςμοφ.    

Θ ζρευνα δεν επικεντρϊνεται ςτα παλιά ι ςτα νζα βιβλία, αλλά ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ, θ οποία, εξάλλου, ςυνδζεται όχι μόνο με τθν 

ποιότθτα των ςχολικϊν εγχειριδίων αλλά και με τθ βαςικι κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ 

των εκπαιδευτικϊν, τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Υρογράμματα και τισ ςυνκικεσ 

εργαςίασ ςτθν εκάςτοτε ςχολικι τάξθ (ςφνκεςθ και δυναμικι τθσ ομάδασ, 

μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ, ςχολικό κλίμα, προςδοκίεσ κ.ά.).  

Είναι φανερό ότι με τθν ζρευνα αυτι δεν επιδιϊκεται θ απόρριψθ ι επιβεβαίωςθ 

κάποιασ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ, αλλά θ αντικειμενικι καταγραφι δεδομζνων που καλό 

είναι να λθφκοφν υπόψθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ, για τθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με τα πορίςματα τθσ 

                                                      

13
 Χτο Υαράρτθμα Αϋ παρατίκενται όλα τα ςχετικά ζγγραφα και οι εγκρίςεισ από το ΩΥ.Ε.Υ.Κ. 
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ζρευνασ, τα νζα γλωςςολογικά δεδομζνα και τισ αρχζσ τθσ ειδικισ διδακτικισ του 

μακιματοσ ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο.     

3. Μεθοδολογία τησ έρευνασ 

Για τθ ςκιαγράφθςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν και τον προςδιοριςμό των 

γλωςςικϊν φαινομζνων ωσ προσ τα οποία οι μακθτζσ τθσ Εϋ και  ΧΨϋ τάξθσ του 

Δθμοτικοφ εμφανίηουν ιδιαίτερα προβλιματα, χρθςιμοποιικθκε το ακόλουκο 

ερωτθματολόγιο, το οποίο απαρτίηεται από 13 ερωτιματα κλειςτοφ τφπου, με 

4βάκμια κλίμακα διαβάκμιςθσ («πολφ», «αρκετά», «λίγο», «κακόλου»), ενϊ το 14ο 

ερϊτθμα ιταν ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ, με τζςςερισ εναλλακτικζσ απαντιςεισ 

(«ριματα», «ουςιαςτικά», «επίκετα», «ςτίξθ»).  

3.1. Ερωτθματολόγιο για τθν Εϋ και Στϋ τάξθ του Δθμοτικοφ 

Το επωηημαηολόγιο πος μοιπάζηηκε ζηοςρ δαζκάλοςρ πος δίδαζκαν Γλώζζα ζηην Ε΄ και ζηην Ση΄ ηάξη 

ηος Δημοηικού καηά ηην πεπίοδο ζςγκένηπωζηρ ηων δεδομένων ηηρ έπεςναρ (2003-06) ή καηά ηα πένηε 

ηελεςηαία έηη από ηην έναπξή ηηρ ήηαν ηο ακόλοςθο. 

Ψο παρόν ερωτθματολόγιο ζχει ςκοπό να ανιχνεφςει τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ για διάφορεσ πλευρζσ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των μακθτϊν κατά το πζραςμά τουσ από 
τθ ΧT' Δθμοτικοφ ςτθν A' Γυμναςίου. Πε τον τρόπο αυτό κα διερευνθκοφν οι βαςικότερεσ γλωςςικζσ 
ανάγκεσ των μακθτϊν ενόψει τθσ ςυγγραφισ νζων εγχειριδίων γλωςςικισ διδαςκαλίασ για το 
Γυμνάςιο.  
Σι εκπαιδευτικοί που κα κελιςουν να απαντιςουν ςτο ερωτθματολόγιο αυτό πρζπει να ζχουν υπόψθ 
τουσ τα ακόλουκα: 

 Ξακεμιά από τισ ερωτιςεισ αποβλζπει ςτον προςδιοριςμό μιασ πλευράσ τθσ γλωςςικισ 
επάρκειασ του γενικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ. O εκπαιδευτικόσ πρζπει, δθλαδι, να απαντιςει 
κάκε φορά ποια γενικότερθ και ςφαιρικι εικόνα ζχει από τθ διδακτικι του εμπειρία πάνω ςε 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. 

 Σι ερωτιςεισ αφοροφν αποκλειςτικά τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν τθσ ΧT' Δθμοτικοφ, 
κυρίωσ, αλλά και τθσ Εϋ κι ζχουν τθ μορφι ερωτιςεων με πολλαπλι επιλογι.  

 Υρζπει να επιλεγεί και να ςθμειωκεί μία μόνο από τισ τζςςερισ πικανζσ απαντιςεισ ςε κάκε 
ερϊτθςθ.  

 Υαρακαλοφνται οι ςυμμετζχοντεσ να απαντιςουν, ςτο μζτρο του δυνατοφ, ςε όλεσ τισ 
ερωτιςεισ. 

1. Υιςτεφετε ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ ΧT' Δθμοτικοφ για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν 
εργαςιϊν τουσ βρίςκεται γενικά ςε ικανοποιθτικό επίπεδο; 

 
 
 
 

2. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ χρθςιμοποιοφν με πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα 
γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται; 

 
 
 
 

3. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα επίπεδα του επίςθμου και 
του οικείου λόγου (υφολογία) και να τα χρθςιμοποιιςουν ανάλογα ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ; 
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4. Ξατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ γνωρίηουν και εν μζρει χρθςιμοποιοφν διάφορα 
λόγια ςτοιχεία τθσ κοινισ NE (κυρίωσ ουςιαςτικά όπωσ βάροσ, παρόν, ςφνκετα ριματα με λόγια 
πρόκεςθ, γεγονόσ, επίκετα ςε -θσ-εσ και -ϊν-όν, επιρριματα ςε -ωσ, αναφ. αντωνυμία ο οποίοσ); 

 
 
 
 

5. Ξατά τθν άποψι ςασ, οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ μεταχειρίηονται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτισ 
ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ; 

 
 
 
 

6. Ρομίηετε ότι ο βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςτθ χρθςιμοποίθςθ των δευτερευουςϊν προτάςεων 
κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ είναι ικανοποιθτικόσ; 

 
 
 
 

7. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ χειρίηονται ςε βακμό επαρκι για τθν τάξθ τουσ τα διάφορα φαινόμενα 
ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ (χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ υποτακτικόσ λόγοσ, ςφνταξθ επικζτων κι 
ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ και δευτερεφουςεσ); 

 
 
 
 

8. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ αναγνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια τθν πακθτικι ςφνταξθ των 
ρθμάτων; 

 
 
 
 

9. Απ' όςο γνωρίηετε, οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό για τθν τάξθ τουσ τα ςθμεία 
ςτίξθσ ςτισ εργαςίεσ τουσ; 

 
 
 
 

10. Ρομίηετε ότι οι μακθτζσ εκμεταλλεφονται επαρκϊσ για τθν τάξθ τουσ τθ διαδικαςία τθσ 
παραγραφοποίθςθσ κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν;  

 
 
 
 

11. Ξατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ γνωρίηουν να ςυμπτφςςουν παραγράφουσ και κείμενα και να τουσ 
δίνουν τίτλουσ ςε βακμό ικανοποιθτικό για τθν τάξθ τουσ; 
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12. Ξατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο 
εγχειρίδια αναφοράσ –γραμματικι και λεξικό– για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν; 

 
 
 
 

13. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ ζχουν ικανοποιθτικι ορκογραφικι επάρκεια για τθν τάξθ τουσ; 
 
 
 
 

14. Χε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ τθσ ορκογραφίασ κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ζχουν τα 
περιςςότερα προβλιματα; 

 
 
 
 

Ψο περιεχόμενο των ερωτιςεων εςτιάηει ςε βαςικά γλωςςικά φαινόμενα τα οποία 

αποτελοφν δείκτεσ οικειοποίθςθσ του ςχολικοφ γλωςςικοφ προτφπου από μζρουσ των 

μακθτϊν14: ικανοποιθτικό λεξιλόγιο, χριςθ παράγωγων και ςφνκετων λζξεων όπωσ 

και λόγιων ςτοιχείων τθσ κοινισ νζασ ελλθνικισ, διάκριςθ επιπζδων λόγου / φφουσ 

(ερωτιςεισ 1-5), αξιοποίθςθ του υποταγμζνου λόγου και των δευτερευουςϊν 

προτάςεων, τθσ διαδοχικισ υπόταξθσ, τθσ ενεργθτικισ και πακθτικισ ςφνταξθσ 

(ερωτιςεισ 6-8), ικανότθτα παραγραφοποίθςθσ, ανάπτυξθσ και ςφμπτυξθσ 

παραγράφων και κειμζνων (ερωτιςεισ 10-11), ορκογραφθμζνθ γραφι, χριςθ 

ςθμείων ςτίξθσ (ερωτιςεισ 9 & 13-14), ενϊ μία ερϊτθςθ επικεντρϊνεται ςτθ χριςθ 

βιβλίων αναφοράσ κατά τθν εκπόνθςθ των ςχολικϊν εργαςιϊν (ερϊτθςθ 12).    

Ψο ερωτθματολόγιο μζςω των Χχολικϊν Χυμβοφλων τθσ Υρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

μοιράςτθκε ςε δαςκάλουσ που δίδαξαν ςτθν Εϋ ι και τθν ΧΨϋ τάξθ του Δθμοτικοφ τα 5 

τελευταία χρόνια από τθν ζναρξθ ςυλλογισ των δεδομζνων (2003). Σριςμζνα 

ερωτθματολόγια μοιράςτθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «εξομοίωςθσ» / 

Επαγγελματικισ και Ακαδθμαϊκισ Αναβάκμιςθσ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και ςτα Υ.Ε.Ξ. ςτθν ειςαγωγικι επιμόρφωςθ15 των εκπαιδευτικϊν κατά 

το ςχολικό ζτοσ 2004-05. Χυνολικά ςυγκεντρϊκθκαν 3.298 ερωτθματολόγια16, 

ςυμπλθρωμζνα από εκπαιδευτικοφσ διοριςμζνουσ ςε όλουσ τουσ Ρομοφσ τθσ χϊρασ. 

                                                      

14
 Ψα ςυγκεκριμζνα γλωςςικά φαινόμενα ςε ζναν βακμό αντανακλοφν τα κριτιρια ωσ τα οποία 

διαφοροποιείται, κατά τθ κεωρία του Bernstein (1991: 42-55), ο επεξεργαςμζνοσ από τον περιοριςμζνο 
γλωςςικό κϊδικα, αλλά και εκείνα που χρθςιμοποιικθκαν ςτισ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ των Ππαςλι 
(1988) και Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλου (2001). 
15

 Ψα ερωτθματολόγια ςυμπλιρωςαν μόνο όςοι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί είχαν προθγοφμενθ 
διδακτικι εμπειρία ςτθ μία ι και ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ. 
16

 Επειδι όλοι οι εκπαιδευτικοί που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα δεν απάντθςαν ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ του 
ερωτθματολογίου, το πλικοσ των απαντιςεων ανά ερϊτθςθ κυμαίνεται από 3.188-3.298. Επιπλζον, 
ςτθν 14

θ
 ερϊτθςθ δόκθκαν περιςςότερεσ από μία απαντιςεισ οι οποίεσ και προςμετρικθκαν. 
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Υροτιμικθκε, ωςτόςο, θ παρουςίαςθ των ευρθμάτων ανά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ, 

επειδι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τα ερωτθματολόγια ςυγκεντρϊκθκαν ςτισ 

Υεριφερειακζσ Διευκφνςεισ ι ςτα Υ.Ε.Ξ. και ςτάλκθκαν ςτο Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο 

ςυνολικά.  

4. Περιοριςμοί τησ έρευνασ  

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, που ςτοχεφει ςτθν αδρομερι εκτίμθςθ των απόψεων των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθ γλωςςικι επάρκεια των 

μακθτϊν των δφο τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτθν ουςία αποτελεί τμιμα 

ευρφτερθσ ζρευνασ που εςτιάηει ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ζτςι δεν κρίκθκε 

ςκόπιμο να υπειςζλκουμε ςε λεπτομζρειεσ, προςδιορίηοντασ τον βακμό ςτον οποίο οι 

απόψεισ των εκπαιδευτικϊν διαφοροποιοφνται ανάλογα με: το φφλο, τθν θλικία, τθν 

επιμόρφωςθ (μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, διδακτορικό, επιμορφωτικά ςεμινάρια), τθν 

εκπαιδευτικι εμπειρία και τθν περιοχι ςτθν οποία εργάηονται (αςτικι, θμιαςτικι, 

αγροτικι).  

Είναι ευνόθτο βζβαια ότι οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν επθρεάηονται από 

παράγοντεσ όπωσ τουσ παραπάνω, γεγονόσ που επιβάλλει τθν προςεκτικι 

«ανάγνωςθ» των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ. Αυτά είναι ςκόπιμο να κεωρθκοφν 

περιςςότερο ωσ ενδείξεισ ςτάςεων παρά ωσ αποδείξεισ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των 

τελειόφοιτων του δθμοτικοφ ςχολείου. Άλλωςτε, με τθν παροφςα ερευνθτικι 

προςπάκεια διερευνϊνται οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν και όχι οι γλωςςικζσ 

ανάγκεσ των μακθτϊν ζτςι όπωσ αποτυπϊνονται ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ ι ςτουσ 

ελζγχουσ επίδοςθσ.  

5. Παρουςίαςη των ευρημάτων ανά ερώτηςη 

Χτο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται αναλυτικά οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν 

αρχικά ανά ερϊτθςθ και ςτθ ςυνζχεια ανά κατθγορία γλωςςικϊν φαινομζνων και ανά 

Υεριφζρεια. 

5.1. «Πιςτεφετε ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ ΣΤϋ 
Δθμοτικοφ για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ βρίςκεται 
γενικά ςε ικανοποιθτικό επίπεδο;» 

Πε τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ επιδιϊκεται να προςδιοριςτεί θ γενικι εντφπωςθ των 

εκπαιδευτικϊν για το επίπεδο του λεξιλογίου των μακθτϊν κατά τθ ςφνταξθ των 

ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν, χωρίσ ιδιαίτερεσ πλθροφορίεσ για τθ χριςθ λόγιων λζξεων, 

το επίπεδο λόγου ι τθν καταλλθλότθτα του φφουσ, ηθτιματα που διερευνϊνται ςε 
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επόμενεσ ερωτιςεισ (3θ επίπεδα λόγου, 4θ λόγια ςτοιχεία τθσ κοινισ Ρζασ Ελλθνικισ, 

5θ παράγωγεσ και ςφνκετεσ λζξεισ).  

Τπωσ αποτυπϊνεται και ςτο επόμενο γράφθμα, οι εκτιμιςεισ των δαςκάλων 

ςυγκεντρϊνονται ςτισ μεςαίεσ κατθγορίεσ και είναι μάλλον κετικζσ. Ειδικότερα, οι 

κετικζσ απαντιςεισ («πολφ» 4% και «αρκετά» 64%) φτάνουν το 68%, ποςοςτό 

υπερδιπλάςιο των αρνθτικϊν. Ζνα ποςοςτό γφρω ςτο 30% κεωρεί ότι το επίπεδο του 

λεξιλογίου των μακθτϊν είναι «λίγο» ικανοποιθτικό, ενϊ μόνο το 2% κεωρεί ότι αυτό 

δεν είναι «κακόλου» ικανοποιθτικό. 

 

Σι απαντιςεισ17 των εκπαιδευτικϊν ανά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ παρουςιάηουν τθν 

ακόλουκθ εικόνα. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 2 56 38 4 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 4 71 25 0 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 5 65 30 0 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 7 71 22 0 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 5 65 28 2 

ΘΥΕΛΦΣΧ 5 74 21 0 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 3 65 31 1 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  4 63 31 2 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 3 79 16 2 

                                                      

17
 Χτον ςυγκεκριμζνο πίνακα όπωσ και ςτουσ αντίςτοιχουσ που ακολουκοφν, προτιμικθκε θ αποτφπωςθ 

των απαντιςεων ςε ποςοςτά και όχι ςε αρικμθτικζσ τιμζσ, για να αποφευχκοφν παρερμθνείεσ που 
ςυνδζονται με τον διαφορετικό αρικμό των εκπαιδευτικϊν που ςυμπλιρωςαν τα ερωτθματολόγια ανά 
Υεριφζρεια, επομζνωσ για λόγουσ ςυγκριςιμότθτασ των ςτοιχείων. 

ΥΣΟΩ
4%

ΑΦΞΕΨΑ
65%

ΟΛΓΣ 
30%

ΞΑΚΣΟΣΩ
1%

Ερϊτθςθ 1: Ριςτεφετε ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν 
οι μακθτζσ τθσ ΣΤϋ Δθμοτικοφ για τθ ςφνταξθ των 

ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ βρίςκεται γενικά ςε 
ικανοποιθτικό επίπεδο;
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ΞΦΘΨΘ 3 65 31 1 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 3 54 40 3 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 4 55 41 0 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 0 65 30 5 

Θ κατθγορία «πολφ», με μζςο όρο 3,69, παίρνει υψθλά ποςοςτά ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ 

Δυτικισ Πακεδονίασ (7%), τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, τθσ Θπείρου και τθσ Δυτικισ 

Ελλάδασ (5%), ενϊ μθδενικό ποςοςτό ςτα Λόνια Ρθςιά και 2% ςτθν Αττικι. Θ 

κατθγορία «αρκετά», με μζςο όρο 65,23, ςυγκεντρϊνει ςε όλεσ τισ Υεριφζρειεσ 

ποςοςτά που κυμαίνονται από 54-79%. Ξαι εδϊ τα υψθλότερα ποςοςτά εμφανίηονται 

ςτισ Υεριφζρειεσ: Υελοποννιςου18, Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ και Δυτικισ 

Πακεδονίασ. Υαρατθροφμε ότι θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ κυριαρχεί ςτισ 

κετικζσ απαντιςεισ και των δφο κατθγοριϊν. Θ κατθγορία «λίγο», με μζςο όρο 29,53, 

ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 16-41%, με υψθλότερα εκείνα ςτισ περιφζρειεσ Αττικισ 

και των Ρθςιϊν Βορείου και Ροτίου Αιγαίου. Ψζλοσ, θ κατθγορία «κακόλου» με μζςο 

όρο 1,53, ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 0-5%. Σι πιο αρνθτικζσ απαντιςεισ δίνονται ςτισ 

Υεριφζρειεσ των Ρθςιϊν του Λονίου και ςτθν Αττικι. Ραρατθροφμε ότι θ Αττικι δίνει 

υψθλά ποςοςτά και ςτισ δφο κατθγορίεσ αρνθτικϊν απαντιςεων.  

Πια πιο παραςτατικι, αν και απλουςτευτικι, εικόνα των απαντιςεων ζχουμε, αν 

ςυγκεντρϊςουμε τισ κετικζσ απαντιςεισ («πολφ» και «αρκετά») και τισ 

αντιδιαςτείλουμε ςτισ αρνθτικζσ («λίγο» και «κακόλου»). Χτο ακόλουκο ςχιμα 

παρουςιάηονται ςυνολικά οι κετικζσ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ανά Υεριφζρεια, 

ταξινομθμζνεσ ςε φκίνουςα ςειρά. Είναι εντυπωςιακό το γεγονόσ ότι όλεσ οι 

Υεριφζρειεσ δίνουν κετικζσ απαντιςεισ ςε ποςοςτό πάνω από 57%, με υψθλότερεσ 

τιμζσ ςτισ Υεριφζρειεσ Υελοποννιςου (82%), Θπείρου (79%), Δυτικισ Πακεδονίασ 

(78%) και Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ (75%). 

                                                      

18
 Ωπενκυμίηεται ότι ςτθν Υεριφζρεια Υελοποννιςου δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι Ρομοί Αχαΐασ και 

Θλείασ, οι οποίοι μαηί με το Ρομό Αιτωλοακαρνανίασ ανικουν ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. 
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Αντίςτροφα, το μεγαλφτερο ποςοςτό των αρνθτικϊν απαντιςεων («λίγο» και 

«κακόλου») δόκθκε ςτισ Υεριφζρειεσ των Ρθςιϊν Ροτίου Αιγαίου (43%), τθσ Αττικισ 

(42%), και των Ρθςιϊν Βορείου Αιγαίου (41%). Ψο εφρθμα αυτό πικανόν ςυνδζεται 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Αττικισ με τα χαρακτθριςτικά του μακθτικοφ πλθκυςμοφ 

(ςθμαντικόσ αρικμόσ αλλοδαπϊν μακθτϊν), χωρίσ ωςτόςο θ προςζγγιςθ αυτι να 

ταιριάηει ςτισ δφο άλλεσ Υεριφζρειεσ. Χε κάκε περίπτωςθ κεωροφνται απαραίτθτεσ 

κατάλλθλεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, ϊςτε να καλυφκεί το ζλλειμμα τόςο μζςα από τθ 

διδαςκαλία τθσ Γλϊςςασ όςο και τθσ Οογοτεχνίασ. 

5.2. «Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ χρθςιμοποιοφν με 
πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα γλωςςικά τουσ εφόδια 
ανάλογα με το είδοσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται;» 

Θ ερϊτθςθ –αρκετά γενικι– υπερβαίνει τθν επάρκεια των μακθτϊν ςε επίπεδο 

λεξιλογίου, εφόςον με τον όρο «γλωςςικά εφόδια» υπονοείται θ αποτελεςματικι 

χριςθ τθσ Γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα ανάλογα με το ηθτοφμενο είδοσ ςχολικισ 

εργαςίασ (προφορικισ ι γραπτισ). Ξαι εδϊ θ γενικι εντφπωςθ των εκπαιδευτικϊν 

φαίνεται να είναι κετικι: ζνα 58% των εκπαιδευτικϊν κεωρεί ότι οι μακθτζσ 

εκφράηονται με «αρκετά» αποτελεςματικό τρόπο, ποςοςτό που αν ςυνδεκεί με το 4% 

των «πολφ» ικανοποιθμζνων εκπαιδευτικϊν, δίνει ιςχυρό προβάδιςμα 62% ςτισ 

κετικζσ απαντιςεισ. Από το άλλο μζροσ ζνα 38% των εκπαιδευτικϊν, πάνω δθλαδι 

από ζνασ ςτουσ τρεισ, πιςτεφει ότι οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν είναι «λίγο» 

(37%) ι «κακόλου» (1%) αποτελεςματικζσ. Σι αυξθμζνεσ αρνθτικζσ απαντιςεισ –ςε 

ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ– κεωροφνται αναμενόμενεσ, 

επειδι θ αποτελεςματικότθτα του λόγου προφανϊσ δεν εξαντλείται ςτθν λεξιλογικι 

επάρκεια των μακθτϊν. 
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Σι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ανά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ παρουςιάηουν τθν 

ακόλουκθ κατανομι. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 4 45 50 1 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 4 64 32 0 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 4 64 31 1 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 10 63 27 0 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 5 58 36 1 

ΘΥΕΛΦΣΧ 8 70 21 1 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 4 62 33 1 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  3 56 39 2 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 4 66 29 1 

ΞΦΘΨΘ 3 59 37 1 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 2 47 48 3 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 6 55 37 2 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 3 45 47 5 

Χτθν κατθγορία «πολφ», με μζςο όρο 4,61, τα ποςοςτά κυμαίνονται από 2%-10%, ενϊ 

οι υψθλότερεσ τιμζσ εμφανίηονται ςτισ Υεριφζρειεσ Δυτικισ Πακεδονίασ (10%) και 

Θπείρου (8%). Θ κατθγορία «αρκετά», με μζςο όρο 58, ςυγκεντρϊνει ποςοςτά που 

υπερβαίνουν ςε όλεσ τισ Υεριφζρειεσ το 45%, φτάνοντασ ωσ το 70%. Σι υψθλότερεσ 

τιμζσ παρατθροφνται ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ Θπείρου και τθσ Υελοποννιςου. Από τθν 

άλλθ θ κατθγορία «λίγο», με τιμζσ που κυμαίνονται από 21-50% και με μζςο όρο 

35,92, ςυγκεντρϊνει τα υψθλότερα ποςοςτά ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ Αττικισ και των 

Ρθςιϊν του Ροτίου Αιγαίου και του Λονίου. Ψζλοσ, θ κατθγορία «κακόλου», με 

ποςοςτά από 0-5% και με μζςο όρο 1,46, εμφανίηει το υψθλότερο ποςοςτό ςτα Ρθςιά 

του Λονίου. 
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Ερϊτθςθ 2: Θεωτείτε ότι οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ 
χρθςιμοποιοφν με προςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα 
γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ ςχολικισ 

εργαςίασ που τουσ ανατίκεται;
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Αποτυπϊνοντασ τισ απαντιςεισ ςτθ διχοτομικι κλίμακα των κετικϊν vs αρνθτικϊν 

απαντιςεων παρατθροφμε τα εξισ: ςυνολικά οι κετικζσ απαντιςεισ ςε όλεσ ςχεδόν τισ 

Υεριφζρειεσ (πλθν των Ρθςιϊν Ροτίου Αιγαίου, τθσ Αττικισ και των Ρθςιϊν του 

Λονίου) υπερβαίνουν το 50%, φτάνοντασ μζχρι και το 78% (Ιπειροσ). Θ κατανομι των 

κετικϊν απαντιςεων ςε φκίνουςα ςειρά παρουςιάηει τθν ακόλουκθ εικόνα.  

 

Αντίςτροφα, ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ Αττικισ και των Ρθςιϊν του Λονίου και του Ροτίου 

Αιγαίου το ποςοςτό των αρνθτικϊν ανταποκρίςεων υπερβαίνει, ελαφρά, το 50%. 

Τπωσ και ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, θ Ρεριφζρεια τθσ Αττικισ κυριαρχεί ςτισ 

αρνθτικζσ απαντιςεισ, ςτοιχείο που πρζπει να προβλθματίςει τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

για περαιτζρω διερεφνθςθ του κζματοσ και για ανάλθψθ πρόςφορων διδακτικϊν 

παρεμβάςεων. 

5.3. «Πιςτεφετε ότι οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ είναι ςε κζςθ να 
διακρίνουν τα επίπεδα του επίςθμου και του οικείου λόγου 
(υφολογία) και να τα χρθςιμοποιιςουν ανάλογα ςτισ ςχολικζσ 
τουσ εργαςίεσ;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι ςυνδζεται άρρθκτα με τισ προθγοφμενεσ και εςτιάηει ςτθν ικανότθτα 

των μακθτϊν να διακρίνουν επίπεδα λόγου και να τα χρθςιμοποιοφν ανάλογα ςτον 

λόγο τουσ, προβαίνοντασ ςε πρόςφορεσ λεξιλογικζσ, ςυντακτικζσ και άλλεσ επιλογζσ. 

Χτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςυγκεντρϊνονται κατά 

βάςθ ςτα μεςαία ςθμεία τθσ κλίμακασ, ενϊ υποχωροφν –ςε κάποιο βακμό– οι κετικζσ 

εκτιμιςεισ των προθγοφμενων ερωτιςεων και υπεριςχφουν –για πρϊτθ φορά– ζςτω 

και οριακά (51%) οι αρνθτικζσ. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ςε ποςοςτό 44% 

εκτιμοφν ότι οι μακθτζσ τθσ ΧΨϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ διακρίνουν «αρκετά» 

ικανοποιθτικά τα επίπεδα λόγου και τα διαφοροποιοφν ανάλογα ςτον λόγο τουσ. 

Χυγχρόνωσ, όμωσ, ζνα ποςοςτό 47% των εκπαιδευτικϊν πιςτεφει ότι οι γνϊςεισ και οι 
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δεξιότθτεσ των μακθτϊν ςτθν υφολογία είναι «λίγο» ικανοποιθτικζσ. Ψζλοσ, οι 

ακραίεσ απαντιςεισ, κετικζσ και αρνθτικζσ είναι 5% («πολφ») και 4% («κακόλου») 

αντίςτοιχα, όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο γράφθμα. 

ΥΣΟΩ
5%

ΑΦΞΕΨΑ
44%ΟΛΓΣ 

47%

ΞΑΚΣΟΣΩ
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Ερϊτθςθ 3: Ριςτεφετε ότι οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ είναι 
ςε κζςθ να διακρίνουν τα επίπεδα του επίςθμου και του 

οικείου λόγου (υφολογία) και να τα χρθςιμοποιιςουν 

ανάλογα ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ;

 

Τςον αφορά ςτθν κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ θ εικόνα που 

παρουςιάηουν είναι θ ακόλουκθ. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 5 42 48 5 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 5 47 46 2 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 3 36 57 4 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 10 45 40 5 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 6 46 45 3 

ΘΥΕΛΦΣΧ 9 61 29 1 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 4 42 52 2 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  2 42 51 5 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 4 46 46 4 

ΞΦΘΨΘ 5 37 50 8 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 2 37 58 3 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 6 40 44 10 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 14 43 37 6 

Θ κατθγορία «πολφ» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 2% (Χτερεά Ελλάδα, Ρότιο Αιγαίο) 

ζωσ 14% (Λόνια Ρθςιά, Υεριφζρεια που κυριάρχθςε ςτισ αρνθτικζσ απαντιςεισ ςτισ 

προθγοφμενεσ ερωτιςεισ), με μζςο όρο 5,76. Ωψθλά ποςοςτά ςυγκεντρϊνει θ 

κατθγορία «πολφ» ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ (10%) και τθσ Θπείρου 

(9%), οι οποίεσ κυριάρχθςαν ςτισ κετικζσ απαντιςεισ και ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ. 

Θ κατθγορία «αρκετά» με μζςο όρο 43,38, ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 36-61%. Ψο 
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υψθλότερο ποςοςτό, 61%, που είναι ακραίο αφοφ το αμζςωσ επόμενο είναι 47%, το 

δίνει θ Υεριφζρεια τθσ Θπείρου, θ οποία εμφάνιςε υψθλά ποςοςτά και ςτθν 

κατθγορία «πολφ». Θ κατθγορία «λίγο» με μζςο όρο 46,38, παρουςιάηει αυξθμζνα 

ποςοςτά ςε όλεσ τισ Υεριφζρειεσ, τα οποία κυμαίνονται από 29-57%. Τπωσ είναι 

αναμενόμενο από τα ποςοςτά των προθγοφμενων κατθγοριϊν, το χαμθλότερο 

ποςοςτό το δίνει θ Ιπειροσ. Ψζλοσ, θ κατθγορία «κακόλου» με μζςο όρο 4,46, 

ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 1-10% (Ρθςιά Βορείου Αιγαίου). 

Γενικά οι κετικζσ απαντιςεισ, ταξινομθμζνεσ ςε φκίνουςα ςειρά, αποτυπϊνονται ςτο 

ακόλουκο ςχιμα. Σι Υεριφζρειεσ που απαντοφν κετικά ςε ποςοςτό πάνω από 50% 

είναι οι εξισ: Θπείρου (70%), Ρθςιϊν Λονίου (57%), Δυτικισ Πακεδονίασ (55%), 

Ξεντρικισ Πακεδονίασ (52%) και Ανατολικισ Πακεδονίασ & Κράκθσ (52%). 

Επιςθμαίνεται ότι οι Υεριφζρειεσ Δυτικισ Πακεδονίασ και Θπείρου εμφάνιςαν υψθλά 

ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων και ςτθν 1θ ερϊτθςθ. 

 

Τςον αφορά ςτθν κατάταξθ των αρνθτικϊν απαντιςεων ανά Υεριφζρεια, οι πιο 

αρνθτικζσ απαντιςεισ εντοπίηονται ςτισ Ρεριφζρειεσ Δυτικισ Ελλάδασ (61%), 

Νθςιϊν Νοτίου Αιγαίου (61%) και Κριτθσ (58%). Από τισ ανωτζρω Υεριφζρειεσ μόνο 

εκείνθ των Ρθςιϊν Ροτίου Αιγαίου εμφανίςτθκε ςτισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ των πιο 

αρνθτικϊν απαντιςεων ςτθν 1θ ερϊτθςθ. 

5.4. «Κατά τθ γνϊμθ ςασ οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ γνωρίηουν 
και εν μζρει χρθςιμοποιοφν διάφορα λόγια ςτοιχεία τθσ κοινισ 
Νζασ Ελλθνικισ (κυρίωσ ουςιαςτικά όπωσ βάροσ, παρόν, ςφνκετα 
ριματα με λόγια πρόκεςθ, γεγονόσ, επίκετα ςε –θσ-εσ και –ϊν-όν, 
επιρριματα ςε –ωσ, αναφορικι αντωνυμία ο οποίοσ);» 

Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ςυνδζεται άρρθκτα με τθν 1θ και τθν 3θ ερϊτθςθ και εςτιάηει 

ςτθν ικανότθτα των μακθτϊν να γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν ςτον λόγο τουσ 
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οριςμζνα λόγια ςτοιχεία τθσ κοινισ Ρζασ Ελλθνικισ, τα κυριότερα από τα οποία 

προςδιορίηονται ςτθν εκφϊνθςθ τθσ ερϊτθςθσ: λόγια ουςιαςτικά με καταλιξεισ -αν-

αντα (ςυμβάν-ςυμβάντα), -ον-οντα (παρόν-παρόντα), -ωσ-ωτα (φωσ-φϊτα) και, 

κυρίωσ, -οσ-θ (βάροσ-βάρθ), ςφνκετα ριματα με λόγια πρόκεςθ, θ αναφορικι 

αντωνυμία ο οποίοσ, θ οποία το οποίο, τα επιρριματα ςε -ωσ.  

Οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι ςκιαγραφοφν μια λιγότερο 

ικανοποιθτικι εικόνα: οι αρνθτικζσ απαντιςεισ («λίγο» και «κακόλου») ανζρχονται 

ςτο 56%, τθ ςτιγμι που ζνα ποςοςτό 38% των εκπαιδευτικϊν πιςτεφει ότι θ γνϊςθ και 

θ χριςθ των λόγιων ςτοιχείων από μακθτζσ τθσ Εϋ και Χτϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ είναι 

«αρκετά» ικανοποιθτικζσ. Σι πολφ κετικζσ όπωσ και οι πολφ αρνθτικζσ εκτιμιςεισ 

ανζρχονται ςτο 6%. 

Σι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν παρουςιάηονται παραςτατικά ςτο ακόλουκο 

γράφθμα. 

 

Τςον αφορά ςτθν κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ θ εικόνα 

είναι θ ακόλουκθ. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ % ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 4 29 59 8 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 7 45 42 6 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 6 31 59 4 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 13 45 38 4 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 6 39 49 6 

ΘΥΕΛΦΣΧ 10 47 40 3 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 6 42 47 5 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  3 37 57 3 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 6 43 46 5 

ΞΦΘΨΘ 5 31 58 6 

ΥΣΟΩ
6%

ΑΦΞΕΨΑ
38%

ΟΛΓΣ 
50%

ΞΑΚΣΟΣΩ
6%

Ερϊτθςθ 4: Κατά τθ γνϊμθ ςασ οι μακθτζσ αυτισ 
τθσ τάξθσ γνωρίηουν και εν μζρει χρθςιμοποιοφν 

διάφορα λόγια ςτοιχεία τθσ κοινισ ΝΕ;
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ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 1 37 57 5 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 6 34 49 11 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 5 34 52 9 

Θ κατθγορία «πολφ», με μζςο όρο το 6, ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 1-13%, με 

υψθλότερα εκείνα ςτισ Υεριφζρειεσ Δυτικισ Πακεδονίασ (13%) και Θπείρου (10%). 

Χτθν κατθγορία «αρκετά» οι απαντιςεισ κυμαίνονται από 29-47%, με μζςο όρο το 38. 

Ψα πιο υψθλά ποςοςτά δίνονται ςτισ Υεριφζρειεσ που κυριαρχοφν και ςτθν κατθγορία 

«πολφ» (Δυτικισ Πακεδονίασ, Θπείρου, Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ). Χτθν 

κατθγορία «λίγο» ζχουμε ποςοςτά από 38-59%, με μζςο όρο το 50,23. Τλεσ οι 

Υεριφζρειεσ δίνουν ποςοςτά πάνω από 40%, εκτόσ από τθ Δυτικι Πακεδονία και τθν 

Ιπειρο. Θ κατθγορία «κακόλου» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 3-11%, με μζςο όρο το 

5,76. 

Τπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα, οι πιο κετικζσ απαντιςεισ εντοπίηονται ςτισ 

Υεριφζρειεσ Δυτικισ Πακεδονίασ (58%), Θπείρου (57%) και Ανατολικισ Πακεδονίασ 

και Κράκθσ (52%). Χτισ υπόλοιπεσ Υεριφζρειεσ το ποςοςτό των κετικϊν απαντιςεων 

βρίςκεται κάτω από το 50%. Ωπενκυμίηεται ότι οι Υεριφζρειεσ τθσ Θπείρου και τθσ 

Δυτικισ Πακεδονίασ εμφανίηουν τισ πιο κετικζσ απαντιςεισ και ςτισ προθγοφμενεσ 

ερωτιςεισ. 

 

Αντίςτροφα, πιο αρνθτικζσ απαντιςεισ εμφανίηονται ςτισ Υεριφζρειεσ Αττικισ (67%), 

Ξριτθσ (64%) και Δυτικισ Ελλάδασ (63%). Θ Υεριφζρεια τθσ Αττικισ κυριάρχθςε ςτισ 

αρνθτικζσ απαντιςεισ και ςτθν 1θ και 2θ ερϊτθςθ, ενϊ θ Υεριφζρεια τθσ Ξριτθσ 

εμφανίςτθκε ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των αρνθτικϊν απαντιςεων και ςτθν προθγοφμενθ 

ερϊτθςθ. 
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Ερϊτθςθ 4: οι κετικζσ απαντιςεισ ωσ ποςοςτό % ανά περιφζρεια
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5.5. «Κατά τθν άποψι ςασ οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ 
μεταχειρίηονται ςε ικανοποιθτικό επίπεδο ςτισ ςχολικζσ τουσ 
εργαςίεσ ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ;» 

Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, με τθν οποία ολοκλθρϊνονται τα ερωτιματα που 

ςχετίηονται, κατά κφριο λόγο, με τθν επάρκεια των μακθτϊν ςτο λεξιλόγιο, εςτιάηει 

ςτθ χριςθ παράγωγων και ςφνκετων λζξεων. Ξαι εδϊ κυριαρχοφν οι κετικζσ 

απαντιςεισ ςε ποςοςτό 59%: «πολφ» 9%, «αρκετά» 50%. Από τθν άλλθ  ζνα ποςοςτό 

39% των εκπαιδευτικϊν πιςτεφει ότι θ ςχετικι δεξιότθτα των μακθτϊν είναι «λίγο» 

ικανοποιθτικι, ενϊ μόνο το 2% εκτιμά ότι δεν είναι «κακόλου» ικανοποιθτικι. 

 

Θ κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ είναι θ ακόλουκθ. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 7 44 46 3 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 11 47 41 1 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 9 46 44 1 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 21 49 29 1 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 10 52 36 2 

ΘΥΕΛΦΣΧ 11 65 23 1 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 7 53 38 2 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  5 56 39 0 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 9 56 34 1 

ΞΦΘΨΘ 6 48 42 4 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 6 44 47 3 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 10 48 40 2 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 6 48 43 3 

ΥΣΟΩ
9%

ΑΦΞΕΨΑ
50%

ΟΛΓΣ 
39%

ΞΑΚΣΟΣΩ
2%

Ερϊτθςθ 5: Κατά τθν άποψι ςασ οι μακθτζσ αυτισ τθσ 
τάξθσ μεταχειρίηονται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτισ 

ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ;
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Θ κατθγορία «πολφ», με μζςο όρο 9,07, εμφανίηει ποςοςτά που κυμαίνονται από 5%-

21%. Ψο πιο υψθλό και ακραίο ποςοςτό εντοπίηεται ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ 

Πακεδονίασ (21%), ενϊ θ αμζςωσ επόμενθ τιμι εμφανίηεται ςτθν Ιπειρο και ςτθν 

Ανατολικι Πακεδονία & Κράκθ (11%). Θ κατθγορία «αρκετά», με μζςο όρο 50,46, ζχει 

ποςοςτά από 44%-65%. Πόνο πζντε Υεριφζρειεσ (Ξεντρικι Πακεδονία, Ιπειροσ, 

Κεςςαλία, Χτερεά Ελλάδα και Υελοπόννθςοσ) δίνουν ποςοςτά πάνω από 50%. Θ 

κατθγορία «λίγο», με μζςο όρο 38,61, ζχει ποςοςτά από 23%-47%, επομζνωσ ςε καμία 

Υεριφζρεια δεν υπερβαίνει το 50%. Θ κατθγορία «κακόλου» παίρνει ποςοςτά από 0-

4%, με μζςο όρο το 1,84. 

Σι κετικζσ απαντιςεισ, ταξινομθμζνεσ ςε φκίνουςα ςειρά και ανά Υεριφζρεια 

παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο ςχιμα: όλεσ οι Ρεριφζρειεσ δίνουν κετικζσ 

απαντιςεισ ςε ποςοςτό πάνω από 50%, με μεγαλφτερεσ τιμζσ ςτισ περιφζρειεσ: 

Θπείρου (76%), Δυτικισ Πακεδονίασ (70%) και Υελοποννιςου (65%). 

Σι Υεριφζρειεσ τθσ Θπείρου και τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ, όπωσ τονίςτθκε και 

προθγουμζνωσ, κυριάρχθςαν ςτισ κετικζσ απαντιςεισ και ςτισ προθγοφμενεσ 

ερωτιςεισ. 

 

Αντίςτροφα, οι πιο αρνθτικζσ απαντιςεισ εντοπίηονται ςτισ Ρεριφζρειεσ των Νθςιϊν 

του Νοτίου Αιγαίου (50%), τθσ Αττικισ (49%), τθσ Κριτθσ και των Ιόνιων Νθςιϊν 

(46%). 

Σλοκλθρϊνοντασ τθν παρουςίαςθ των ευρθμάτων που ςχετίηονται, κυρίωσ, με το 

λεξιλόγιο των μακθτϊν, κεωροφμε αναμενόμενθ τθν ταφτιςθ των Υεριφερειϊν που 

εμφανίηονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των κετικϊν και αρνθτικϊν απαντιςεων, εφόςον οι 

ερωτιςεισ είναι κατά το μάλλον ι ιττον ςυμπλθρωματικζσ.  
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Ερϊτθςθ 5: οι κετικζσ απαντιςεισ ωσ ποςοςτό % ανά περιφζρεια
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5.6. «Νομίηετε ότι ο βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςτθ 
χρθςιμοποίθςθ των δευτερευουςϊν προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ 
των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν είναι ικανοποιθτικόσ;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι ειςάγει ςτο τμιμα του ερωτθματολογίου που εςτιάηει ςτθ ςφνταξθ 

και πρζπει να εξεταςκεί ςε ςυνδυαςμό με τισ δφο επόμενεσ. Θ ςυντακτικι 

πολυπλοκότθτα και ειδικότερα θ υπόταξθ ςτισ προτάςεισ αποτελεί για το ςχολείο 

κριτιριο καλλιεργθμζνου λόγου και ςυνκικθ για τθν ζκφραςθ «ςφνκετου νοιματοσ». 

Από τθ διατφπωςθ τθσ ερϊτθςθσ δεν προςδιορίηεται, ωςτόςο, το είδοσ των 

δευτερευουςϊν προτάςεων που κυρίωσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ μακθτζσ που 

τελειϊνουν το Δθμοτικό, ενϊ θ υπόταξθ δεφτερου βακμοφ διερευνάται ςτθν επόμενθ 

ερϊτθςθ. Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, (Ππαςλισ, 1988: 67, Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ, 

2001: 71) ότι οι ονοματικζσ προτάςεισ είναι οι πρϊτεσ που μακαίνει το παιδί να 

χρθςιμοποιεί, κατ’ αρχάσ ςτον προφορικό λόγο και ςτθ ςυνζχεια ςτον γραπτό, ενϊ «θ 

χριςθ επιρρθματικϊν προτάςεων απαιτεί μεγαλφτερθ γνϊςθ και κυριαρχία πάνω ςτθ 

Γλϊςςα» (Ππαςλισ, 1988: 67) και προςιδιάηει ςτον επεξεργαςμζνο κϊδικα των 

ανϊτερων κοινωνικϊν τάξεων. Χτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, πάντωσ, υπεριςχφουν οι 

αρνθτικζσ απαντιςεισ ςε ποςοςτό 57%: «λίγο» 52%, «κακόλου» 5%. Ζνα ποςοςτό 

40% των δαςκάλων εκτιμά ότι είναι θ χριςθ των δευτερευουςϊν προτάςεων από 

μζρουσ των μακθτϊν είναι «αρκετά» ικανοποιθτικι, ενϊ μόλισ το 3% πιςτεφει ότι 

είναι «πολφ» ικανοποιθτικι, όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα. 

 

Θ κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ είναι θ ακόλουκθ. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ% ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 4 38 53 5 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 2 46 48 4 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 4 39 55 2 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 9 49 38 4 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 3 39 52 6 

ΥΣΟΩ
3%

ΑΦΞΕΨΑ
40%

ΟΛΓΣ 
52%

ΞΑΚΣΟΣΩ
5%

Ερϊτθςθ 6: Νομίηετε ότι ο βακμόσ επάρκειασ των 
μακθτϊν ςτθ χρθςιμοποίθςθ των δευτερευουςϊν 

προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν 
τουσ είναι ικανοποιθτικόσ;
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ΘΥΕΛΦΣΧ 4 46 48 2 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 2 36 58 4 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  1 34 62 3 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 2 43 53 2 

ΞΦΘΨΘ 1 35 57 7 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 2 35 56 7 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 6 37 50 7 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 3 48 46 3 

Θ κατθγορία «πολφ», με μζςο όρο 3,30, ζχει ποςοςτά από 1-9%. Ψο υψθλότερο και 

ακραίο ποςοςτό 9% δίνεται από τθν Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ και το 

χαμθλότερο 1% από τθν Χτερεά Ελλάδα. Θ κατθγορία «αρκετά», με μζςο όρο 40,38, 

εμφανίηει ποςοςτά από 34-49%, άρα δεν υπερβαίνει το 50% ςε καμιά Υεριφζρεια τθσ 

χϊρασ. Ξαι εδϊ το υψθλότερο ποςοςτό δίνεται από τθν Υεριφζρεια Δυτικισ 

Πακεδονίασ (49%) με το αμζςωσ επόμενο (48%) από τα Λόνια Ρθςιά. Θ κατθγορία 

«λίγο» εμφανίηει ποςοςτά από 38-62%, με μζςο όρο το 52. Ψα πιο υψθλά ποςοςτά 

εμφανίηονται ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ (62%) και τθσ Ξριτθσ (57%). Θ 

κατθγορία «κακόλου» ζχει ποςοςτά από 2-7%, με μζςο όρο 4,30. Ψο υψθλότερο 

ποςοςτό δίνεται από τισ Υεριφζρειεσ τθσ Ξριτθσ και των νθςιϊν Βορείου και Ροτίου 

Αιγαίου (7%).  

Χυνολικά θ εικόνα των κετικϊν απαντιςεων αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα. 

Τλεσ οι Υεριφζρειεσ, εκτόσ από τθ Δυτικι Πακεδονία (58%), τα Λόνια Ρθςιά (51%) και 

τθν Ιπειρο (50), απαντοφν κετικά ςε ποςοςτό μικρότερο από το 50%, ενϊ οι 

υψθλότερεσ τιμζσ αρνθτικϊν εκτιμιςεων εντοπίηονται ςτισ Ρεριφζρειεσ Στερεάσ 

Ελλάδασ (65%), Κριτθσ (64%) και Νθςιϊν Νοτίου Αιγαίου (63%). 
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Ερϊτθςθ 6: οι κετικζσ απαντιςεισ ωσ ποςοςτό % ανά περιφζρεια
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5.7. «Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ χειρίηονται ςε βακμό επαρκι για 
τθν τάξθ τουσ διάφορα φαινόμενα ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ 
(χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ υποτακτικόσ λόγοσ, ςφνταξθ επικζτων 
και ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ και 
δευτερεφουςεσ);» 

Θ ερϊτθςθ αυτι, αρκετά περιεκτικι, επικεντρϊνεται ςε γλωςςικά φαινόμενα 

διαφορετικοφ βακμοφ δυςκολίασ όπωσ θ χριςθ τθσ γενικισ ι τθσ υπόταξθσ δεφτερου 

βακμοφ και θ ςφνταξθ επικζτων και ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ και 

δευτερεφουςεσ προτάςεισ. Χτθν ερϊτθςθ αυτι, όπωσ είναι αναμενόμενο για τθν 

θλικία των μακθτϊν, κυριαρχοφν οι αρνθτικζσ εκτιμιςεισ19 ςε ποςοςτό 72%: «λίγο» 

65%, «κακόλου» 7%. Από τθν άλλθ, ζνα ποςοςτό 26% των εκπαιδευτικϊν πιςτεφει ότι 

οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν διάφορα φαινόμενα ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ ςε 

«αρκετά» ικανοποιθτικό επίπεδο και ζνα 2% ςε «πολφ» ικανοποιθτικό, όπωσ φαίνεται 

και ςτο ακόλουκο ςχιμα. 

 

Σι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ανά Υεριφζρεια παρουςιάηουν τθν ακόλουκθ 

εικόνα. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 2 22 65 11 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 1 29 62 8 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 4 24 66 6 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 7 37 50 6 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 3 26 64 7 

ΘΥΕΛΦΣΧ 2 43 53 2 

                                                      

19
 Υιςτεφουμε ότι και θ διατφπωςθ τθσ ερϊτθςθσ οδθγοφςε ςε αρνθτικζσ απαντιςεισ. 
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Ερϊτθςθ 7: Θεωτείτε ότι οι μακθτζσ χειρίηονται 
ςε βακμό επαρκι για τθν τάξθ τουσ τα διάφορα 

φαινόμενα ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ;
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ΚΕΧΧΑΟΛΑ 2 23 67 8 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  1 23 69 7 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 1 28 67 4 

ΞΦΘΨΘ 1 26 66 7 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 0 26 65 9 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 2 26 63 9 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 3 14 80 3 

Θ κατθγορία «πολφ» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 0-7%, με μζςο όρο 2,23. Ψο πιο 

υψθλό και ακραίο ποςοςτό δίνεται και πάλι από τθν Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ. 

Θ κατθγορία «αρκετά» εμφανίηει ποςοςτά από 14-43%, με μζςο όρο το 26,69. Εδϊ το 

πιο υψθλό ποςοςτό δίνεται από τθν Ιπειρο (43%). Θ κατθγορία «λίγο» ςυγκεντρϊνει 

ποςοςτά από 50-80% και μζςο όρο το 64,38. Πε άλλα λόγια όλεσ οι Υεριφζρειεσ τθσ 

χϊρασ πριμοδοτοφν τθν κατθγορία αυτι με ποςοςτό πάνω από 50%, ενϊ το 

υψθλότερο και ακραίο ποςοςτό (80%) δίνεται ςτα Λόνια Ρθςιά. Ψζλοσ, θ κατθγορία 

«κακόλου» παίρνει ποςοςτά από 2-11% με μζςο όρο 6,69. Ψα πιο υψθλά ποςοςτά 

ςυγκεντρϊνονται ςτθν Αττικι (11%) και τα Ρθςιά Βορείου και Ροτίου Αιγαίου (9%), 

ενϊ το πιο χαμθλό ςτθν Ιπειρο (2%).  

Χυνολικά θ εικόνα των κετικϊν απαντιςεων είναι αυτι που αποτυπϊνεται ςτο 

επόμενο γράφθμα: ςε καμιά Ρεριφζρεια τθσ χϊρασ οι κετικζσ απαντιςεισ δεν 

υπερβαίνουν το 30%, εκτόσ από τισ Υεριφζρειεσ τθσ Θπείρου (45%) και τθσ Δυτικισ 

Πακεδονίασ (44%), οι οποίεσ ζχουν κυριαρχιςει ςτισ κετικζσ απαντιςεισ και ςε 

οριςμζνεσ από τισ προθγοφμενεσ ερωτιςεισ. 

 

Τςον αφορά ςτισ αρνθτικζσ απαντιςεισ, εμφανίηουν τα πιο υψθλά ποςοςτά ςτα Λόνια 

Ρθςιά (83%), τθ Χτερεά Ελλάδα (76%) και τθν Αττικι (76%), δθλαδι ςε Υεριφζρειεσ 

που υπερτεροφν ςε αρνθτικζσ ανταποκρίςεισ και ςε προθγοφμενεσ ερωτιςεισ.  
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5.8. «Πιςτεφετε ότι οι μακθτζσ αναγνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν 
με ευχζρεια τθν πακθτικι ςφνταξθ των ρθμάτων;» 

Σι εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, με τθν οποία 

ολοκλθρϊνεται το μζροσ του ερωτθματολογίου που αφιερϊνεται ςτθ ςφνταξθ, είναι 

κατά βάςθ κετικζσ: ζνα 68% των δαςκάλων πιςτεφει ότι οι μακθτζσ αναγνωρίηουν και 

χρθςιμοποιοφν «αρκετά» (57%) ι «πολφ» (11%) ικανοποιθτικά τθν πακθτικι ςφνταξθ 

των ρθμάτων, ενϊ το 32%, δθλαδι περίπου ζνασ ςτουσ τρεισ, εκτιμά ότι τθν 

αξιοποιοφν «λίγο» (30%) ι «κακόλου» (2%) ευχερϊσ, όπωσ φαίνεται και ςτο 

ακόλουκο γράφθμα. 

 

Θ κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ είναι θ ακόλουκθ. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 7 55 34 4 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 11 58 30 1 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 10 50 37 3 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 22 54 22 2 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 10 59 30 1 

ΘΥΕΛΦΣΧ 18 61 19 2 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 9 53 36 2 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  10 62 25 3 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 18 60 21 1 

ΞΦΘΨΘ 7 55 36 2 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 8 58 32 2 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 13 50 34 3 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 8 65 27 0 

ΥΣΟΩ
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Ερϊτθςθ 8: Ριςτεφετε ότι οι μακθτζσ 
αναγνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια τθν 

πακθτικι ςφνταξθ των ρθμάτων;
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Θ κατθγορία «πολφ» εμφανίηει ποςοςτά από 7-22% με μζςο όρο 11,61. Σι 

υψθλότερεσ τιμζσ προζρχονται από τισ Υεριφζρειεσ Δυτικισ Πακεδονίασ (22%), 

Θπείρου και Υελοποννιςου (18%) και οι πιο χαμθλζσ από τθν Ξριτθ και τθν Αττικι 

(7%). Θ κατθγορία «αρκετά» πριμοδοτείται με ποςοςτά από 50-65%, με μζςο όρο 

56,92. Πε άλλα λόγια όλεσ οι Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ επιλζγουν τθν κατθγορία 

«αρκετά» ςε ποςοςτό πάνω από 50%, ενϊ οι μεγαλφτερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊνονται ςτα 

Λόνια Ρθςιά (65%) και οι μικρότερεσ ςτα Ρθςιά Βορείου Αιγαίου (50%). Θ κατθγορία 

«λίγο» ζχει ποςοςτά από 19-37%, με μζςο όρο 29,46. Ψο πιο υψθλό ποςοςτό 

εμφανίηεται ςτθ Δυτικι Ελλάδα (37%) και το πιο χαμθλό ςτθν Ιπειρο (19%). Ψζλοσ θ 

κατθγορία «κακόλου» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 0-4%, με μζςο όρο 2. Ψο πιο 

χαμθλό ποςοςτό εντοπίηεται ςτα Λόνια Ρθςιά (0%) και το πιο υψθλό ςτθν Αττικι (4%).  

Χυνολικά, όλεσ ςε όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ κυριαρχοφν οι κετικζσ εκτιμιςεισ 

ςε ποςοςτό πάνω από 60%, με υψθλότερεσ τιμζσ ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ Θπείρου (79%), 

τθσ Υελοποννιςου (78%) και τθσ Δυτικισ Πακεδονίασ (76%). 

 

Από τθν άλλθ οι πιο αρνθτικζσ ανταποκρίςεισ δόκθκαν από εκπαιδευτικοφσ των 

Υεριφερειϊν τθσ Δυτικισ Ελλάδασ (40%), τθσ Αττικισ (38%), τθσ Κεςςαλίασ (38%) και 

των Ρθςιϊν Βορείου Αιγαίου (37%). 

5.9. «Απ’ όςο γνωρίηετε, οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςε 
ικανοποιθτικό βακμό για τθν τάξθ τουσ τα ςθμεία ςτίξθσ ςτισ 
εργαςίεσ τουσ;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι εςτιάηει ςτθ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ20 από μζρουσ των μακθτϊν, 

χωρίσ να επικεντρϊνεται ςε οριςμζνα από αυτά. Ξαι εδϊ κυριαρχοφν οι κετικζσ 
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 Ζνα τμιμα τθσ τελευταίασ ερϊτθςθσ αναφζρεται επίςθσ ςτθ ςτίξθ. Ωςτόςο εκεί εξετάηεται ςυγκριτικά 

με τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςτθν ορκογραφία των επικζτων, των ουςιαςτικϊν 
και των ρθμάτων. 
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εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε ποςοςτό 68% («πολφ» 12%, «αρκετά» 55%), όπωσ 

φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα. Δεν είναι, ωςτόςο, αμελθτζο και το 33% των 

εκπαιδευτικϊν (ζνασ ςτουσ τρεισ) που εκτιμά ότι θ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ από τουσ 

τελειόφοιτουσ του Δθμοτικοφ είναι «λίγο» (30%) ι «κακόλου» (3%) ικανοποιθτικι. 

 

Θ κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια είναι θ ακόλουκθ. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 9 54 32 5 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 10 58 30 2 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 14 52 32 2 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 19 54 25 2 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 13 55 30 2 

ΘΥΕΛΦΣΧ 15 59 26 0 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 11 60 27 2 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  10 60 28 2 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 14 54 32 0 

ΞΦΘΨΘ 9 53 35 3 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 11 52 35 2 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 14 55 27 4 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 8 49 35 8 

Θ κατθγορία «πολφ» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 8-19% και μζςο όρο 12,07. Ψο πιο 

υψθλό ποςοςτό δίνεται ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ και το πιο χαμθλό ςτα 

Λόνια Ρθςιά. Θ κατθγορία «αρκετά» παίρνει ποςοςτά από 49-60%, με μζςο όρο 55. 

Πε άλλα λόγια ςε όλεσ οι Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ επιλζγεται θ κατθγορία «αρκετά» ςε 

ποςοςτό πάνω από 50%, εκτόσ από τα Λόνια Ρθςιά όπου το ποςοςτό είναι 49%, με 

υψθλότερεσ τιμζσ ςτθ Κεςςαλία και ςτθ Χτερεά Ελλάδα. Θ κατθγορία «λίγο» 

πριμοδοτείται με ποςοςτά από 25-35%, με μζςο όρο 30,30. Ψο πιο χαμθλό ποςοςτό 

εντοπίηεται ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ και το υψθλό ςτα Λόνια Ρθςιά, ςτθν 
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τουσ;
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Ξριτθ και ςτα Ρθςιά Ροτίου Αιγαίου. Ψζλοσ, θ κατθγορία «κακόλου» με ποςοςτά από 

0-8% και μζςο όρο 2,61, ςυγκεντρϊνει τισ μικρότερεσ τιμζσ ςτθν Ιπειρο και ςτθν 

Υελοπόννθςο και τισ υψθλότερεσ ςτα Λόνια Ρθςιά. 

Τπωσ φαίνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα, ςε όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ κυριαρχοφν οι κετικζσ 

απαντιςεισ ςε ποςοςτό πάνω από 57%, με υψθλότερεσ τιμζσ ςτισ Υεριφζρειεσ 

Θπείρου (74%), Δυτικισ Πακεδονίασ (73%), Κεςςαλίασ (71%) και Χτερεάσ Ελλάδασ 

(70%). 

 

Αντίκετα, οι αρνθτικζσ απαντιςεισ ςε καμιά Υεριφζρεια τθσ χϊρασ δεν υπερβαίνουν 

το 43%, με υψθλότερεσ τιμζσ ςτισ Υεριφζρειεσ  των Ρθςιϊν του Λονίου (43%), τθσ 

Ξριτθσ (38%), τθσ Αττικισ (37%) και των Ρθςιϊν του Ροτίου Αιγαίου (37%).  

5.10. «Νομίηετε ότι οι μακθτζσ εκμεταλλεφονται επαρκϊσ για τθν 
τάξθ τουσ τθ διαδικαςία τθσ παραγραφοποίθςθσ κατά τθ ςφνταξθ 
των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι, με τθν οποία μεταβαίνουμε από τθ «γραμματικι τθσ λζξθσ και τθσ 

πρόταςθσ» ςτθ «γραμματικι των κειμζνων», ςυνδζεται κατά βάςθ με τθν παραγωγι 

γραπτοφ λόγου και διερευνά τθν ικανότθτα των μακθτϊν να ομαδοποιοφν τισ 

ομοειδείσ πλθροφορίεσ ςε παραγράφουσ και να τισ αναπτφςςουν επαρκϊσ, πάντα 

ανάλογα με τθ θλικία τουσ. Ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα των τελειόφοιτων του 

Δθμοτικοφ οι εκτιμιςεισ των δαςκάλων είναι ςχεδόν μοιραςμζνεσ: οι κετικζσ 

απαντιςεισ ανζρχονται ςτο 52% («πολφ» 9% και «αρκετά» 43%) και οι αρνθτικζσ ςτο 

48% («λίγο» 44% και «κακόλου» 4%), όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα. 
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Χυγχρόνωσ, θ κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια παρουςιάηει τθν ακόλουκθ 

εικόνα. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 7 40 46 7 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 10 36 51 3 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 8 46 42 4 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 11 45 40 4 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 10 47 40 3 

ΘΥΕΛΦΣΧ 10 35 53 2 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 9 44 42 5 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  10 49 38 3 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 8 51 40 1 

ΞΦΘΨΘ 3 36 60 1 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 7 39 51 3 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 14 38 42 6 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 5 28 62 5 

Θ κατθγορία «πολφ» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 3-14% και μζςο όρο 8,61, με τισ 

υψθλότερεσ τιμζσ ςτθν Υεριφζρεια των Ρθςιϊν Βορείου Αιγαίου και τισ χαμθλότερεσ 

ςτθν Ξριτθ. Θ κατθγορία «αρκετά» εμφανίηει ποςοςτά από 28-51%, με μζςο όρο 

41,07. Ψο πιο υψθλό ποςοςτό δίνεται ςτθν Υελοπόννθςο και το πιο χαμθλό ςτα Λόνια 

Ρθςιά. Θ κατθγορία «λίγο» με ποςοςτά από 38-62% και μζςο όρο 46,69, εμφανίηει τισ 

μικρότερεσ τιμζσ ςτθ Χτερεά Ελλάδα και τισ υψθλότερεσ ςτα Λόνια Ρθςιά. Ψζλοσ, θ 

κατθγορία «κακόλου» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 1-7%, με μζςο όρο 3,61. Ψο πιο 

χαμθλό ποςοςτό δίνεται από τθν Ξριτθ και τθν Υελοπόννθςο και το πιο υψθλό από 

τθν Αττικι. 

Συνολικά, όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα, όλεσ οι Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, 

εκτόσ από τθν Κριτθ και τα Ιόνια Νθςιά, απαντοφν κετικά ςε ποςοςτό πάνω από 

ΥΣΟΩ
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ΑΦΞΕΨΑ
43%

ΟΛΓΣ 
44%

ΞΑΚΣΟΣΩ
4%

Ερϊτθςθ 10: Νομίηετε ότι οι μακθτζσ 
εκμεταλλεφονται επαρκϊσ για τθν τάξθ τουσ τθ 

διαδικαςία τθσ παραγραφοποίθςθσ κατά τθ 
ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν;
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45%, με τισ υψθλότερεσ τιμζσ ςτισ Υεριφζρειεσ Υελοποννιςου (59%), Χτερεάσ Ελλάδασ 

(59%) και Ξεντρικισ Πακεδονίασ (57%). 

 

Από το άλλο μζροσ οι εντονότερεσ αρνθτικζσ απαντιςεισ δόκθκαν από τισ Υεριφζρειεσ 

των Ρθςιϊν του Λονίου (67%), τθσ Ξριτθσ (61%) και τθσ Θπείρου (55%).  

5.11. «Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ γνωρίηουν να ςυμπτφςςουν 
παραγράφουσ και κείμενα και να τουσ δίνουν τίτλουσ ςε βακμό 
ικανοποιθτικό για τθν τάξθ τουσ;» 

Ψο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα επικεντρϊνεται ςτθν ικανότθτα των μακθτϊν να 

διακρίνουν το ουςιϊδεσ από το επουςιϊδεσ ςε παραγράφουσ ι εκτενζςτερα κείμενα 

και να δίνουν κατάλλθλουσ πλαγιότιτλουσ ι τίτλουσ. Θ τιτλοφόρθςθ ςυνδζεται με τθ 

δυνατότθτα κατανόθςθσ και πφκνωςθσ κειμζνων, δεξιότθτα πολφ ςθμαντικι για τθ 

ςχολικι –και όχι μόνο– ηωι των μακθτϊν, που αναπτφςςεται όμωσ ςταδιακά και ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν ωριμότθτα και τθν κατάλλθλθ εκπαιδευτικι εμπειρία. Ξαι εδϊ 

υπεριςχφουν οι κετικζσ απαντιςεισ ςε ποςοςτό 59% («πολφ» 8%, «αρκετά» 51%), με 

ςθμαντικό όμωσ και το ποςοςτό των αρνθτικϊν απαντιςεων («λίγο» 39%, «κακόλου» 

2%) όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα.  
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Ερϊτθςθ 11: Κατά τθ γνϊμθ ςασ οι μακθτζσ γνωρίηουν 
να ςυμπτφςςουν παραγράφουσ και κείμενα και να 

τουσ δίνουν τίτλουσ ςε ικανοποιθτικό βακμό για τθν 
τάξθ τουσ;
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Θ κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια αποτυπϊνεται ςτον επόμενο πίνακα. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 9 49 40 2 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 7 53 39 1 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 10 43 45 2 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 16 50 33 1 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 9 53 37 1 

ΘΥΕΛΦΣΧ 7 52 38 3 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 8 42 47 3 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  4 58 35 3 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 7 52 40 1 

ΞΦΘΨΘ 2 47 47 4 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 7 51 41 1 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 14 52 30 4 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 9 53 35 3 

Θ κατθγορία «πολφ» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 2-16% και μζςο όρο 8,38 με το πιο 

υψθλό ποςοςτό να δίνεται από τθν Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ και το πιο 

χαμθλό τθν Ξριτθ. Θ κατθγορία «αρκετά» παίρνει ποςοςτά από 42-58%, με μζςο όρο 

50,38. Πε άλλα λόγια ςε όλεσ οι Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ επιλζγεται θ κατθγορία 

«αρκετά» ςε ποςοςτό πάνω από 50%, εκτόσ από τθν Αττικι, τθν Δυτικι Ελλάδα, τθ 

Κεςςαλία και τθν Ξριτθ. Ψο πιο υψθλό ποςοςτό δίνεται ςτθ Χτερεά Ελλάδα και το πιο 

χαμθλό ςτθ Κεςςαλία. Θ κατθγορία «λίγο» ζχει ποςοςτά από 30-47% και μζςο όρο 39, 

με τισ χαμθλότερεσ τιμζσ ςτα Ρθςιά Βορείου Αιγαίου και τισ υψθλότερεσ ςτθ 

Κεςςαλία και ςτθν Ξριτθ. Ψζλοσ, θ κατθγορία «κακόλου» με ποςοςτά από 1-4% και 

μζςο όρο 2,23, ςυγκεντρϊνει τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ ςτθν Ξριτθ και ςτα Ρθςιά Βορείου 

Αιγαίου. 

Χυνολικά όλεσ οι Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, εκτόσ από τα Ιόνια Νθςιά, δίνουν κετικζσ 

απαντιςεισ ςε ποςοςτό πάνω από 50%, με υψθλότερεσ τιμζσ ςτισ Υεριφζρειεσ 

Δυτικισ Πακεδονίασ (66%), Ρθςιϊν Βορείου Αιγαίου (66%) και Χτερεάσ Ελλάδασ, 

Ρθςιϊν Λονίου και Ξεντρικισ Πακεδονίασ (62%). 
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Αντίκετα, οι αρνθτικζσ απαντιςεισ υπερβαίνουν –οριακά– το 50% μόνο ςτθν Ξριτθ 

(51%). 

5.12. «Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να 
χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο εγχειρίδια αναφοράσ 
–γραμματικι και λεξικό- για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ 
εργαςιϊν;» 

Θ ερϊτθςθ ςχετίηεται με τθν ικανότθτα των μακθτϊν να χρθςιμοποιοφν τα βιβλία 

αναφοράσ κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν. Θ δεξιότθτα αυτι που 

επιτρζπει τθν αυτονόμθςθ των μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία μάκθςθσ αλλά και τθν 

αυτοαξιολόγθςι τουσ, αναπτφςςεται με τθν θλικία και τθν κατάλλθλθ διδακτικι 

προςζγγιςθ. Ξαι εδϊ υπερτεροφν οι κετικζσ απαντιςεισ ςε ποςοςτό 63% (πολφ» 

13%, «αρκετά» 50%), ενϊ δεν είναι ευκαταφρόνθτο και το 37% των αρνθτικϊν 

απαντιςεων («λίγο» 35%, «κακόλου» 2%), όπωσ αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα. 

 

Τςον αφορά ςτθν κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια θ εικόνα είναι θ 

ακόλουκθ. 
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ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 9 43 45 3 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 13 50 35 2 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 16 51 31 2 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 19 50 30 1 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 14 51 33 2 

ΘΥΕΛΦΣΧ 15 62 23 0 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 10 50 38 2 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  8 52 37 3 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 19 52 28 1 

ΞΦΘΨΘ 7 54 36 3 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 9 47 40 4 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 15 59 24 2 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 12 34 43 11 

Θ κατθγορία «πολφ» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 7-19% και μζςο όρο 12,76. Ψο πιο 

υψθλό ποςοςτό δίνεται ςτθν Υεριφζρεια Υελοποννιςου και το πιο χαμθλό ςτθν 

Ξριτθ. Θ κατθγορία «αρκετά» παίρνει ποςοςτά από 34-62%, με μζςο όρο 50,38. Πε 

άλλα λόγια ςε όλεσ οι Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ επιλζγεται θ κατθγορία «αρκετά» ςε 

ποςοςτό πάνω από 50%, εκτόσ από τθν Αττικι (43%) και τα Ρθςιά Ροτίου Αιγαίου 

(47%) και Λονίου (34%). Ψο πιο υψθλό ποςοςτό δίνεται ςτθν Ιπειρο και το πιο χαμθλό 

ςτα Λόνια Ρθςιά. Θ κατθγορία «λίγο» εμφανίηει ποςοςτά από 23-45% και μζςο όρο 

34,07, με τισ χαμθλότερεσ τιμζσ να εντοπίηονται ςτθν Υεριφζρεια τθσ Θπείρου και τισ 

υψθλότερεσ ςτθν Αττικι. Ψζλοσ, θ κατθγορία «κακόλου» ζχει ποςοςτά από 0-11%, με 

μζςο όρο 2,76. Ψο πιο χαμθλό ποςοςτό εμφανίηεται ςτθν Ιπειρο (0%) και τθν 

Υελοπόννθςο (1%) και το πιο υψθλό ςτα Λόνια Ρθςιά, που είναι και ακραίο. 

Χυνολικά οι κετικζσ απαντιςεισ εμφανίηουν τθν εικόνα που αποτυπϊνεται ςτο 

ακόλουκο ςχιμα: όλεσ οι Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ απαντοφν κετικά ςε ποςοςτό πάνω 

από 50%, εκτόσ από τα Ιόνια Νθςιά. Σι υψθλότερεσ τιμζσ εντοπίηονται ςτισ 

Υεριφζρειεσ Θπείρου (77%), Ρθςιϊν Βορείου Αιγαίου (74%) και Υελοποννιςου (71%).  
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Αντίςτροφα, οι πιο αρνθτικζσ απαντιςεισ δόκθκαν από τισ Υεριφζρειεσ των Ρθςιϊν 

του Λονίου (54%), τθσ Αττικισ (48%) και των Ρθςιϊν του Ροτίου Αιγαίου (44%).  

5.13. «Πιςτεφετε ότι οι μακθτζσ ζχουν ικανοποιθτικι 
ορκογραφικι επάρκεια για τθν τάξθ τουσ;» 

Σι δφο τελευταίεσ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου αναφζρονται ςτθν ορκογραφικι 

επάρκεια των μακθτϊν. Θ πρϊτθ απ’ αυτζσ –πιο γενικι– ςχετίηεται με τθ γενικι 

εντφπωςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν ικανότθτα των τελειόφοιτων του Δθμοτικοφ να 

γράφουν ορκογραφθμζνα. Και εδϊ υπερτεροφν οι κετικζσ εκτιμιςεισ και μάλιςτα 

ςτο πολφ ιςχυρό ποςοςτό του 78% («πολφ» 12%, «αρκετά» 66%), όπωσ φαίνεται και 

ςτο επόμενο γράφθμα. 

 

Σι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ανά Υεριφζρεια παρουςιάηουν τθν ακόλουκθ 

κατανομι. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΟΛΥ% ΑΚΕΤΑ% ΛΙΓΟ % ΚΑΘΟΛΟΥ% 

ΑΨΨΛΞΘ 8 70 20 2 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 12 67 19 2 
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ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 13 65 21 1 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 19 67 13 1 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 13 64 22 1 

ΘΥΕΛΦΣΧ 18 73 8 1 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 12 61 26 1 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  10 66 21 3 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 19 71 10 0 

ΞΦΘΨΘ 8 63 25 4 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 9 59 28 4 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 13 57 28 2 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 6 77 15 2 

Θ κατθγορία «πολφ» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 6-19% και μζςο όρο 12,30, με τισ 

υψθλότερεσ τιμζσ να εντοπίηονται ςτισ Υεριφζρειεσ Υελοποννιςου και Δυτικισ 

Πακεδονίασ και χαμθλότερεσ ςτα Λόνια Ρθςιά. Θ κατθγορία «αρκετά» παίρνει 

ποςοςτά από 57-77%, με μζςο όρο 66,15. Πε άλλα λόγια ςε όλεσ οι Υεριφζρειεσ τθσ 

χϊρασ επιλζγεται θ κατθγορία «αρκετά» ςε ποςοςτό πάνω από 57%. Ψο πιο υψθλό 

ποςοςτό δίνεται ςτα Λόνια Ρθςιά και το πιο χαμθλό ςτα Ρθςιά Βορείου Αιγαίου. Θ 

κατθγορία «λίγο» εμφανίηει ποςοςτά από 8-28%, με μζςο όρο 19,69. Ψο πιο χαμθλό 

ποςοςτό δίνεται ςτθν Ιπειρο και το υψθλό ςτα Ρθςιά Ροτίου και Βορείου Αιγαίου. 

Ψζλοσ, θ κατθγορία «κακόλου» ζχει ποςοςτά από 0-4%, με μζςο όρο 1,84. Ψο πιο 

χαμθλό ποςοςτό εμφανίηεται ςτθν Υελοπόννθςο και το πιο υψθλό ςτθν Ξριτθ και ςτα 

Ρθςιά Ροτίου Αιγαίου. 

Σι ςυνολικι εικόνα των κετικϊν απαντιςεων αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα. 

Πλεσ οι Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ απαντοφν κετικά ςε ποςοςτό πάνω από 68%, με τισ 

υψθλότερεσ τιμζσ να εντοπίηονται ςτισ Υεριφζρειεσ Θπείρου (91%), Υελοποννιςου 

(90%) και Δυτικισ Πακεδονίασ (86%). 
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Αντίκετα, οι πιο αρνθτικζσ απαντιςεισ αποτυπϊνονται ςτισ Υεριφζρειεσ των Ρθςιϊν 

του Ροτίου Αιγαίου (32%), των Ρθςιϊν του Βορείου Αιγαίου (30%) και τθσ Ξριτθσ 

(29%). 

5.14. «Σε ποιον από τουσ παρακάτω τομείσ τθσ ορκογραφίασ 
κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ζχουν τα λιγότερα προβλιματα;» 

Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, με τθν οποία ολοκλθρϊνεται το ερωτθματολόγιο, είναι πιο 

«ανοικτι» από τισ προθγοφμενεσ. Εςτιάηει ςτον προςδιοριςμό των τομζων όπου, κατά 

τθν άποψθ των εκπαιδευτικϊν, εντοπίηονται προβλιματα ορκογραφίασ. Πε βάςθ τισ 

απαντιςεισ που δόκθκαν τα λιγότερα προβλιματα παρουςιάηουν οι μακθτζσ ςτθν 

ορκογραφία των ουςιαςτικϊν, ενϊ ακολουκοφν τα ριματα, τα επίκετα και, τζλοσ, θ 

ςτίξθ, όπωσ φαίνεται και ςτο επόμενο γράφθμα. 

 

Θ κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια είναι θ ακόλουκθ. 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΡΙΘΕΤΑ ΣΤΙΞΗ 

ΑΨΨΛΞΘ 23 50 12 15 

ΑΡΑΨΣΟΛΞΘ ΠΑΞΕΔ. -ΚΦΑΞΘ 26 54 10 10 

ΔΩΨΛΞΘ ΕΟΟΑΔΑ 24 57 9 10 

ΔΩΨΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 23 51 10 16 

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑ 26 54 9 11 

ΘΥΕΛΦΣΧ 18 68 6 8 

ΚΕΧΧΑΟΛΑ 21 57 8 14 

ΧΨΕΦΕΑ ΕΟΟΑΔΑ  30 52 8 10 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΧ 20 63 6 11 

ΞΦΘΨΘ 21 54 13 12 

ΡΘΧΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 20 54 14 12 

ΡΘΧΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 29 54 10 7 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 20 62 7 11 

ΦΘΠΑΨΑ
24%

ΣΩΧΛΑΧΨΛΞΑ

55%

ΕΥΛΚΕΨΑ
9%

ΧΨΛΘ
12%

Ερϊτθςθ 14: Σε ποιον από τουσ παρακάτω τομείσ 
τθσ ορκογραφίασ κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ζχουν 

τα λιγότερα προβλιματα;



[70] 

 

Θ κατθγορία «ριματα» ςυγκεντρϊνει ποςοςτά από 18-30% και μζςο όρο 23,15. Ψο 

πιο υψθλό ποςοςτό δίνεται ςτθ Χτερεά Ελλάδα και το πιο χαμθλό ςτθν Ιπειρο. Θ 

κατθγορία «ουςιαςτικά» παίρνει ποςοςτά από 50-68%, με μζςο όρο 56,15. Πε άλλα 

λόγια ςε όλεσ οι Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ επιλζγεται θ κατθγορία «ουςιαςτικά» ςε 

ποςοςτό πάνω από 50%, με υψθλότερεσ τιμζσ ςτθν Ιπειρο και χαμθλότερεσ ςτθν 

Αττικι. Θ κατθγορία «επίκετα» ζχει ποςοςτά από 6-14%, με μζςο όρο 9,38. Ψο πιο 

χαμθλό ποςοςτό δίνεται ςτισ Υεριφζρειεσ Θπείρου και Υελοποννιςου και το υψθλό 

ςτα Ρθςιά Ροτίου Αιγαίου. Ψζλοσ, θ κατθγορία «ςτίξθ» εμφανίηει ποςοςτά από 7-16% 

και μζςο όρο 11,30, με χαμθλότερεσ τιμζσ ςτα Ρθςιά Βορείου Αιγαίου και υψθλότερεσ 

ςτθ Δυτικι Πακεδονία. 

Πε άλλα λόγια οι εκπαιδευτικοί όλων των Ρεριφερειϊν ςυμφωνοφν ότι οι μακθτζσ 

παρουςιάηουν τα λιγότερα προβλιματα ςτθν ορκογραφία των ουςιαςτικϊν και 

ακολουκοφν τα ριματα. Αντίκετα, οι εκτιμιςεισ φαίνεται να διχάηονται ωσ προσ τουσ 

δφο επόμενουσ τομείσ: τθν ορκογραφία των επικζτων και τθ ςτίξθ. Χε άλλεσ 

Υεριφζρειεσ κεωρείται ότι οι μακθτζσ ζχουν λιγότερα προβλιματα ςτα επίκετα ςε 

ςχζςθ με τθ ςτίξθ, όπωσ λ.χ. ςτισ Υεριφζρειεσ των Ρθςιϊν Βορείου και Ροτίου 

Αιγαίου, ςε άλλεσ το αντίκετο, όπωσ λ.χ. ςτισ Υεριφζρειεσ Αττικισ και Δυτικισ 

Πακεδονίασ, ενϊ ςε κάποιεσ Υεριφζρειεσ οι απαντιςεισ είναι περίπου μοιραςμζνεσ, 

λ.χ. ςτισ Υεριφζρειεσ Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ, Δυτικισ Ελλάδασ και 

Ξριτθσ.  

Χυνολικά θ κατανομι των απαντιςεων ανά Υεριφζρεια και τομζα ορκογραφίασ 

παρουςιάηεται ςτουσ επόμενουσ πίνακεσ. Χτον πρϊτο από αυτοφσ αποτυπϊνονται οι 

απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν που κεωροφν ότι οι μακθτζσ παρουςιάηουν τα 

λιγότερα προβλιματα ςτθν ορκογραφία των ρθμάτων, ταξινομθμζνεσ ςε φκίνουςα 

ςειρά. 
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Χτον επόμενο παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν όςον αφορά ςτθν 

ορκογραφία των ουςιαςτικϊν, τομζασ που κατά γενικι εκτίμθςθ εμφανίηει λιγότερα 

προβλιματα, όπωσ φαίνεται και από τα αυξθμζνα ποςοςτά των κετικϊν απαντιςεων 

ςε όλεσ τισ Υεριφζρειεσ. 

 

Τςον αφορά ςτθν ορκογραφία των επικζτων θ εικόνα είναι θ ακόλουκθ. 

 

Ψζλοσ, για τθ χριςθ τθσ ςτίξθσ οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ανά Υεριφζρεια 

παρουςιάηουν τθν ακόλουκθ κατανομι. 
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Αν ςυγκρίνουμε όςα δεδομζνα τθσ τελευταίασ ερϊτθςθσ αφοροφν ςτθ ςτίξθ με τα 

αντίςτοιχα ςτθν 9θ ερϊτθςθ (εςτιαςμζνθ αποκλειςτικά ςτθν αποτελεςματικι χριςθ 

των ςθμείων ςτίξθσ), παρατθροφμε τα εξισ. Εκεί όλεσ οι Υεριφζρειεσ εμφάνιςαν 

κετικζσ απαντιςεισ ςε ποςοςτό πάνω από 57%, με υψθλότερεσ τιμζσ ςτισ Υεριφζρειεσ 

Θπείρου (74%), Δυτικισ Πακεδονίασ (73%), Κεςςαλίασ (71%) και Χτερεάσ Ελλάδασ 

(70%). Από αυτζσ υψθλά ποςοςτά δίνουν ςτθ ςτίξθ μόνο οι Υεριφζρειεσ Δυτικισ 

Πακεδονίασ και Κεςςαλίασ, αντίκετα θ Χτερεά Ελλάδα και θ Ιπειροσ βρίςκονται ςτο 

κάτω μιςό τμιμα τθσ κλίμακασ. Πάλιςτα ςτθ Δυτικι Πακεδονία, όπωσ και ςτισ 

Υεριφζρειεσ Θπείρου και Χτερεάσ Ελλάδασ, εκτιμάται ότι οι μακθτζσ παρουςιάηουν 

λιγότερα προβλιματα ςτθ ςτίξθ ςε ςχζςθ με τθν ορκογραφία των επικζτων (βλ. 

προθγοφμενο πίνακα). Από τθν άλλθ οι Υεριφζρειεσ όπου εντοπίςτθκαν τα υψθλότερα 

ποςοςτά αρνθτικϊν απαντιςεων ςτθν 9θ ερϊτθςθ, δθλαδι τα Ρθςιά του Λονίου (43%), 

θ Ξριτθ (38%), θ Αττικι (37%) και τα Ρθςιά του Ροτίου Αιγαίου (37%), εμφανίηουν τα 

λιγότερα προβλιματα ςτθ χριςθ τθσ ςτίξθσ ςτθν τελευταία ερϊτθςθ, κυρίωσ οι 

Υεριφζρειεσ Αττικισ και Ρθςιϊν Ροτίου Αιγαίου, όπου θ ςτίξθ κεωρείται λιγότερο 

προβλθματικι ςε ςχζςθ με τθν ορκογραφία των επικζτων. Ψο αντίκετο παρατθρείται 

ςτισ Υεριφζρειεσ τθσ Ξριτθσ και των Ρθςιϊν Ροτίου Αιγαίου (βλ. προθγοφμενο 

πίνακα). Δεν μποροφμε ωςτόςο να μιλιςουμε για αντίφαςθ, επειδι με τθν τελευταία 

ερϊτθςθ ελζγχεται ο τομζασ «ςτίξθ» ςε ςφγκριςθ με άλλουσ τρεισ, για να 

προςδιοριςτεί ςε ποιον από τουσ τζςςερισ οι μακθτζσ ζχουν τα λιγότερα προβλιματα. 

6.  Ευρήματα ανά κατηγορία γραμματικών φαινομένων 

Για τθ ςυγκριτικι κεϊρθςθ των ευρθμάτων οι ερωτιςεισ ταξινομικθκαν ςτισ 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ: λεξιλόγιο, επίπεδα λόγου / φφοσ, αποτελεςματικότθτα λόγου 

(ερωτιςεισ 1-5), ςφνταξθ (ερωτιςεισ 6-8), ανάπτυξθ και ςφμπτυξθ παραγράφων και 

κειμζνων (ερωτιςεισ 10-11), ορκογραφία και ςτίξθ (ερωτιςεισ 9 & 13-14), χριςθ 

βιβλίων αναφοράσ (ερϊτθςθ 12) 
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Σ τρόποσ απάντθςθσ21 των εκπαιδευτικϊν ςε κάκε κατθγορία ερωτιςεων 

αποτυπϊνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα. 

 

Υαρατθροφμε ότι ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ γλωςςικϊν φαινομζνων εκτόσ τθσ ςφνταξθσ 

(ερωτιςεισ 6-8) υπεριςχφουν οι κετικζσ απαντιςεισ. Οι κετικότερεσ κρίςεισ 

εκφράηονται για τθ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ και τθν ορκογραφικι επάρκεια των 

μακθτϊν (ερωτιςεισ 9 & 13), όπου θ διαφορά των κετικϊν ανταποκρίςεων από τισ 

αρνθτικζσ ανζρχεται ςτο 46%. Θ αμζςωσ επόμενθ κετικι εντφπωςθ ςυνδζεται με τθ 

χριςθ των βιβλίων αναφοράσ από μζρουσ των μακθτϊν κατά τθ ςφνταξθ των 

ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν (ερϊτθςθ 12), όπου θ διαφορά ανάμεςα ςτισ κετικζσ και τισ 

αρνθτικζσ εκτιμιςεισ είναι 26 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ υπζρ των κετικϊν. Ακολουκοφν οι 

ερωτιςεισ 1-5 για το λεξιλόγιο, το φφοσ και τθν αποτελεςματικότθτα του μακθτικοφ 

λόγου (διαφορά κετικϊν-αρνθτικϊν κρίςεων 14%) και, τζλοσ, οι ερωτιςεισ 10-11 για 

τθν ανάπτυξθ και τθ ςφμπτυξθ παραγράφων και κειμζνων (διαφορά κετικϊν-

αρνθτικϊν εκτιμιςεων 10%). Αντίςτροφα, ςτα ερωτιματα που ςχετίηονται με τθ 

ςφνταξθ (ερωτιςεισ 6-8) οι αρνθτικζσ απαντιςεισ υπερβαίνουν τισ κετικζσ κατά 8 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Θ ςυνεξζταςθ των επιδιϊξεων του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ και των ευρθμάτων ανά 

κατθγορία γλωςςικϊν φαινομζνων οδθγεί ςτισ διαπιςτϊςεισ που αναλφονται ςτισ 

επόμενεσ ενότθτεσ. Χε αυτζσ κα πρζπει να ςυνεκτιμθκεί το γεγονόσ ότι το ιςχφον 

                                                      

21
 Για τον υπολογιςμό προςμετρικθκαν οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου 

εκτόσ από τθν τελευταία, επειδι αυτι είναι άλλθσ υφισ. 
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Αναλυτικό Υρόγραμμα είναι ςχετικά πρόςφατο (2002) και ότι τα ςχολικά εγχειρίδια τα 

οποία βρίςκονται ςε αντιςτοιχία με αυτό άρχιςαν να διανζμονται ςτα ςχολεία από τθ 

ςχολικι χρονιά 2006-07. Αντίκετα, τα χρθςιμοποιοφμενα –τθν περίοδο ςυγκζντρωςθσ 

των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ– ςχολικά εγχειρίδια εκτόσ του ότι ιταν αρκετά 

παρωχθμζνα, υπάκουαν ςε ζνα προγενζςτερο Υρόγραμμα Χπουδϊν. Για τθ 

ςωςτότερθ, επομζνωσ, ερμθνεία των απαντιςεων που δόκθκαν χρειάηεται να 

ςυνυπολογιςκεί και ο τρόποσ με τον οποίο παρουςιάηονταν τα ςυγκεκριμζνα 

γραμματικά φαινόμενα ςτα παλαιότερα ςχολικά εγχειρίδια. 

6.1. Λεξιλόγιο – επίπεδα λόγου / φφοσ– αποτελεςματικότθτα 
λόγου 

Σι εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν επάρκεια των μακθτϊν ωσ προσ τα 

φαινόμενα που εντάςςονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία είναι μάλλον 

ικανοποιθτικζσ, όπωσ φαίνεται και ςτο επόμενο ςχιμα: οι κετικζσ ανταποκρίςεισ 

υπερβαίνουν τισ αρνθτικζσ κατά 14%. 

 

Τπωσ φάνθκε όμωσ από τθν παρουςίαςθ των ευρθμάτων ανά ερϊτθςθ (βλ. 

προθγοφμενεσ ενότθτεσ) οι μακθτζσ –κατά τθ γνϊμθ των δαςκάλων τουσ– διακζτουν 

ικανοποιθτικό λεξιλόγιο (ερϊτθςθ 1), χρθςιμοποιοφν με αρκετά πρόςφορο και 

αποτελεςματικό τρόπο τα γλωςςικά τουσ εφόδια (ερϊτθςθ 2) και μεταχειρίηονται ςε 

ικανοποιθτικό επίπεδο ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ (ερϊτθςθ 5). Αντίκετα, 

υςτεροφν ςτθν ικανότθτα να διακρίνουν και να χρθςιμοποιοφν το κατάλλθλο επίπεδο 

λόγου και φφουσ ςτισ εργαςίεσ τουσ (ερϊτθςθ 3) όπωσ και τα διάφορα λόγια ςτοιχεία 

τθσ κοινισ Ρζασ Ελλθνικισ (ερϊτθςθ 4).  

Θ εκτίμθςθ ότι οι μακθτζσ διακζτουν ικανοποιθτικό λεξιλόγιο κα μποροφςε να 

κεωρθκεί δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, εφόςον 

βαςικόσ ςκοπόσ για το λεξιλόγιο από τθν Αϋ τάξθ του Δθμοτικοφ είναι «θ αποςαφινιςθ 
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και θ ςτακεροποίθςθ του λεξιλογίου τθσ προςχολικισ θλικίασ, ο εμπλουτιςμόσ του 

λεξιλογίου των παιδιϊν με λζξεισ και εκφράςεισ απαραίτθτεσ για τισ ανάγκεσ τθσ 

κακθμερινισ επικοινωνίασ και θ χριςθ βαςικϊν λζξεων και εκφράςεων ςτον γραπτό 

και προφορικό λόγο», ενϊ από τθ Γϋ τάξθ επιδιϊκεται «ο εμπλουτιςμόσ, θ διεφρυνςθ 

και θ ενεργοποίθςθ του ατομικοφ λεξιλογίου των μακθτϊν, με τθν κατάλλθλθ 

αξιοποίθςθ των ειδικϊν γλωςςικϊν απαιτιςεων κάκε μακιματοσ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ» (ΩΥ.Ε.Υ.Κ.-Υ.Λ. 2002: 43-47). Υαράλλθλα και ςτισ υπόλοιπεσ 

κατθγορίεσ του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ22 διατυπϊνονται ςτόχοι που ςυνδζονται 

με τθ διεφρυνςθ και τον εμπλουτιςμό του πακθτικοφ και ενεργθτικοφ λεξιλογίου των 

μακθτϊν, τθν παραγωγι και τθ ςφνκεςθ, τθν πολυςθμία και τθ λειτουργία τθσ, τθν 

κυριολεξία και τθ μεταφορά, τα επίπεδα λόγου και φφουσ, το ειδικό λεξιλόγιο 

διαφόρων κεματικϊν περιοχϊν, τον ρόλο του γλωςςικοφ και εξωγλωςςικοφ 

περιβάλλοντοσ ςτον προςδιοριςμό τθσ ςθμαςίασ των λζξεων κ.λπ.  

Ωςτόςο, θ κετικι εντφπωςθ μετριάηεται από τισ αρνθτικζσ εκτιμιςεισ για τθ 

δυνατότθτα διάκριςθσ των επιπζδων λόγου, διδακτικόσ ςτόχοσ που υπονοείται ςτισ 

δφο πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ23 και διατυπϊνεται ρθτά ςτθ Γϋ τάξθ, όπου και 

επιδιϊκεται ο μακθτισ «να διαπιςτϊνει ότι ο ομιλθτισ ανάλογα με τθν περίςταςθ 

επικοινωνίασ επιλζγει και χρθςιμοποιεί το κατάλλθλο επίπεδο φφουσ (…) ότι το 

κατάλλθλο λεξιλόγιο διευκολφνει τθν κατανόθςθ και τθν αποτελεςματικι 

επικοινωνία», «να επιλζγει και να χρθςιμοποιεί ορκά το επίπεδο φφουσ που επιβάλλει 

θ περίςταςθ επικοινωνίασ» και «να αναγνωρίηει το επίπεδο φφουσ ενόσ κειμζνου και 

να κρίνει αν είναι κατάλλθλο για το κζμα του». Ψζλοσ, ςτθν Εϋ & Χτϋ τάξθ προςτίκεται 

ότι ο μακθτισ κα πρζπει να: «αναγνωρίηει τισ λζξεισ που ςυμβάλλουν ςτθ 

διαμόρφωςθ του φφουσ (π.χ. βουνοκορφζσ, κορυφογραμμι)». Γίνεται επομζνωσ 

φανερό ότι πρόκειται για ςτόχο κομβικισ ςθμαςίασ, εφόςον άλλωςτε ζχει υιοκετθκεί 

θ επικοινωνιακι προςζγγιςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. Θ ςχετικι ανεπάρκεια των 

μακθτϊν, αν επιβεβαιωκεί και από άλλεσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ, ςυνδζεται 

                                                      

22
 Ενδεικτικά αναφζρουμε και τουσ ακόλουκουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ: (προφορικόσ λόγοσ Αϋ-Βϋ τάξθ) 

«χρθςιμοποιεί ςωςτά γραμματικοφσ τφπουσ και απλό λεξιλόγιο», (προφορικόσ λόγοσ Γϋ-Χτϋ τάξθ) 
«χρθςιμοποιεί όλο και πιο πλοφςιο λεξιλόγιο», (ανάγνωςθ Αϋ-Βϋ τάξθ) «αποςαφθνίηει, εμπλουτίηει και 
ςτακεροποιεί ςχετικό λεξιλόγιο», (ανάγνωςθ Γϋ-Χτϋ τάξθ) «εξοικειϊνεται με τον ιδιωματικό λόγο και 
επιςθμαίνει τισ δομικζσ διαφορζσ από τον διδαςκόμενο κανόνα τθσ κοινισ νεοελλθνικισ γλϊςςασ», 
(γραπτόσ λόγοσ Γϋ-Χτϋ τάξθ) «μεταδίδει αποτελεςματικά πολφπλοκεσ ιδζεσ με διευρυμζνο λεξιλόγιο». 
23

 Ειδικότερα ςτουσ ςτόχουσ που αφοροφν ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου αναφζρεται ότι ο μακθτισ 
επιδιϊκεται: «να διαπιςτϊνει ότι επικοινωνεί καλφτερα με τουσ άλλουσ, όταν χρθςιμοποιεί τισ 
κατάλλθλεσ λζξεισ …και όταν λαμβάνει υπόψθ του τθν περίςταςθ επικοινωνίασ» και «να ςυνειδθτοποιεί 
ότι γράφει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το ςτόχο και το δζκτθ του γραπτοφ (τον ίδιο, το δάςκαλο, 
τθν παρζα, τουσ γονείσ κτλ)».  
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πικανόν με το περιεχόμενο των ςχολικϊν εγχειριδίων24 και τον τρόπο διδαςκαλίασ του 

μακιματοσ, άρα και με τθ βαςικι κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. 

Κα πρζπει, επίςθσ, να λθφκεί υπόψθ θ ανεπάρκεια των μακθτϊν ωσ προσ τθ 

διάκριςθ και χριςθ των λόγιων ςτοιχείων τθσ Νζασ Ελλθνικισ, τθ ςτιγμι που ςτισ 

δφο τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ επιδιϊκεται ο μακθτισ να «ςυνειδθτοποιεί τθν 

φπαρξθ λόγιων και λαϊκϊν λζξεων και τθ ςχζςθ τουσ με διαφορετικά επίπεδα λόγου» 

και να «χρθςιμοποιεί ορκά τα αρχαιόκλιτα», χωρίσ να αναφζρονται όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ λόγιων ςτοιχείων που εξετάηονται ςτθν 4θ ερϊτθςθ του 

ερωτθματολογίου25. Επομζνωσ, θ ςχετικι ανεπάρκεια των μακθτϊν είναι ςε ζνα 

βακμό αναμενόμενθ και πάντωσ ζχει ςυνζπειεσ ςτθν καταλλθλότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα κειμζνων που προορίηονται για περιςτάςεισ επικοινωνίασ όπου 

απαιτείται ανάλογο επίπεδο λόγου και φφουσ (επεξεργαςμζνοσ γραπτόσ λόγοσ).  

Επιςθμαίνεται ότι οι αρχαιότροπεσ κλίςεισ των ουςιαςτικϊν, όπωσ και των επικζτων, 

αποτελοφν ζνα «μάλλον περικωριακό ςτοιχείο τθσ κοινισ, ακριβϊσ γιατί είναι 

εξωςυςτθματικζσ ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο κλιτικό τθσ ςφςτθμα *…+ ςυνδζονται με το 

λόγιο φφοσ και ιδιαίτερα με οριςμζνα είδθ γραπτοφ λόγου, κάτι που τουσ προςδίδει 

δευτερογενϊσ υψθλό κοινωνιογλωςςικό κφροσ. Από τθν άλλθ μεριά, θ «δυςκολία» 

αυτϊν των κλίςεων για τον ςφγχρονο ομιλθτι δεν είναι απόρροια κάποιασ 

μεγαλφτερθσ γλωςςικισ αξίασ –και ςυνακόλουκα κριτιριο πνευματικισ ικανότθτασ για 

τον χριςτθ τουσ– αλλά του εξωςυςτθματικοφ χαρακτιρα τουσ» (Υαΐηθ & 

Ξαβουκόπουλοσ 2001: 15-16, Ξαβουκόπουλοσ, 1996: 7-17). Υαράλλθλα, θ χριςθ τθσ 

αντωνυμίασ οποίοσ αποτελεί δείκτθ κοινωνιολεκτικισ διαφοροποίθςθσ, εφόςον 

ςυναρτάται με τον καλλιεργθμζνο γραπτό λόγο και προχποκζτει ικανότθτα 

προςαρμογισ ςε ζνα επιςθμότερο επίπεδο λόγου (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001: 71-

72). Ψο ίδιο ιςχφει και για τα επιρριματα ςε –ωσ, που εντοπίηονται ςτον 

καλλιεργθμζνο λόγο, ενϊ τα περιςςότερα από αυτά (με εξαίρεςθ εκείνα που 

                                                      

24
 Αξιοςθμείωτο είναι ότι ςτο παλαιό Αναλυτικό Υρόγραμμα δεν γίνεται ρθτι αναφορά ςτθν ικανότθτα 

του μακθτι να διακρίνει και να χρθςιμοποιεί διάφορα επίπεδα λόγου και το ανάλογο φφοσ με βάςθ τα 
δεδομζνα τθσ εκάςτοτε επικοινωνιακισ περίςταςθσ (ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 1987: 5-106). Σ ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ 
ωςτόςο υπονοείται, όταν επιδίωξθ του γλωςςικοφ μακιματοσ από τθν Αϋ τάξθ ιταν να «οικειϊνονται 
τα παιδιά τουσ εκφραςτικοφσ τρόπουσ και το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορεσ περιςτάςεισ 
τθσ ηωισ», ενϊ από τθ Γϋ τάξθ κεωροφνταν απαραίτθτο να καταςτοφν οι μακθτζσ ικανοί να 
«χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ςτθν κακιερωμζνθ τθσ μορφι, ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ γραμματικισ 
και του ςυντακτικοφ και ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κάκε φορά είδουσ λόγου» 
(ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 1987: 15, 41). 
25

 Ξαι ςτο παλαιό Αναλυτικό Υρόγραμμα θ διδαςκαλία οριςμζνων ουςιαςτικϊν ι επικζτων με «κλιτικζσ 
ιδιομορφίεσ / δυςκολίεσ» όπωσ και λόγιων λζξεων ι ςφνκετων λζξεων με λόγιο πρϊτο ςυνκετικό 
προοριηόταν για τθν Εϋ και Χτϋ Δθμοτικοφ (ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 1987: 84 -87). 
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εμφανίηουν αποκλειςτικι κατάλθξθ ςε –ωσ, λ.χ. διεκνϊσ) μποροφν να 

αντικαταςτακοφν με επιρριματα ςε –α ι με προκετικά ςφνολα.  

Είναι ςκόπιμο ωςτόςο το εφρθμα αυτό να λθφκεί υπόψθ κατά τθ διδαςκαλία του 

γλωςςικοφ μακιματοσ, ιδιαίτερα αν ανάλογθ ανάγκθ διαπιςτωκεί από τα ευριματα 

τθσ ζρευνασ που εςτιάηει ςτουσ μακθτζσ του Γυμναςίου, επειδι οριςμζνα από τα 

λόγια ςτοιχεία τθσ κοινισ Ρζασ Ελλθνικισ, όπωσ λ.χ. τα λόγια ουδζτερα ουςιαςτικά ςε 

-οσ -θ, δεν είναι «τόςο ςπάνιο και εντοπιςμζνο ςε οριςμζνα είδθ λόγου φαινόμενο όςο 

κεωροφν μερικοί δθμοτικιςτζσ φιλόλογοι» (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001:78)26. 

Χυγχρόνωσ χρειάηεται να επιβεβαιωκεί και από άλλεσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ο 

βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν και ωσ προσ τα υπόλοιπα φαινόμενα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ. 

Είναι ςκόπιμο, τζλοσ, να υπενκυμιςκεί ότι θ διδαςκαλία των φαινομζνων τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ςυνδζεται με δφο πτυχζσ: τον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου 

των μακθτϊν και τθ ςυντακτικι χριςθ των λεξιλογικϊν μονάδων που διακζτει ωσ 

παρακατακικθ ο μακθτισ ςε διάφορεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ και ιδιαίτερα ςε 

όςεσ απαιτείται ανεβαςμζνο επίπεδο λόγου (λ.χ. χριςθ λόγιων ςτοιχεία τθσ κοινισ 

νζασ ελλθνικισ και ανάλογο φφοσ). Εφόςον αναφερόμαςτε ςτθ διδαςκαλία τθσ 

μθτρικισ γλϊςςασ μποροφμε να κεωριςουμε δεδομζνθ για τα ελλθνόπουλα τθ 

διαιςκθτικι γνϊςθ του ςυςτιματοσ τθσ γλϊςςασ, με εξαίρεςθ τθν περιοχι του 

λεξιλογίου. Ωςτόςο ο εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου δεν είναι μόνο ηιτθμα 

επεξεργαςίασ λεξιλογικϊν καταλόγων με τουσ οποίουσ προάγεται θ πακθτικι του 

χριςθ (αναγνϊριςθ και κατανόθςθ  λεξιλογικϊν μονάδων) αλλά κυρίωσ θ ενεργθτικι 

του χριςθ ςε αυκεντικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ τισ οποίεσ καλείται να αξιοποιιςει 

ι να δθμιουργιςει το ςχολείο, εμπλουτίηοντασ τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματα των 

μακθτϊν. Ξαι εδϊ προβάλλει αναγκαία θ υιοκζτθςθ πρόςφορων διδακτικϊν 

πρακτικϊν και θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν οι Ρζεσ Ψεχνολογίεσ 

για προφορικι και γραπτι επικοινωνία με πραγματικοφσ αποδζκτεσ. 

6.2. Σφνταξθ 

Τπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ ςτο τμιμα αυτό του ερωτθματολογίου 

υπεριςχφουν οι αρνθτικζσ εκτιμιςεισ με ποςοςτό 8% ζναντι των κετικϊν, διαπίςτωςθ 

που αποτυπϊνεται και ςτο επόμενο γράφθμα. 

                                                      

26
 Χτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001: 188-190) αποδεικνφεται θ αποτελεςματικι 

ρυκμιςτικι παρζμβαςθ του ςχολείου ωσ προσ τα λόγια ουςιαςτικά και ο ςθμαντικόσ βακμόσ προόδου 
των παιδιϊν τθσ αγροτικισ ι τθσ εργατικισ τάξθσ, που είναι μεγαλφτεροσ από εκείνων τθσ μεςοαςτικισ 
τάξθσ. Δεν ιςχφει το ίδιο για τθν αναφορικι αντωνυμία ο οποίοσ, βαςικό κοινωνιολεκτικό δείκτθ, όπωσ 
και για τα επιρριματα ςε -ωσ.  
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Ειδικότερα, με βάςθ τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία 

ερωτιςεων (βλ. αντίςτοιχεσ ενότθτεσ), οι μακθτζσ δυςκολεφονται ςτθ χριςθ των 

δευτερευουςϊν προτάςεων (ερϊτθςθ 6) και των διαφόρων φαινομζνων 

ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ (ερϊτθςθ 7), ενϊ κεωροφνται επαρκείσ ςτθν 

αναγνϊριςθ και χριςθ τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ των ρθμάτων (ερϊτθςθ 8). Αξίηει να 

αναφερκεί ότι ςτο Αναλυτικό Υρόγραμμα δεν διατυπϊνεται ρθτά θ διδαςκαλία τθσ 

πακθτικισ ςφνταξθσ. Αναφζρεται όμωσ (γραμματικι Γϋ-Χτϋ τάξεισ) ότι ο μακθτισ 

επιδιϊκεται: «να εςωτερικεφει ζνα κλιτικό ςχιμα ριματοσ ςτισ δφο φωνζσ», ςτόχοσ 

που, προφανϊσ, ςχετίηεται με τθ μορφι (τον κλιτικό τφπο) του ριματοσ και όχι τθ 

ςφνταξι του27. Θ ςυγκεκριμζνθ επάρκεια, ωςτόςο, των μακθτϊν επιβάλλεται να 

τεκμθριωκεί και από άλλεσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ, εφόςον πρόκειται για 

ρθματικοφσ τφπουσ μορφικά πολυπλοκότερουσ τθσ ενεργθτικισ, με δυνθτικι 

παρουςία εμπρόκετου προςδιοριςμοφ ωσ ποιθτικοφ αιτίου, ζναντι του απλοφ 

αντικειμζνου τθσ ενεργθτικισ ςφνταξθσ. Ωπενκυμίηεται ακόμα ότι θ ενεργθτικι και θ 

πακθτικι ςφνταξθ δεν αποτελοφν δφο όψεισ ι τρόπουσ διλωςθσ του ίδιου νοιματοσ, 

αφοφ θ πακθτικι ςφνταξθ εςτιάηει ςτον πάςχοντα ι δζκτθ τθσ ενζργειασ, ενϊ θ 

ενεργθτικι προβάλλει τον δράςτθ, με όποιεσ ςυνζπειεσ ζχει αυτό για το μεταδιδόμενο 

μινυμα. 

Θ αναγνϊριςθ και θ χριςθ δευτερευουςϊν προτάςεων ειςάγεται ωσ γενικόσ 

διδακτικόσ ςτόχοσ από τθν 3θ Δθμοτικοφ, όπου επιδιϊκεται ο μακθτισ «να 

                                                      

27
 Είναι, επομζνωσ, πικανό οριςμζνοι εκπαιδευτικοί να ζχουν κεωριςει –εκ παραδρομισ– ότι θ 

ερϊτθςθ αναφζρεται ςτισ φωνζσ και όχι ςτισ διακζςεισ του ριματοσ. Επιςθμαίνεται πάντωσ ότι και ςτο 
παλαιότερο Αναλυτικό Υρόγραμμα θ επιδίωξθ διάκριςθσ των ενεργθτικϊν ρθμάτων από τα πακθτικά 
ειςαγόταν ςτθ Γϋ τάξθ, ενϊ αςκιςεισ μετατροπισ τθσ ενεργθτικισ ςφνταξθσ ςε πακθτικι και αντίςτροφα 
προοριηόταν για τισ Εϋ και Χτϋ τάξεισ (ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 1987: 58-59, 83).  
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χρθςιμοποιεί ςαφείσ, ςφνκετεσ περιόδουσ, με υποτακτικι ςφνδεςθ και νοθματικι 

ςυνοχι», «να εξθγεί το νόθμα κειμζνων με απαιτθτικι ςφνταξθ, λεξιλόγιο και 

νοθματικι δομι», και «να αναλφει και να αναςυνκζτει προτάςεισ που ςυνδζονται 

παρατακτικά και υποτακτικά», χωρίσ να προςδιορίηονται τα είδθ των δευτερευουςϊν 

προτάςεων ςτα οποία κα πρζπει να επικεντρωκεί θ διδαςκαλία28. Αναμζνεται, 

βζβαια, οι μακθτζσ που τελειϊνουν το Δθμοτικό να μθν δυςκολεφονται ςτθ χριςθ των 

ςυχνότερων ειδϊν δευτερευουςϊν προτάςεων, λ.χ. τισ ονοματικζσ προτάςεισ (με 

εξαίρεςθ τισ ζναρκρεσ ουςιαςτικοποιθμζνεσ), τισ αιτιολογικζσ, τισ τελικζσ και τισ 

αναφορικζσ προτάςεισ που ειςάγονται με το που, εφόςον αυτζσ αποτελοφν βαςικά 

χαρακτθριςτικά του κοινοφ λόγου, ςφμφωνα και με τα ευριματα του Ππαςλι (1989: 

67). Από τθν ζρευνα, πάντωσ, των Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλου (2001: 285-288)29 που 

εςτιάηει ςτον προφορικό και γραπτό λόγο μακθτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

προκφπτει ότι θ μόνθ κατθγορία δευτερευουςϊν προτάςεων όπου παρατθρείται 

ςχετικά ζντονθ κοινωνιογλωςςικι διαφοροποίθςθ είναι οι αναφορικζσ, αλλά και 

αυτζσ μόνο ςτον γραπτό λόγο, και ότι θ ςχολικι διδαςκαλία αμβλφνει τισ αποκλίςεισ 

μεταξφ των κοινωνικϊν ομάδων. Χρειάηεται, επομζνωσ, να διευκρινιςκεί περαιτζρω το 

είδοσ των δευτερευουςϊν προτάςεων που δυςκολεφει τουσ μακθτζσ και ποιασ 

προζλευςθσ, όπωσ και αν τα ευριματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ επιβεβαιϊνονται 

και από άλλεσ πθγζσ.  

Θ τελευταία ερϊτθςθ τθσ κατθγορίασ αναφζρεται ςτα φαινόμενα ςυντακτικισ 

πολυπλοκότθτασ και είναι εκείνθ ςτθν οποία δίνονται τα υψθλότερα ποςοςτά 

αρνθτικϊν απαντιςεων. Διευκρινίηεται, ωςτόςο, ότι δεν πρόκειται για φαινόμενα 

ίδιου βακμοφ δυςκολίασ, όπωσ λ.χ. θ χριςθ τθσ γενικισ και θ διαδοχικι υπόταξθ, 

ςφνταξθ ςτθν οποία, άλλωςτε, εντάςςεται θ εξάρτθςθ δευτερευουςϊν προτάςεων 

                                                      

28
 Ξαι ςτο παλαιότερο Αναλυτικό Υρόγραμμα θ διδαςκαλία του υποταγμζνου λόγου ειςαγόταν ςτθ Γϋ 

τάξθ, όπου όμωσ γινόταν ιδιαίτερθ αναφορά για τθν εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτθ χριςθ αιτιολογικϊν 
προτάςεων (με τουσ ςυνδζςμουσ γιατί και επειδι), χρονικϊν (με όταν και μόλισ), ειδικϊν (με ότι και 
πωσ), ενδοιαςτικϊν (με μιπωσ ι το να μθ) και αναφορικϊν (με ό,τι και που).  Υαράλλθλα, ςτισ Εϋ και Χτϋ 
τάξεισ επιδιϊκονταν οι μακθτζσ να «αναλφουν και να αναςυνκζτουν ςφνολα προτάςεων που 
ςυνδζονται υποτακτικά, να διακρίνουν εμπειρικά (χωρίσ τθ χριςθ ςυντακτικισ ορολογίασ) τον 
λειτουργικό ρόλο των δευτερευουςϊν προτάςεων (αντικείμενο, υποκείμενο, προςδιοριςμόσ), να 
αςκοφνται ςτθν υποτακτικι ςφνδεςθ των προτάςεων με τουσ πιο εφχρθςτουσ ςυνδζςμουσ και να 
αςκοφνται ςτθ χριςθ του κόμματοσ (και άλλων ςθμείων ςτίξθσ) ανάμεςα ςε κφριεσ και δευτερεφουςεσ 
προτάςεισ, όπου τοφτο είναι εντελϊσ απαραίτθτο» (ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 1987: 52, 86). 
29

 Σ Ππαςλισ (1989) ζχει ερευνιςει τισ κατθγορίεσ δευτερευουςϊν προτάςεων (ονοματικζσ, 
επιρρθματικζσ, αναφορικζσ) που χρθςιμοποιοφν μακθτζσ με διαφορετικι κοινωνικι προζλευςθ ςτθν Αϋ 
και Χτϋ τάξθ του Δθμοτικοφ, ενϊ οι Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ (2001) τα είδθ των δευτερευουςϊν 
προτάςεων που απαντϊνται ςτον προφορικό και γραπτό λόγο μακθτϊν διαφορετικισ κοινωνικισ 
προζλευςθσ ςτθν Αϋ Γυμναςίου και Βϋ Ουκείου. Σι διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δφο ερευνθτικζσ 
προςπάκειεσ δεν εξαντλοφνται ςτθ βακμίδα εκπαίδευςθσ των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ, διότι: α) ςτθ 
δεφτερθ ζρευνα μελετάται χωριςτά κάκε είδοσ δευτερεφουςασ πρόταςθσ, ενϊ ςτθν πρϊτθ μόνο οι 
τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ και β) δεν κατθγοριοποιοφνται με τον ίδιο τρόπο τα είδθ των δευτερευουςϊν 
προτάςεων. 
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από ριμα άλλθσ δευτερεφουςασ (λζει πωσ κζλει να διαβάςει) αλλά και 

δευτερευουςϊν από μθ ρθματικό πυρινα (τόνιςε ότι είναι απαγορευμζνο από τον 

νόμο να …) που είναι δυςκολότερθ.  Ψα ςυγκεκριμζνα φαινόμενα δεν αναφζρονται 

ρθτά ωσ διδακτικοί ςτόχοι ςτο Αναλυτικό Υρόγραμμα. Ξαι το ςυγκεκριμζνο εφρθμα, 

επομζνωσ, επιβάλλεται να διερευνθκεί περαιτζρω ωσ προσ όλεσ τισ παραμζτρουσ του, 

όπωσ και γενικότερα όςα προζκυψαν από τθν εν λόγω κατθγορία ερωτιςεων. 

6.3. Ανάπτυξθ και ςφμπτυξθ παραγράφων και κειμζνων 

Από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτισ δφο ερωτιςεισ τθσ κατθγορίασ ςυνάγεται 

ότι όςον αφορά τθν επάρκεια των μακθτϊν ωσ προσ τθν παραγραφοποίθςθ 

(ερϊτθςθ 10) θ εικόνα δεν είναι ςαφισ: οι κετικζσ και οι αρνθτικζσ απαντιςεισ είναι 

περίπου μοιραςμζνεσ, με ζνα προβάδιςμα τθσ τάξθσ του 4% ςτισ κετικζσ. Αντίκετα, οι 

μακθτζσ δεν φαίνεται να αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα προβλιματα ςτθ ςφμπτυξθ 

παραγράφων και κειμζνων (ερϊτθςθ 11), εφόςον οι κετικζσ απαντιςεισ 

υπερβαίνουν τισ αρνθτικζσ κατά 18%. Ζτςι ςτθν κατθγορία αυτι ςυνολικά υπερτεροφν 

–ζςτω και με ελαφρό προβάδιςμα– οι κετικζσ απαντιςεισ (55%), όπωσ φαίνεται και 

ςτο επόμενο ςχιμα. 

 

Θ παραγραφοποίθςθ των κειμζνων που παράγουν οι μακθτζσ ειςάγεται ωσ διδακτικόσ 

ςτόχοσ ςτθ Γϋ τάξθ Δθμοτικοφ30, θλικία από τθν οποία καταβάλλεται προςπάκεια ο 

μακθτισ «να επεξεργάηεται και δομεί κείμενο με αδρομερείσ νοθματικζσ ενότθτεσ και 

παραγράφουσ» (παραγωγι γραπτοφ λόγου Γϋ- Χτϋ τάξεισ), «να διαπιςτϊνει εμπειρικά 

τισ νοθματικζσ ςχζςεισ κειμζνου – παραγράφου – περιόδων» και «να αναγνωρίηει τα 

δομικά ςυςτατικά των παραγράφων και να ςυνειδθτοποιεί τον ρόλο των κειμενικϊν 

                                                      

30
 Ξαι ςτο παλαιότερο Αναλυτικό Υρόγραμμα θ επιδίωξθ να διευκετοφν οι μακθτζσ τα κείμενά τουσ ςε 

παραγράφουσ ειςαγόταν από τθ Γϋ τάξθ (ΩΥ.Ε.Υ.Κ. 1987: 41). 
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γλωςςικι επάρκεια μακθτϊν Εϋ& Στϋ Δθμοτικοφ



[81] 

 

δεικτϊν ςτθ ςφνδεςθ των παραγράφων» (γραμματικι Γϋ- Χτϋ τάξεισ). Ψο ςχετικά υψθλό 

ποςοςτό των αρνθτικϊν απαντιςεων ερμθνεφεται από τθ δυςκολία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ, εφόςον δεν πρόκειται απλϊσ για τθν αναγνϊριςθ των 

δομικϊν ςυςτατικϊν μιασ παραγράφου, αλλά για τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ γνϊςθσ 

ςτθν παραγωγι λόγου από μζρουσ των μακθτϊν. Θ ςχετικι δεξιότθτα προχποκζτει 

τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία ςτο προςυγγραφικό ςτάδιο, φάςθ κατά τθν οποία 

αναηθτοφνται ςχετικζσ πλθροφορίεσ, ομαδοποιοφνται ςε ςυναφείσ κατθγορίεσ και 

ςχεδιάηεται ο τρόποσ οργάνωςθσ των πλθροφοριϊν και το διάγραμμα του κειμζνου. 

Σι ςτρατθγικζσ αυτζσ δεν υιοκετοφνται από μακθτζσ αυτισ τθσ θλικίασ, αν δεν ζχει 

προθγθκεί θ κατάλλθλθ διδακτικι παρζμβαςθ και εξάςκθςθ. 

Από τθν άλλθ, θ ςφμπτυξθ κειμζνων ωσ διδακτικόσ ςτόχοσ ειςάγεται επίςθσ ςτθ Γϋ 

τάξθ, όπου τονίηεται ότι ο μακθτισ κα πρζπει «να εντοπίηει τα κφρια ςθμεία ςτο λόγο 

των ομιλθτϊν, να τα ςυγκρατεί ςτθ μνιμθ και να τα αξιοποιεί κατά περίπτωςθ», αλλά 

και «να ςυντάςςει περιλιψεισ διαφόρων βακμϊν ςφμπτυξθσ». Είναι ςκόπιμο, όμωσ, 

να τονιςκεί ότι θ τιτλοφόρθςθ κειμζνων είναι μια ιδιαίτερα απαιτθτικι δεξιότθτα, 

εφόςον πρόκειται για τον μζγιςτο βακμό ςφνοψθσ ενόσ κειμζνου. Δεν διατυπϊνεται 

όμωσ ρθτά ςτο Αναλυτικό Υρόγραμμα θ τιτλοφόρθςθ παραγράφων31 ι ευρφτερων 

κειμζνων, άςχετα αν ωσ διαδικαςία ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ ςφνκεςθ περιλιψεων 

(Γερογιαννάκθ 2007: 85-970). Είναι ςκόπιμο όμωσ να τονιςκεί ότι θ τιτλοφόρθςθ 

κειμζνων είναι μια ιδιαίτερα απαιτθτικι δεξιότθτα, εφόςον ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ πρόκειται για τον μζγιςτο βακμό ςφμπτυξθσ ενόσ κειμζνου. Υαρά το 

γεγονόσ ότι οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτθν ερϊτθςθ αυτι ιταν κατά βάςθ 

κετικζσ, κα ιταν χριςιμο να τεκμθριωκεί θ ςχετικι επάρκεια των μακθτϊν και από 

άλλα ερευνθτικά δεδομζνα, επειδι θ ικανότθτα διάκριςθσ του ουςιϊδουσ από το 

επουςιϊδεσ και ςφνοψθσ κειμζνων είναι απαιτθτικό εγχείρθμα και δεξιότθτα που 

αναπτφςςεται με τθν θλικία και τθν κατάλλθλθ εκπαιδευτικι εμπειρία. Τπωσ 

αποδεικνφουν άλλωςτε ςχετικζσ ζρευνεσ οι μακθτζσ των πρϊτων τάξεων του 

Δθμοτικοφ δεν μποροφν να ςυνοψίςουν ζνα εκτενζσ κείμενο με τρόπο που να 

αντιπροςωπεφει το περιεχόμενο του αρχικοφ κειμζνου. Σι μακθτζσ τθσ Γϋ Δθμοτικοφ 

δεν μποροφν να διακρίνουν ανάμεςα ςε επίπεδα ςπουδαιότθτασ, τθσ Εϋ Δθμοτικοφ 

είναι ςε κζςθ να απομονϊςουν τισ πιο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ αλλά όχι και να το 

ςυνοψίςουν ςυνολικά. Χυνικωσ απαλείφουν οριςμζνα ςτοιχεία του κειμζνου και 

αντιγράφουν άλλα αυτολεξεί (ςτρατθγικι copy – delete), αντιμετωπίηουν το αρχικό 

κείμενο γραμμικά, αδυνατοφν να ςυλλάβουν το νοθματικό κζντρο του, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για μθ αφθγθματικά κείμενα, και γενικά ςυντάςςουν περιλιψεισ με 

                                                      

31
 Χτο παλαιότερο Αναλυτικό Υρόγραμμα θ επιδίωξθ να διακρίνουν οι μακθτζσ τισ ενότθτεσ κειμζνων, 

να προτείνουν πλαγιότιτλουσ, να εκπονοφν διαγράμματα, να κρατοφν ςθμειϊςεισ ι να κάνουν 
περιλιψεισ ειςαγόταν ρθτά από τθ Γϋ τάξθ (ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 1987: 41, 47). 
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ελάχιςτο βακμό επάρκειασ (Υαπαϊωάννου & Υατοφνα 2003: 101-106). Σι απαντιςεισ 

επομζνωσ ςτο ερϊτθμα αυτό ζρχονται ςε αντίκεςθ με ςυναφι ερευνθτικά δεδομζνα, 

χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι θ διαδικαςία ςφμπτυξθσ κειμζνων, λόγω τθσ δυςκολίασ 

τθσ, δεν πρζπει να ηθτείται από μακθτζσ Δθμοτικοφ. 

6.4. Ορκογραφία - ςτίξθ 

Χτισ ερωτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ κυριάρχθςαν ςυντριπτικά οι κετικζσ 

απαντιςεισ (73%) και ςτισ μεμονωμζνεσ ερωτιςεισ και ςτο ςφνολο, όπωσ φαίνεται και 

ςτο ακόλουκο ςχιμα. 

 

Ειδικότερα, από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν προκφπτει ότι οι τελειόφοιτοι του 

Δθμοτικοφ δεν δυςκολεφονται ιδιαίτερα ςτθ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ (ερϊτθςθ 9), 

που, άλλωςτε, ειςάγεται ωσ διδακτικόσ ςτόχοσ από τθν πρϊτθ τάξθ, με επιδίωξθ ο 

μακθτισ «να γράφει και να ανακοινϊνει ςτουσ ςυμμακθτζσ ι ςτον δάςκαλο μικρά 

λεκτικά ςφνολα (…),  χρθςιμοποιϊντασ τελείεσ και ερωτθματικό», «να τονίηει ορκά 

προφορικά και γραπτά τισ λζξεισ και να χρθςιμοποιεί βαςικά ςθμεία ςτίξθσ» (τελεία, 

κόμμα, ερωτθματικό, καυμαςτικό)32. Χτουσ κανόνεσ ορκογραφίασ αναφζρεται, επίςθσ, 

και θ ςωςτι χριςθ του κεφαλαίου και μικροφ γράμματοσ όπου χρειάηεται, ενϊ 

τονίηεται ότι «ςυνικειεσ ορκισ γραφισ, ςτίξθσ και τονιςμοφ επιδιϊκεται να 

αναπτυχκοφν μζςω όλων των μακθμάτων του ςχολικοφ προγράμματοσ». Θ πολφ 

κετικι εντφπωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτο κζμα αυτό ζρχεται πικανόν ςε αντίκεςθ με 

τθν εικόνα –οριςμζνων τουλάχιςτον– μακθτικϊν γραπτϊν ακόμα και γυμναςιακϊν 

τάξεων, όπου γίνεται πλθμμελισ ι και λανκαςμζνθ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ.  

                                                      

32
 Ξαι ςτο παλαιότερο Αναλυτικό Υρόγραμμα θ χριςθ τελείασ, ερωτθματικοφ, καυμαςτικοφ, κόμματοσ 

αλλά και τόνου, διαλυτικϊν και αποςτρόφου ειςαγόταν από τθν Αϋ τάξθ, ενϊ από τθ Γϋ τάξθ 
προβλεπόταν και θ χριςθ αποςιωπθτικϊν, δφο τόνων ςτα προπαροξφτονα που ακολουκοφνται από 
εγκλιτικά, ενωτικοφ, όπωσ και θ διάκριςθ τθσ παφλασ από το ενωτικό, θ χριςθ ειςαγωγικϊν και θ 
αξιοποίθςθ τθσ υποδιαςτολισ ςτθν αναφορικι αντωνυμία ό,τι (ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 1987: 21, 30, 54-55). 
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Υαράλλθλα, οι μακθτζσ των τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ δεν φαίνεται, κατά τθ 

γνϊμθ των δαςκάλων τουσ, να αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα προβλιματα ςτθν 

ορκογραφία των λζξεων και ιδιαίτερα των ουςιαςτικϊν (ερωτιςεισ 13 & 14), 

επιδίωξθ που ειςάγεται από τθν πρϊτθ τάξθ, ϊςτε ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ «να 

εντοπίηει ςε χειρόγραφα κείμενα λάκθ ςυντακτικά, λεκτικά, ορκογραφικά κ.τ.λ.», «να 

αντιγράφει πιςτά και να γράφει ςωςτά με ςχετικι ταχφτθτα και με αιςκθτικϊσ 

αποδεκτά γράμματα, λζξεισ, φράςεισ και προτάςεισ, τθρϊντασ τισ ςωςτζσ αποςτάςεισ 

ανάμεςα ςτα γράμματα και τισ λζξεισ», «να γράφει κακαρά, καλαίςκθτα, 

ορκογραφθμζνα και με τθν απαιτοφμενθ ταχφτθτα, ςχολικά και εξωςχολικά κείμενα» 

και «να εφαρμόηει γραμματικοφσ κανόνεσ ςτθ γραφι των λζξεων». Σι ςυγκεκριμζνοι 

διδακτικοί ςτόχοι διατρζχουν όλεσ τισ τάξεισ, προκειμζνου οι μακθτζσ των δφο 

τελευταίων τάξεων να γράφουν ορκογραφθμζνα εφαρμόηοντασ ςυνειδθτά τουσ 

ςχετικοφσ γραμματικοφσ κανόνεσ. Θ ορκογραφικι επάρκεια των μακθτϊν χρειάηεται, 

ωςτόςο, να τεκμθριωκεί από τα δεδομζνα ερευνϊν που εςτιάηουν ςτθν ανάλυςθ 

αυκεντικϊν μακθτικϊν κειμζνων. Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςυμβάλλουν και τα 

ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, ςφμφωνα με τα οποία οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν 

τα λιγότερα προβλιματα ςτθν ορκογραφία των ουςιαςτικϊν, ενϊ ζπονται τα ριματα 

και τα επίκετα (ερϊτθςθ 14, βλ. προθγοφμενθ παρουςίαςθ).  

6.5. Χριςθ βιβλίων αναφοράσ 

Από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν προκφπτει ότι οι μακθτζσ ανατρζχουν ςτα 

βιβλία αναφοράσ (γραμματικι και λεξικό)33 κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν, 

επιδίωξθ που εμφανίηεται από τθν Αϋ τάξθ, ϊςτε ο μακθτισ «να ειςάγεται ςτθ χριςθ 

αλφαβθτικϊν λεξιλογίων, απλϊν λεξικϊν και παιδικϊν εγκυκλοπαιδειϊν»34 και «να 

αντιλαμβάνεται τθν ανάγκθ να ξαναγράψει ζνα κείμενο, για να το βελτιϊςει με βάςθ 

τισ παρατθριςεισ τισ δικζσ του ι των άλλων». Επιςθμαίνεται ακόμα ότι ο ςχολιαςμόσ 

των γραπτϊν, θ αυτοδιόρκωςθ και θ αλλθλοδιόρκωςθ που ειςάγονται από τθν Αϋ 

τάξθ και ςυνδζονται κυρίωσ με τθν ορκογραφία, είναι διαδικαςίεσ που κατεξοχιν 

προχποκζτουν τθ χριςθ βιβλίων αναφοράσ. Θ εγκυρότθτα του ευριματοσ, ωςτόςο, 

προχποκζτει τθ διαςταφρωςι του με ερευνθτικά δεδομζνα που ςτθρίηονται ςε 

επιτόπια παρατιρθςθ.  

                                                      

33
 Ωπενκυμίηεται ότι τθν περίοδο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ δεν μοιραηόταν ςτουσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ 

κάποιου είδουσ λεξικό (μόνο ςχολικι γραμματικι ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ) και επομζνωσ θ χριςθ του 
επαφιόταν ςτθν πρωτοβουλία του εκπαιδευτικοφ. 
34

 Σι ίδιεσ αναφορζσ γίνονται και ςτο παλαιότερο Αναλυτικό Υρόγραμμα (ΩΥ.Ε.Υ.Κ., 1987: 18). 
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7. Σα ευρήματα ανά Περιφέρεια 

Από τον υπολογιςμό των κετικϊν και αρνθτικϊν απαντιςεων ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ 

του ερωτθματολογίου προκφπτει ότι θ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν τθσ Εϋ & Στϋ 

τάξθσ του Δθμοτικοφ είναι ικανοποιθτικι: οι κετικζσ ανταποκρίςεισ ανζρχονται ςτο 

57%, όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο γράφθμα. 

 

Διαφοροποίθςθ ωςτόςο τθσ γενικισ εντφπωςθσ των εκπαιδευτικϊν παρατθρείται 

ανάλογα με τθν Υεριφζρεια ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά, όπωσ 

φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα. 
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Ραρατθροφμε ότι ςε όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ υπεριςχφουν οι κετικζσ απαντιςεισ ζναντι 

των αρνθτικϊν, εκτόσ από τθν Ρεριφζρεια των Νθςιϊν Νοτίου Αιγαίου, όπου οι 

απαντιςεισ είναι μοιραςμζνεσ. Μετά τα Νθςιά Νοτίου Αιγαίου θ Ρεριφζρεια με τθ 

μικρότερθ διαφορά κετικϊν - αρνθτικϊν απαντιςεων είναι θ Αττικι, όπου οι 

κετικζσ υπεριςχφουν των αρνθτικϊν μόνο δφο ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. (Εντφπωςθ 

προκαλεί το γεγονόσ ότι ςτθν Υεριφζρεια των Ρθςιϊν Βορείου Αιγαίου, με τθν οποία 

θ Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου μοιράηεται κοινά χαρακτθριςτικά, οι κετικζσ απαντιςεισ 

υπεριςχφουν των αρνθτικϊν κατά 12 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, όπωσ κα δοφμε ςτθ 

ςυνζχεια.) Θ προςπάκεια ςφνδεςθσ του υψθλοφ –ςυγκριτικά– ποςοςτοφ των 

αρνθτικϊν απαντιςεων, που παρατθρείται ςτισ εν λόγω Υεριφζρειεσ, με το ςυνολικό 

επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ αντίςτοιχθσ Υεριφζρειασ δεν φαίνεται να επιτυγχάνει: ςτθν 

Υεριφζρεια των Ρθςιϊν Ροτίου Αιγαίου το ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ των 

κατοίκων υπολείπεται από το αντίςτοιχο τθσ χϊρασ35 κάτι που δεν ςυμβαίνει με τθν 

Υεριφζρεια Αττικισ36. Από τθν άλλθ τα υψθλά ποςοςτά αρνθτικϊν απαντιςεων και 

ςτισ δφο Ρεριφζρειεσ πικανόν να ςυνδζονται με τον αυξθμζνο αρικμό αλλοδαπϊν 

μακθτϊν που φοιτοφν ςτα ςχολεία τουσ:37. 

Θ αμζςωσ επόμενθ Υεριφζρεια όπου παρατθρείται ςχετικά μικρι διαφορά μεταξφ των 

κετικϊν και αρνθτικϊν απαντιςεων είναι θ Κριτθ. Εδϊ θ διαφορά εντοπίηεται ςτισ 

τζςςερισ ποςοςτιαίεσ μονάδεσ υπζρ των κετικϊν απαντιςεων. Σι ςχετικά υψθλζσ 

αρνθτικζσ απαντιςεισ μπορεί να ςυνδζονται με το ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ 

Υεριφζρειασ38 ι και με τθν κινθτικότθτα των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν. Χτθν 

                                                      

35
 Τςον αφορά ςτθν Υεριφζρεια των Νθςιϊν Νοτίου Αιγαίου και για το ζτοσ 1997 ιςχφουν τα εξισ: το 

εργατικό δυναμικό με εκπαίδευςθ μζχρι και το Δθμοτικό υπερτερεί ζναντι των υπόλοιπων κατθγοριϊν 
καλφπτοντασ το 50.7% του ςυνόλου (38.1% για τθ χϊρα). Ψο εργατικό δυναμικό Γυμναςιακισ 
εκπαίδευςθσ αποτελεί το 11.7%, ενϊ το εργατικό δυναμικό Ουκειακισ εκπαίδευςθσ καλφπτει το 23.9% 
του ςυνόλου (τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τθ χϊρα είναι 10.4% και 28.6%). Ψο εργατικό δυναμικό με 
ανϊτερθ και ανϊτατθ εκπαίδευςθ ανζρχεται ςτο 13.7% του ςυνόλου του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ 
Υεριφζρειασ. Οαμβανομζνου υπόψθ ότι το τελευταίο ποςοςτό για τθ χϊρα ανζρχεται ςε 22.9%, είναι 
ςαφζσ ότι το ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ Υεριφζρειασ υςτερεί από το αντίςτοιχο τθσ χϊρασ 
(www.ypes.gr, 25-03-06). 
36

 Θ ποςοςτιαία ςυμμετοχι του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ςτο ςφνολο 
τθσ χϊρασ, κατά κατθγορία εκπαίδευςθσ και για το ζτοσ 1997 ιταν θ ακόλουκθ: κάτοχοι διδακτορικοφ ι 
Πεταπτυχιακοφ τίτλου 78,77%, κάτοχοι Υτυχίου Ανωτάτων Χχολϊν 51,91%, κάτοχοι Υτυχίου Ανϊτερθσ 
Ψεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 55,97%. Τπωσ φαίνεται ςτα υψθλά επίπεδα εκπαίδευςθσ το 
ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ςτθ χϊρα είναι υψθλό. Αντίκετα το ποςοςτό αυτό 
μειϊνεται για τα χαμθλότερα επίπεδα εκπαίδευςθσ (www.ypes.gr, 25-03-06). 
37

 Πε βάςθ ςτοιχεία του Ξζντρου Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ (2005: 122) για το ςχολικό ζτοσ 2003-04 οι 
Υεριφζρειεσ-υποδοχείσ του μεγαλφτερου αρικμοφ αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτθν Υρωτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ ιταν οι Υεριφζρειεσ Αττικισ (13,6% του μακθτικοφ πλθκυςμοφ), Λόνιων Ρθςιϊν (12,2%), 
Υελοποννιςου (11,2%) και Ροτίου Αιγαίου (10,7%).  
38

 Ψο εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαηομζνων τθσ Υεριφζρειασ Κριτθσ εμφανίηει αποκλίςεισ ςε ςχζςθ 
με το ςφνολο τθσ χϊρασ. Υαρουςιάηεται υςτζρθςθ ςε πτυχιοφχουσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ςε 
αποφοίτουσ μζςθσ εκπαίδευςθσ, ενϊ θ εξειδίκευςθ τθσ οικονομίασ ςτον πρωτογενι τομζα και τον 
τουριςμό δθμιουργεί υψθλζσ απαιτιςεισ ςε δεξιότθτεσ και ειδικεφςεισ. Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 

http://www.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/
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κατθγορία αυτι εντάςςεται και θ Υεριφζρεια Νθςιϊν Ιονίου, όπου οι κετικζσ 

απαντιςεισ υπερζχουν των αρνθτικϊν μόνο ζξι ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Εδϊ θ εικόνα 

αυτι μπορεί να ςυνδζεται με τθν ειςροι μεταναςτϊν από άλλεσ Υεριφζρειεσ και το 

εξωτερικό, κυρίωσ ςτο Ρομό Ξζρκυρασ, εφόςον άλλωςτε τα Ρθςιά του Λονίου είναι θ 

δεφτερθ μεγαλφτερθ Υεριφζρεια-υποδοχζασ αλλοδαπϊν μακθτϊν, το ποςοςτό των 

οποίων ςτα ςχολεία τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ανζρχονταν κατά το ςχολικό ζτοσ 

2003-04 ςτο 12,2% (Ξ.Ε.Ε., 2005: 122, www.ypes.gr, 25-03-06). 

Χτθν αντίπερα όχκθ, τθν πιο κετικι εντφπωςθ ζχουν όπωσ φαίνεται οι εκπαιδευτικοί 

τθσ Ηπείρου, όπου οι κετικζσ απαντιςεισ είναι υπερδιπλάςιεσ και υπερζχουν των 

αρνθτικϊν 36 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Ακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ με διαφορά των κετικϊν από τισ αρνθτικζσ απαντιςεισ 32 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ και ζπονται οι εκπαιδευτικοί τθσ Πελοποννιςου, όπου θ διαφορά είναι 26 

μονάδεσ. Χτισ τρεισ αυτζσ Υεριφζρειεσ δόκθκαν οι πιο κετικζσ απαντιςεισ. Η 

προςπάκεια δικαιολόγθςθσ των απαντιςεων αυτϊν με βάςθ το ςυνολικό επίπεδο 

εκπαίδευςθσ ςτισ ανωτζρω Ρεριφζρειεσ φαίνεται άκαρπθ, γιατί και ςτισ τρεισ 

περιπτϊςεισ το ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ είναι χαμθλότερο από το αντίςτοιχο 

μζςο επίπεδο τθσ χϊρασ39. Εντφπωςθ, άλλωςτε, προκαλεί το γεγονόσ ότι θ 

Υεριφζρεια Υελοποννιςου είναι θ τρίτθ μεγαλφτερθ υποδοχζασ αλλοδαπϊν 

                                                                                                                                                            

ζρευνασ εργατικοφ δυναμικοφ τθσ ΕΧΩΕ για το 1997, ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 50,3% του 
ενεργοφ πλθκυςμοφ ζχει εκπαίδευςθ μζχρι και το Δθμοτικό (ζναντι του 38,1% τθσ χϊρασ). Ψο 32,3% 
ζχει απολυτιριο γυμναςίου ι λυκείου, ενϊ το υπόλοιπο 16,5% ζχει ανϊτερεσ και ανϊτατεσ ςπουδζσ 
(ενϊ τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςε εκνικό επίπεδο είναι 39% και 22,9%, www.ypes.gr, 25-03-06). 
39

 Ψο ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ κεωρείται χαμθλότερο από 
το αντίςτοιχο τθσ χϊρασ. Ψο εργατικό δυναμικό με εκπαίδευςθ μζχρι και το Δθμοτικό ανζρχεται ςε 45,2 
% του ενεργοφ πλθκυςμοφ, ενϊ το 35,7 % κατζχει απολυτιριο Γυμναςίου ι Ουκείου και το 19,2% 
κατζχει πτυχίο ανϊτερων ι ανϊτατων ςπουδϊν. Τςον αφορά ςτθν περιφζρεια τθσ Θπείρου το εργατικό 
δυναμικό με εκπαίδευςθ μζχρι και το Δθμοτικό υπερτερεί ζναντι των υπόλοιπων κατθγοριϊν 
καλφπτοντασ το 51,9% του ςυνόλου και είναι ςθμαντικά ανϊτερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό τθσ χϊρασ 
που φκάνει το 38,1% (1997). Ψο εργατικό δυναμικό Γυμναςιακισ εκπαίδευςθσ αποτελεί το 9,2%, ενϊ το 
εργατικό δυναμικό Ουκειακισ εκπαίδευςθσ καλφπτει το 21,2% του ςυνόλου. Υολφ μικρό μζροσ του 
ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ καλφπτουν οι πτυχιοφχοι Ανωτζρασ και Ανωτάτθσ εκπαίδευςθσ, που 
αποτελοφν το 5,6% και το 12,1% του ςυνόλου αντίςτοιχα. Θ κατάςταςθ είναι ςαφϊσ δυςμενζςτερθ από 
το μζςο επίπεδο τθσ χϊρασ (αντίςτοιχα ποςοςτά γυμναςιακισ εκπαίδευςθσ 10,4%, λυκειακισ 
εκπαίδευςθσ 28,6%, ανϊτερθσ και ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 8,7% και 14,2%). Ψζλοσ, για τθν περιφζρεια 
τθσ Ρελοποννιςου ιςχφουν τα εξισ: Ψο επίπεδο εκπαίδευςθσ του πλθκυςμοφ είναι αρκετά χαμθλό. Σι 
αγράμματοι αποτελοφν το 8% του πλθκυςμοφ υπερζχοντασ του αντίςτοιχου ποςοςτοφ τθσ χϊρασ 
(6,8%) και ςυγκεντρϊνονται κυρίωσ ςτουσ Ρομοφσ Πεςςθνίασ, Οακωνίασ και Αρκαδίασ. Αντίςτοιχα, 
αυτοί οι Ρομοί εμφανίηουν τα χαμθλότερα ποςοςτά αποφοίτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, εκτόσ από το 
Ρομό Αρκαδίασ που μαηί με το Ρομό Ξορινκίασ παρουςιάηουν ποςοςτό αποφοίτων ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ μεγαλφτερο από το μζςο όρο τθσ Υεριφζρειασ. Χφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ζρευνασ 
εργατικοφ δυναμικοφ τθσ ΕΧΩΕ για το 1997, ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 50,4% του 
πλθκυςμοφ εργάςιμθσ θλικίασ ζχει φτάςει μζχρι και το απολυτιριο δθμοτικοφ (ζναντι 38,1% ςτθ χϊρα). 
Ψο 36,8% ζχει απολυτιριο γυμναςίου ι λυκείου, ενϊ το 12,8% ζχει ανϊτερεσ και ανϊτατεσ ςπουδζσ. Ψα 
ποςοςτά ςε εκνικό επίπεδο είναι 39% και 22,9% αντίςτοιχα (www.ypes.gr, 25-03-06). 

http://www.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/
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μακθτϊν, το ποςοςτό των οποίων ςτα ςχολεία Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ανερχόταν κατά το ςχολικό ζτοσ 2003-04 ςτο 11,2% (Ξ.Ε.Ε., 2005: 122).  

Χτθν ενδιάμεςθ κατθγορία εντάςςονται οι υπόλοιπεσ Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ όπου οι 

κετικζσ απαντιςεισ υπεριςχφουν των αρνθτικϊν από 10-18 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Αναλυτικότερα, τοποκετϊντασ τισ Υεριφζρειεσ ςε φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ 

διαφορά των κετικϊν απαντιςεων από τισ αρνθτικζσ ζχουμε τθν ακόλουκθ κατάταξθ: 

 Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ: διαφορά 18 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, 

 Κεντρικι Μακεδονία: 18 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, 

 Στερεά Ελλάδα: 12 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, 

 Νθςιά Βορείου Αιγαίου: 12 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, 

 Θεςςαλία: 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ και 

 Δυτικι Ελλάδα: 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Πια υποομάδα αποτελοφν οι Υεριφζρειεσ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ και 

τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ που δεν μοιράηονται ωςτόςο κοινά χαρακτθριςτικά. 

Ειδικότερα, το ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ ςτθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ 

Μακεδονίασ & Θράκθσ είναι χαμθλότερο από το μζςο επίπεδο τθσ χϊρασ40. 

Επιπλζον, θ πλθκυςμιακι τθσ ςυγκρότθςθ παρουςιάηει ςθμαντικι διαφοροποίθςθ 

ςε ςχζςθ με λοιπζσ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ με ςθμείο αναφοράσ τθ κρθςκευτικι 

μειονότθτα. Ωπολογίηεται ότι το μουςουλμανικό ςτοιχείο αρικμεί περίπου 140.000 με 

145.000 άτομα, κατανεμθμζνο κατά κφριο λόγο ςτισ πρωτεφουςεσ και ςτισ ορεινζσ 

ηϊνεσ των νομϊν άνκθσ και Φοδόπθσ. Κα πρζπει ωςτόςο να τονιςκεί ςτο ςθμεία 

αυτό ότι οι μουςουλμανόπαιδεσ φοιτοφν κατά κφριο λόγο ςτα μειονοτικά ςχολεία41. 

                                                      

40
 Για το 1997 το εργατικό δυναμικό τθσ Υεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ με εκπαίδευςθ 

μζχρι και το Δθμοτικό υπερτερεί ζναντι των υπολοίπων κατθγοριϊν καλφπτοντασ το 55,4% του ςυνόλου 
και είναι ςθμαντικά ανϊτερο του 38,1% που είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό τθσ χϊρασ. Ψο εργατικό 
δυναμικό Γυμναςιακισ εκπαίδευςθσ αποτελεί το 8,8%, ενϊ το εργατικό δυναμικό Ουκειακισ 
εκπαίδευςθσ καλφπτει το 20,5% του ςυνόλου. Πικρό μζροσ του ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ 
καλφπτει το εργατικό δυναμικό Ανωτζρασ και Ανωτάτθσ εκπαίδευςθσ, το οποίο αντιςτοιχεί ςτο 15,2% 
και μόνο το 0,1% του εργατικοφ δυναμικοφ ζχει Διδακτορικό ι Πεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν. Ψα 
αντίςτοιχα ποςοςτά για το ςφνολο τθσ χϊρασ είναι 22,5% και 0,4% αντίςτοιχα (www.ypes.gr, 25-03-06). 
41

 Πε βάςθ ςτοιχεία του Ξζντρου Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ (2002: 80-81) το ςχολικό ζτοσ 2000-01 
λειτουργοφςαν ςτθν Υεριφζρεια 225 μειονοτικά δθμοτικά ςχολεία, τα περιςςότερα ολιγοκζςια και ςε 
δυςπρόςιτα χωριά, κατανεμθμζνα ςτουσ τρεισ νομοφσ τθσ Κράκθσ ωσ εξισ: Ρ. άνκθσ 74 δθμοτικά, Ρ. 
Φοδόπθσ 130 δθμοτικά και Ρ. Ζβρου 21 δθμοτικά. Ψο ςχολικό ζτοσ 1999-2000 ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ 
τθσ μειονότθτασ ιταν 7.200 μακθτζσ δθμοτικοφ, το μεγαλφτερο ποςοςτό των οποίων φοιτοφςε ςε 
μειονοτικά δθμοτικά και μόνο 500 μακθτζσ ςε ςυνικθ δθμοτικά ςχολεία. 

http://www.ypes.gr/
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Από τθν άλλθ θ Υεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ δεν διαφοροποιείται ωσ προσ το 

ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ από το μζςο επίπεδο τθσ χϊρασ42. 

Χτθν άλλθ υποομάδα εντάςςονται οι Υεριφζρειεσ τθσ Στερεάσ Ελλάδασ, των Νθςιϊν 

Βορείου Αιγαίου, τθσ Θεςςαλίασ και τθσ Δυτικισ Ελλάδασ, όπου θ υπεροχι των 

κετικϊν απαντιςεων ζναντι των αρνθτικϊν είναι 10-12 μονάδεσ. Σι Υεριφζρειεσ αυτζσ 

ζχουν κοινό χαρακτθριςτικό το ότι ωσ προσ το ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ 

υπολείπονται του μζςου επιπζδου τθσ χϊρασ43. 

Κα υποςτθρίηαμε κλείνοντασ ότι θ προςπάκεια ερμθνείασ των ευρθμάτων τθσ 

ζρευνασ με βάςθ το ςυνολικό επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ εκάςτοτε Ρεριφζρειασ δεν 

ιταν αποτελεςματικι. Υεριςςότερο πρόςφορθ φαίνεται θ ςφνδεςθ των ευρθμάτων 

με το ποςοςτό των αλλοδαπϊν μακθτϊν που φοιτοφν ςτα ςχολεία τθσ Υρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. Ζτςι, το ςθμαντικό ποςοςτό αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτισ Ρεριφζρειεσ 

Αττικισ, Νθςιϊν Νοτίου Αιγαίου και Νθςιϊν Ιονίου εξθγεί –ςε ζναν βακμό– τθν 

περιοριςμζνθ υπεροχι των κετικϊν εκτιμιςεων ζναντι των αρνθτικϊν ςτισ 

                                                      

42
 Ψο 34,7% του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Υεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ είναι απόφοιτοι 

Δθμοτικοφ και το 3,7% δεν ζχουν τελειϊςει το Δθμοτικό, ενϊ 0,9% δεν ζχει πάει κακόλου ςτο 
Δθμοτικό(1997). Ψα αντίςτοιχα ποςοςτά για τθ χϊρα είναι 34,1%, 2,8% και 1,2% Επίςθσ, το 28,7% ζχουν 
απολυτιριο Πζςθσ Εκπαίδευςθσ, το 7,4% είναι πτυχιοφχοι Ψεχνικϊν - Επαγγελματικϊν Χχολϊν, το 
14,3% είναι πτυχιοφχοι Ανωτάτων Χχολϊν, ενϊ οι κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακοφ τίτλου καλφπτουν το 
0,3% του ενεργοφ πλθκυςμοφ (τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τθ χϊρα είναι 28,6%, 8,7%, 13,8% και 0,4%). 
Ψο επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ Ξεντρικισ Πακεδονίασ δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ωσ 
προσ τθσ διάρκρωςι του από το επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ (www.ypes.gr, 25-03-06). 
43

 Τςον αφορά ςτθν περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ και για το ζτοσ 1997 το εργατικό δυναμικό με 
εκπαίδευςθ μζχρι και το Δθμοτικό καλφπτει το 48,6% του ςυνόλου. Ψο εργατικό δυναμικό Γυμναςιακισ 
εκπαίδευςθσ αποτελεί το 12,8% ενϊ το εργατικό δυναμικό Ουκειακισ εκπαίδευςθσ καλφπτει το 24,8% 
του ςυνόλου. Ψο εργατικό δυναμικό με ανϊτερθ και ανϊτατθ μόρφωςθ ανζρχεται ςτο 13,7% του 
ςυνόλου του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Υεριφζρειασ. Ψα ποςοςτά αυτά διαμορφϊνουν ζνα επίπεδο 
εκπαίδευςθσ που υςτερεί ζναντι του εκνικοφ επιπζδου. Χαρακτθριςτικό είναι ότι το ποςοςτό με 
ανϊτερθ και ανϊτατθ εκπαίδευςθ τθσ Υεριφζρειασ υπολείπεται κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του 
αντίςτοιχου εκνικοφ. Για τθν περιφζρεια Θεςςαλίασ ιςχφουν τα εξισ: Ψο εργατικό δυναμικό με 
εκπαίδευςθ μζχρι και το Δθμοτικό καλφπτει το 52,2% του ςυνόλου και είναι ςθμαντικά ανϊτερο από το 
αντίςτοιχο ποςοςτό τθσ χϊρασ που είναι 38,1% (1997). Ψο εργατικό δυναμικό Γυμναςιακισ εκπαίδευςθσ 
αποτελεί το 9,8%, ενϊ το εργατικό δυναμικό Ουκειακισ εκπαίδευςθσ καλφπτει το 21,5% του ςυνόλου. 
Ψο εργατικό δυναμικό με ανϊτερθ και ανϊτατθ μόρφωςθ ανζρχεται ςτο 16,6% του ςυνόλου του 
εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Υεριφζρειασ. Χε γενικζσ γραμμζσ θ περιφζρεια Κεςςαλίασ υςτερεί ςε ςχζςθ 
με το επίπεδο εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. Ψζλοσ, όςον αφορά ςτθν περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ θ εικόνα 
είναι θ ακόλουκθ: Ψο εργατικό δυναμικό με εκπαίδευςθ μζχρι και το Δθμοτικό υπερτερεί ςθμαντικά 
ζναντι των υπόλοιπων κατθγοριϊν καλφπτοντασ το 54,8% του ςυνόλου και είναι ςθμαντικά ανϊτερο 
του αντίςτοιχου ποςοςτοφ τθσ χϊρασ που είναι 38,1% (1997). Ψο εργατικό δυναμικό Γυμναςιακισ 
εκπαίδευςθσ αποτελεί το 11,2%, ενϊ το εργατικό δυναμικό Ουκειακισ εκπαίδευςθσ καλφπτει το 23% 
του ςυνόλου (αντίςτοιχα ποςοςτά χϊρασ: 10,4% και 28,6%). Υολφ μικρό μζροσ του εργατικοφ 
δυναμικοφ καλφπτει το εργατικό δυναμικό Ανωτζρασ, Ανωτάτθσ και Πεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ, που 
αποτελεί το 11% του ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ (αντίςτοιχο ποςοςτό χϊρασ: 22,9%). Ωςτόςο, 
χαρακτθριςτικό για τθν περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ είναι το γεγονόσ ότι ς' αυτιν απαςχολείται το 5,2% 
του ςυνόλου των κατόχων μεταπτυχιακοφ τίτλου, ποςοςτό που τθν κατατάςςει τρίτθ ςτθν χϊρα 
(www.ypes.gr, 25-03-06). 

http://www.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/
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ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ: 0% ςτο Νότιο Αιγαίο, 2% ςτθν Αττικι και 6% ςτα Ιόνια 

Νθςιά. Εξαίρεςθ αποτελεί θ Υεριφζρεια Υελοποννιςου, ςτθν οποία, ενϊ εμφανίηεται 

υψθλό ποςοςτό αλλοδαπϊν μακθτϊν, οι κετικζσ ανταποκρίςεισ υπερβαίνουν τισ 

αρνθτικζσ κατά 26%.   

Από τθν άλλθ και θ προςπάκεια ςφνδεςθσ των απαντιςεων με τθν κατανομι του 

πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ ςε αςτικό, θμιαςτικό και αγροτικό δεν φαίνεται να 

οδθγεί ςε επιτρεπτζσ ςυςχετίςεισ44. Ξαι τοφτο διότι υπάρχουν Υεριφζρειεσ με 

ςθμαντικό ποςοςτό αγροτικοφ ι και  θμιαςτικοφ πλθκυςμοφ, όπωσ οι Υεριφζρειεσ 

Θπείρου ι Υελοποννιςου, όπου κυριαρχοφν οι κετικζσ απαντιςεισ αλλά και 

Υεριφζρειεσ όπωσ θ Αττικι, με το πιο υψθλό ποςοςτό αςτικοφ πλθκυςμοφ ςτθ χϊρα, 

όπου κυριαρχοφν οι αρνθτικζσ. Το ςυγκεκριμζνο, βζβαια, εφρθμα δεν ανατρζπει τα 

πορίςματα όςων ερευνϊν ςυνδζουν τθ γλωςςικι πρόοδο και επάρκεια με τθν 

κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν (βλ. Ππαςλισ 1988, Χατηθςαββίδθσ, 1993, Υαΐηθ 

& Ξαβουκόπουλοσ 2001, Αρχάκθσ 2000, 2001, 2005), εφόςον εδϊ τα ςτοιχεία δεν 

αφοροφν ςτισ γλωςςικζσ επιδόςεισ μακθτϊν ςυγκεκριμζνθσ προζλευςθσ, αλλά ςτθ 

γενικι εντφπωςθ των δαςκάλων τουσ, χωρίσ μάλιςτα να ςυνυπολογίηονται ςε αυτι τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ περιοχισ ςτθν οποία 

δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά. 

8. Γενικέσ διαπιςτώςεισ - ςυμπεράςματα 

Τπωσ προκφπτει από τθν προθγθκείςα ανάλυςθ των ευρθμάτων, οι εκπαιδευτικοί τθσ 

Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εκτιμοφν ότι οι τελειόφοιτοι του Δθμοτικοφ:  

                                                      

44
 Τςον αφορά ςτο βακμό αςτικότθτασ του πλθκυςμοφ ενδεικτικά αναφζρουμε τισ ακόλουκεσ 

περιφζρειεσ. Ψα ςτοιχεία ςτθρίηονται ςτθν απογραφι του 1991. Χτθν περιφζρεια Ανατολικισ 
Μακεδονίασ και Θράκθσ ο αςτικόσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 40% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ο 
αγροτικόσ ςτο 43% και ο θμιαςτικόσ ςτο 17%. Χτθν περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ο αςτικόσ 
πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 57% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ο αγροτικόσ ςτο 26% και ο θμιαςτικόσ ςτο 
17%. Χτθν περιφζρεια Θπείρου ο αςτικόσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 31% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ο 
αγροτικόσ ςτο 59%, ενϊ ο θμιαςτικόσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 10%. Υρόκειται για τθν περιφζρεια με 
το υψθλότερο ποςοςτό αγροτικοφ πλθκυςμοφ με βάςθ τα ςτοιχεία του 1991. Χτθν περιφζρεια 
Θεςςαλίασ ο αςτικόσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 44% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ο αγροτικόσ 
πλθκυςμόσ ςτο 40%, ενϊ ο θμιαςτικόσ πλθκυςμόσ ςτο 16%. Χτθν περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ο 
αςτικόσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 45% του ςυνολικοφ, ο θμιαςτικόσ ςτο 11% και ο αγροτικόσ ςτο 44%. 
Χτθν περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ ο αςτικόσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 25% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, 
ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ ςτο 45% ενϊ ο θμιαςτικόσ ςτο 30%. Χτθν περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου ο αςτικόσ 
πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 35% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ο αγροτικόσ ςτο 40%, ενϊ ο θμιαςτικόσ 
πλθκυςμόσ ςτο 25%. Χτθν περιφζρεια Αττικισ ο αςτικόσ πλθκυςμόσ καλφπτει το 94% του ςυνολικοφ 
πλθκυςμοφ τθσ Υεριφζρειασ, ο θμιαςτικόσ το 5%, ενϊ ο αγροτικόσ το 1%. Χτθν περιφζρεια 
Ρελοποννιςου ο αςτικόσ πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 24% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ο αγροτικόσ 
πλθκυςμόσ ςτο 57%, ενϊ ο θμιαςτικόσ πλθκυςμόσ ςτο 19%. Ψζλοσ, ςτθν περιφζρεια Κριτθσ ο αςτικόσ 
πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτο 42% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ο αγροτικόσ ςτο 46%, ενϊ ο θμιαςτικόσ 
πλθκυςμόσ ςτο 12% (www.ypes.gr, 25-03-06). 

http://www.ypes.gr/
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 διακζτουν επαρκζσ λεξιλόγιο,  

 χειρίηονται με άνεςθ παράγωγεσ και ςφνκετεσ λζξεισ όπωσ και τθν πακθτικι 

ςφνταξθ,  

 γράφουν αρκετά ορκογραφθμζνα (κυρίωσ τα ουςιαςτικά),  

 αξιοποιοφν βαςικά ςθμεία ςτίξθσ ςτον γραπτό λόγο,  

 ςυνοψίηουν με ςχετικι επάρκεια παραγράφουσ ι ευρφτερα κείμενα και  

 αξιοποιοφν τα βιβλία αναφοράσ κατά τθ ςφνκεςθ και αξιολόγθςθ των 

μακθτικϊν κειμζνων.  

Από τθν άλλθ, οι βαςικότερεσ δυςκολίεσ ςυνδζονται με:  

 τθν προςαρμογι του επιπζδου λόγου και του φφουσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

εκάςτοτε επικοινωνιακισ περίςταςθσ,  

 τθ χριςθ των λόγιων ςτοιχείων τθσ κοινισ Νζασ Ελλθνικισ,  

 τον υποταγμζνο λόγο και τθ διαδοχικι υπόταξθ,  

 τθ ςφνταξθ επικζτων και ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ και  

 τθν παραγραφοποίθςθ. 

Σι ςυγκεκριμζνεσ αδυναμίεσ, ωσ ζναν βακμό αναμενόμενεσ από τθν θλικία και τθ 

βακμίδα εκπαίδευςθσ των μακθτϊν, επιβάλλουν ανάλογθ εςτίαςθ τθσ ζμφαςθσ κατά 

τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ, με επείγουςα προτεραιότθτα τθν άςκθςθ 

των μακθτϊν ςτoν υποταγμζνο λόγο (ανάδειξθ τθσ λειτουργίασ των βαςικϊν 

δευτερευουςϊν προτάςεων ςτον κακθμερινό και επίςθμο λόγο)45.  

Στισ Ρεριφζρειεσ όπου εμφανίηονται τα υψθλότερα ποςοςτά αρνθτικϊν εκτιμιςεων 

κα πρζπει να διερευνθκεί περαιτζρω αν αυτά ςχετίηονται με τθν κινθτικότθτα των 

εκπαιδευτικϊν (πρϊτοι διοριςμοί και μετακινιςεισ), τθν κοινωνικι ι εκνοτικι 

ςφςταςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ ι τθ διδακτικι πρακτικι. Χε κάκε περίπτωςθ 

χρειάηονται ςτοχευμζνεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ (ενιςχυτικι διδαςκαλία, 

επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, λειτουργία βιβλιοκικθσ κ.ά.), όπωσ και κατάλλθλθ 

προςαρμογι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ, του διδακτικοφ υλικοφ και των 

μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των αλλοδαπϊν. 

Πια αποτελεςματικι, ωςτόςο, γλωςςικι διδαςκαλία δεν νοείται αποκομμζνθ από τθ 

λειτουργικότθτά τθσ, δθλαδι τθν κατανόθςθ από μζρουσ των μακθτϊν του 

                                                      

45
 Ωπενκυμίηεται, ωςτόςο, ότι ςυςτθματικι διδαςκαλία για τα είδθ και τθ λειτουργία των 

δευτερευουςϊν προτάςεων ςτον λόγο γίνεται ςτθν Γϋ τάξθ του Γυμναςίου. 
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επικοινωνιακοφ τθσ ςτόχου, που δεν είναι απλά και μόνο θ ενεργθτικι «χριςθ τθσ 

νεοελλθνικισ κοινισ γενικά αλλά θ πρόςκτθςθ εκείνων των κοινωνιολεκτικϊν 

δεξιοτιτων που επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ τθν επικοινωνιακι επάρκεια ςε δεδομζνεσ 

κοινωνικζσ περιςτάςεισ, τόςο ςτον γραπτό όςο και ςτον προφορικό λόγο» (Υαΐηθ & 

Ξαβουκόπουλοσ, 2001: 323).     

Θ νθφάλια προςζγγιςθ των ευρθμάτων δεν επιτρζπει οφτε τθν καταςτροφολογία 

οφτε τον εφθςυχαςμό, αντίκετα επιβάλλει τθ διαςταφρωςθ των ευρθμάτων κατ’ 

αρχάσ με όςα κα προκφψουν από το τμιμα τθσ ζρευνασ που επικεντρϊνεται ςτο 

Γυμνάςιο. Υαράλλθλα, θ εγκυρότερθ αποτφπωςθ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των 

μακθτϊν ςυνδζεται με τθν ανάλυςθ αυκεντικϊν μακθτικϊν κειμζνων. 

Η αποτελεςματικι διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ προχποκζτει κατάλλθλα 

καταρτιςμζνουσ και επιμορφωμζνουσ δαςκάλουσ, με ειδίκευςθ ςτθ διδακτικι τθσ 

γλϊςςασ, κακϊσ ο γραμματιςμόσ και ο αρικμθτιςμόσ είναι οι βαςικοί πυλϊνεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΑΠΟΨΕΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΓΙΑ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  
ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΙ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ 
ΣΑΞΕΙ  
ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

1. Υορέασ ςχεδιαςμού και υλοποίηςησ τησ έρευνασ 

Θ ευρφτερθ ερευνθτικι προςπάκεια που ςτοχεφει ςτον προςδιοριςμό τθσ γλωςςικισ 

επάρκειασ των μακθτϊν του Γυμναςίου για τθν ανατροφοδότθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ του γλωςςικοφ μακιματοσ, ςχεδιάςτθκε από τθν κα Χριςτίνα 

Αργυροποφλου και τον κ. Φϊτθ Ξαβουκόπουλο και εγκρίκθκε από το αρμόδιο Ψμιμα 

του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου και του ΩΥ.Ε.Υ.Κ. ςτθ ςυνζχεια, για να επιτραπεί θ 

διανομι και ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. 

Ζνα μζροσ τθσ ευρφτερθσ αυτισ ζρευνασ εςτιάηει ςτθ γλωςςικι επάρκεια των 

μακθτϊν του Γυμναςίου προκειμζνου να εκτιμθκοφν αδρομερϊσ οι γλωςςικζσ 

ανάγκεσ των μακθτϊν και να λθφκοφν τα αναγκαία μζτρα ςτθ διδαςκαλία τθσ 

γλϊςςασ και ςτθ βελτίωςθ των ςχολικϊν βιβλίων. 

Πε τθ ςυγκζντρωςθ, ςυνολικι επεξεργαςία και  παρουςίαςθ των δεδομζνων τθσ 

ζρευνασ (αποκωδικοποίθςθ ερωτθματολογίων, επεξεργαςία ςτοιχείων, 

ραβδογράμματα, ερμθνεία δεδομζνων) ςτο Γυμνάςιο αςχολικθκε αποκλειςτικά ο κ. 

Φϊτθσ Ξαβουκόπουλοσ, Δρ Γλωςςολογίασ, που βοθκικθκε ςε εκελοντικι βάςθ ςτθν 

αποκωδικοποίθςθ των ερωτθματολογίων από τθν κ. Υ. Χεφερλι και τον κ. Ανδρζα 

Αρταβάνθ, φιλολόγουσ αποςπαςμζνουσ ςτο Υ.Λ. , κακϊσ και από τον κ. Λ. Υανοφςθ, 

(τότε) Υάρεδρο του Υ.Λ., και πολφ λίγο από τον κ. Χρ. Χρονόπουλο, αποςπαςμζνο ςτο 

Υ.Λ. 

2. Γενικοί ςτόχοι τησ έρευνασ 

Πε το ερωτθματολόγιο προσ τουσ φιλολόγουσ που δίδαςκαν το μάκθμα τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςε μακθτζσ τθσ Αϋ και Γϋ τάξθσ του Γυμναςίου τθν περίοδο 

ςυγκζντρωςθσ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ (2003-06) γίνεται προςπάκεια να 



[94] 

 

διερευνθκεί ο βακμόσ ανταπόκριςθσ των μακθτϊν ςε κφριουσ ςτόχουσ τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ, που ζχουν ςχζςθ με τθ γνϊςθ, τθν κατανόθςθ, τθν εφαρμογι και 

ανάλυςθ, τθ ςφνκεςθ και αξιολόγθςθ, κατά τθν πρόςλθψθ και τθν ανταπόκριςθ των 

μακθτϊν. Χυνεπϊσ, κφριοι ςτόχοι τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι: 

 να εξεταςτοφν οι απόψεισ και ςτάςεισ των φιλολόγων των Γυμναςίων όςον 

αφορά τθ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν μζςα από τισ ςχολικζσ εργαςίεσ και 

τθν όλθ τουσ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα, 

 να ανιχνευτοφν οι απόψεισ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν για τον βακμό 

αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ του γλωςςικοφ μακιματοσ και να 

ςκιαγραφθκεί ο αναςτοχαςμόσ τουσ ςε ςχζςθ με τουσ ευρφτερουσ ςτόχουσ τθσ 

γλωςςικισ εκπαίδευςθσ, 

 να εντοπιςτοφν αδυναμίεσ και παραλείψεισ ωσ προσ τα ςυναφι διδακτικά 

βιβλία, με ςτόχο τθ κεςμικι παρζμβαςθ. 

3. Μεθοδολογία τησ έρευνασ 

Για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ ζρευνασ διανεμικθκε προσ ςυμπλιρωςθ ςε μεγάλο 

αρικμό αντιπροςωπευτικϊν ςχολείων όλθσ τθσ χϊρασ, μετά από τθ ςχετικι ζγκριςθ 

από το Υ.Λ. και το ΩΥ.Ε.Υ.Κ., με ευκφνθ των αρμόδιων Χχολικϊν Χυμβοφλων και με 

ςχετικζσ οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςι του, ζνα ερωτθματολόγιο του τφπου των 

πολλαπλϊν επιλογϊν, με 22 ερωτιςεισ, που παρατίκεται και ςχολιάηεται πιο κάτω. Ψο 

ερωτθματολόγιο αφοροφςε τουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι, κατά το ςχολικό ζτοσ τθσ 

ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου, δίδαςκαν γλϊςςα αποκλειςτικά ςτθν Αϋ, δθλαδι 

τθν τάξθ μετάβαςθσ από τθν πρϊτθ ςτθ δεφτερθ βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ, και ςτθ Γϋ 

Γυμναςίου, δθλαδι τθν τάξθ μετάβαςθσ από το Γυμνάςιο ςτο Οφκειο. Αυτό ςθμαίνει 

ότι τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ μποροφν, επιπλζον, να χρθςιμεφςουν από τθ μια 

πλευρά για τθν ανίχνευςθ των διδακτικϊν αναγκϊν ςτισ τελευταίεσ τάξεισ του 

Δθμοτικοφ και για τθ γλωςςικι «ςκευι» με τθν οποία ζρχονται οι μακθτζσ ςτο 

Γυμνάςιο –ςε ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα τθσ αντίςτοιχθσ ζρευνασ που ζγινε ςε 

δαςκάλουσ– και από τθν άλλθ για τθν κατάλλθλθ εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτο 

Γυμνάςιο, όπου ολοκλθρϊνεται θ διδαςκαλία του ςυςτιματοσ τθσ γλϊςςασ, και, άρα, 

για τθν προετοιμαςία τουσ ωσ προσ τισ μεγαλφτερεσ, ποιοτικά και ποςοτικά,  

απαιτιςεισ του Ουκείου ςχετικά με τθ διδαςκαλία και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ με βάςθ 

τα ςχολικά βιβλία τθσ Ζκφραςθσ-Ζκκεςθσ. 

Ευρφτερα, τα ςυμπεράςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ είναι δυνατό να 

χρθςιμεφςουν για τθν προςαρμογι των δράςεων των αρμόδιων φορζων 

αναφορικά με τισ διδακτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν του Γυμναςίου –αλλά και 

του Δθμοτικοφ ςτο μζτρο που κα αποκαλφψουν μακθςιακά ελλείμματα ςτθν Αϋ 

Γυμναςίου– διαμζςου επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, διδακτικϊν οδθγιϊν, αλλά 
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και αναμόρφωςθσ ι ςφνταξθσ νζων διδακτικϊν εγχειριδίων, με ζμφαςθ ςτουσ 

τομείσ που μζςα από τθν ζρευνα κα καταδειχτεί ότι υπάρχει πρόβλθμα. 

H ςτατιςτικι ανάλυςθ ςτα ερωτθματολόγια των εκπαιδευτικϊν ζγινε ανεξάρτθτα από 

το φφλο των ερωτωμζνων και τθ γεωγραφικι τοποκζτθςθ του ςχολείου όπου 

υπθρετοφν. Θ επιλογι αυτι ςχετίηεται με τθν υπόκεςθ ότι οι δφο αυτοί παράγοντεσ 

δεν παρεμβαίνουν κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν 

των Γυμναςίων για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Ειδικότερα, για το φφλο πρζπει να 

επιςθμανκεί πωσ θ μεγάλθ πλειονότθτα των φιλολόγων είναι γυναίκεσ (το 85% ςτο 

Γυμνάςιο) και ςυνεπϊσ οι ςυναφείσ απαντιςεισ εκφράηουν κφρια τισ γυναίκεσ 

φιλολόγουσ. Χτθν Αποτφπωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςε επίπεδο ςχολικϊν 

μονάδων, που ζγινε από το Ξζντρο Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ (Ξ.Ε.Ε. 2005: 128 και 134) 

για το ςχολικό ζτοσ 2003-2004 (ζναρξθ ςυλλογισ των απαντιςεων) αναφζρεται ότι ςε 

ςφνολο 32.737 εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφςαν ςε Γυμνάςια ιταν γυναίκεσ οι 21.251 

(ποςοςτό 64,9%), ενϊ για τουσ φιλολόγουσ οι αντίςτοιχοι αρικμοί είναι 8.445 και 

7.180 (ποςοςτό γυναικϊν 85%).  

Χε ό,τι αφορά τθ γεωγραφικι τοποκζτθςθ των ςχολείων, κεωροφμε ότι ο παράγοντασ 

αυτόσ ζχει ςχετικά μικρι αξία για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ ζρευνάσ μασ, δεδομζνου ότι 

λίγο λαμβάνεται υπόψθ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, λ.χ. για τα προγράμματα 

επιμόρφωςθσ οι δράςεισ των αρμόδιων εκπαιδευτικϊν φορζων ςχεδιάηονται και 

αςκοφνται κεντρικά, ενϊ ςπανίηουν οι εξειδικευμζνεσ τοπικζσ πρωτοβουλίεσ που ίςωσ 

πρόςφεραν ςτθν εκπαίδευςθ μια μεγαλφτερθ αποκζντρωςθ. Χχετικά με τον ίδιο 

παράγοντα, πρζπει ακόμα να ςυνυπολογιςτοφν οι ςυνκικεσ τοποκζτθςθσ και 

μετάκεςθσ των εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και θ κινθτικότθτα που 

απορρζει από αυτζσ, θ οποία δεν επιτρζπει πάντα οφτε τθν πλιρθ ζνταξι τουσ ςτισ 

τοπικζσ κοινωνίεσ οφτε τθν υπθρζτθςι τουσ ςτον τόπο επιλογισ τουσ. (Πια ανάλογθ 

αποτφπωςθ αποτελεί υπόκεςθ άλλθσ ζρευνασ πιο περιοριςμζνου εφρουσ). 

Ψα προθγοφμενα δεν ιςχφουν ςτον ίδιο βακμό για το προςωπικό τθσ Υρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, όπου ςυνικωσ οι δάςκαλοι μποροφν από νωρίσ να επιλζξουν τον τόπο 

όπου κα υπθρετιςουν και όπου, ςυνεπϊσ, το κριτιριο αυτό ενδιαφζρει ωσ βάςθ για 

να ςυγκρικοφν οι απαντιςεισ τουσ. 

4. υλλογή ερωτηματολογίων. Γεωγραφική κατανομή 

Θ ςυλλογι των ερωτθματολογίων άρχιςε το ςχολικό ζτοσ 2003-04 (τζλοσ του 2004) και 

ολοκλθρϊκθκε το 2005-06 (τζλοσ του 2006). Θ μεγάλθ πλειονότθτα των 

ερωτθματολογίων ςυγκεντρϊκθκε και απεςτάλθ ςτο Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (Υ.Λ.) 

κατά τα δφο πρϊτα ζτθ τθσ φάςθσ ςυλλογισ (τζλοσ του 2003 ζωσ τζλοσ του 2005) από 

τουσ κατά τόπουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ. Χε μερικζσ περιπτϊςεισ οι Χφμβουλοι 
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ηιτθςαν τθν απευκείασ αποςτολι τουσ από τα ςχολεία τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ ςτο 

Υ.Λ. Εξάλλου, κατά το ςχολικό ζτοσ 2005-06 οριςμζνα ερωτθματολόγια απεςτάλθςαν 

απευκείασ από τα ςχολεία ςτο Υ.Λ., μετά από ςχετικι παράκλθςθ τθσ Χρ. 

Αργυροποφλου, Ωπεφκυνθσ Χυμβοφλου για τθν ζρευνα, και του ςυνυπεφκυνου και 

ςυνεργάτθ τθσ, Φϊτθ Ξαβουκόπουλου, γλωςςολόγου, αποςπαςμζνου ςτο Υ.Λ., 

δεδομζνου ότι μερικά γεωγραφικά διαμερίςματα είχαν χαμθλι αντιπροςϊπευςθ ςε 

ςχζςθ με τον πλθκυςμό τουσ. 

 Χτον πίνακα που ακολουκεί εμφανίηεται θ γεωγραφικι κατανομι των 

ερωτθματολογίων ανά γεωγραφικό διαμζριςμα ωσ ποςότθτα, ςτθν πρϊτθ ςτιλθ, και 

ωσ ποςοςτό επί του ςυνόλου των ερωτθματολογίων, ςτθ δεφτερθ ςτιλθ. Θ τρίτθ 

ςτιλθ εμφανίηει το ποςοςτό του πλθκυςμοφ κάκε γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ ςτο 

ςφνολο του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ.46  

ΓΕΩΓΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ 

Σφνολο 

ερωτθματολογίων % ςτο ςφνολο 

ερωτθματολογίων 

% επί του ςυνολικοφ 

πλθκυςμοφ τθσ 

ελλθνικισ 

επικράτειασ 

ανά γεωγραφικό 

διαμζριςμα 

ΑΨΨΛΞΘ 401 13,1% 34,3% 

ΟOIΥH ΧTEP. EΟΟ. & EYBOIA 352 11,5% 7,6% 

ΥEΟOΥONNHΧOΧ 492 16,0% 10,5% 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 147 4,8% 1,9% 

HΥEIPOΧ 154 5,0% 3,2% 

ΚEΧΧAΟIA 248 8,1% 6,9% 

MAKEΔONIA 871 28,4% 22,1% 

ΚPAKH 166 5,4% 3,3% 

NHΧIA AIΓAIOY 163 5,3% 4,6% 

ΞΦΘΨΘ 75 2,4% 5,5% 

ΣYNOΛO 3.069 100,0% 100,0% 

Υαρατθροφμε ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, το ποςοςτό των ερωτθματολογίων είναι 

μικρότερο από εκείνο του πλθκυςμιακοφ μεγζκουσ των γεωγραφικϊν διαμεριςμάτων, 

ιδίωσ ςτθν Αττικι, ενϊ ςε άλλεσ μεγαλφτερο, όπωσ ςτθν Υελοπόννθςο και τθ 

Πακεδονία. Σι διαφορζσ αυτζσ οφείλονται εν μζρει ςτον διαφορετικό βακμό ςτον 

                                                      

46 Σι υπολογιςμοί ζγιναν ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Χτατιςτικισ Ωπθρεςίασ τθσ Ελλάδασ 
(Ε.Χ.Ω.Ε.) για το 2001, δθλαδι επί ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 10.964.020 κατοίκων (βλ. ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
E.Χ.Y.E., http://www.statistics.gr/gr_tables/S1100_SAP _1_pinakas1b_i.HTM). Υρζπει να ςθμειωκεί ότι 
τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Ε.Χ.Ω.Ε. χρθςιμοποιοφν τθν κατανομι ςε γεωγραφικά διαμερίςματα, τθν 
οποία υιοκετιςαμε εδϊ, και όχι ςε διοικθτικζσ περιφζρειεσ, θ οποία δεν χαρακτθρίηεται παντοφ από 
πλθκυςμιακι ομοιογζνεια (π.χ. θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ). 

http://www.statistics.gr/gr_tables/S1100_SAP%20_1_pinakas1b_i.HTM
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οποίο ανταποκρίκθκαν οι εκπαιδευτικοί ςτθν ζρευνά μασ, ανάλογα με τον Ρομό και το 

γεωγραφικό διαμζριςμα. Για να μικρφνουν αυτζσ οι αποςτάςεισ ανάμεςα ςτα 

ποςοςτά των ερωτθματολογίων και τα ποςοςτά αναφοράσ (πλθκυςμόσ ανά 

γεωγραφικό διαμζριςμα) κα ιταν απαραίτθτο να τεκεί εκτόσ ςτατιςτικισ ζνασ 

αρικμόσ ερωτθματολογίων από όςα γεωγραφικά διαμερίςματα είχαν μεγαλφτερθ τιμι 

από εκείνθ του ποςοςτοφ αναφοράσ. Σ αρικμόσ αυτόσ κα ιταν τθσ τάξθσ των αρκετϊν 

εκατοντάδων. Ωςτόςο, τελικά, λιφκθκαν υπόψθ όλα τα ερωτθματολόγια, εκτόσ από 

τισ περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ ςυμπλιρωςθσ που κα αναφερκοφν πιο κάτω. Ψο 

ςκεπτικό ιταν ότι δφςκολα κα μποροφςε κανείσ να φανταςτεί ζναν φιλόλογο που κα 

προςάρμοηε τα αξιολογικά του κριτιρια, ανάλογα με τθν περιοχι του ςχολείου και τθν 

κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν (το ςκεπτικό αυτό δεν αφορά τα βακμολογικά 

κριτιρια, που ςυμβαίνει να προςαρμόηονται ςτισ παιδαγωγικζσ αναγκαιότθτεσ). Ζτςι, 

κεωρικθκε ότι θ γεωγραφικι εκπροςϊπθςθ δεν αποτελεί ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

μείηονα παράγοντα για τθ διερεφνθςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ 

διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και ότι ςε κάκε περίπτωςθ όλοι οι Ρομοί και 

τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ χϊρασ εκπροςωποφνται με ικανό αρικμό 

ερωτθματολογίων. Ζνασ τελευταίοσ –αλλά όχι ζςχατοσ– λόγοσ είναι ότι δφςκολα κα 

μποροφςε να παραβλζψει κανείσ τθν προκυμία ςυμμετοχισ ςτθν ζρευνα που 

επζδειξαν οι χιλιάδεσ φιλόλογοι οι οποίοι ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο, κακϊσ 

και τθν επικυμία τουσ να λθφκοφν υπόψθ οι απόψεισ τουσ.  

 Από το ςφνολο των 3.069 ερωτθματολογίων που παρελιφκθςαν είχαν ςοβαρζσ 

ατζλειεσ και τζκθκαν αναγκαςτικά εκτόσ ςτατιςτικισ τα 267. Χτα περιςςότερα από 

αυτά, δεν είχε ςθμειωκεί ςτο αντίςτοιχο τετραγωνίδιο θ ςχολικι τάξθ (Αϋ ι Γϋ 

Γυμναςίου) ςτθν οποία αναφζρονταν οι απαντιςεισ, ενϊ ςε μερικά είχαν ςθμειωκεί 

και οι δφο τάξεισ, ςε αντίκεςθ με όςα είχαν ηθτθκεί ςτισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του 

ερωτθματολογίου (βλ. πιο κάτω). Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, είτε οι εκπαιδευτικοί 

αμζλθςαν να ςθμειϊςουν τθν επιλογι τουσ, είτε ζδωςαν απαντιςεισ ςυνολικά για τθν 

Αϋ και τθ Γϋ Γυμναςίου ι και για όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου, είτε δίδαςκαν μόνο ςτθ 

Βϋ Γυμναςίου κατά τον χρόνο ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου. Ωσ προσ αυτό το 

τελευταίο, μερικοί εκπαιδευτικοί είχαν μάλιςτα ςθμειϊςει ιδιοχείρωσ ωσ τρίτθ 

επιλογι «Βϋ Γυμναςίου». Εξάλλου, δεν ελιφκθςαν υπόψθ οριςμζνα ερωτθματολόγια 

από τα οποία ζλειπαν ολόκλθρεσ ςελίδεσ, είτε λόγω λανκαςμζνθσ αναπαραγωγισ των 

αντιτφπων είτε επειδι οι εκπαιδευτικοί αμζλθςαν ι δεν επικυμοφςαν να 

ςυμπλθρϊςουν τισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ. Ψζλοσ, μικρόσ αρικμόσ ερωτθματολογίων 

είτε ιταν εντελϊσ κενά, με εξαίρεςθ τθν επιλογι τθσ τάξθσ ςτθν πρϊτθ ςελίδα, είτε 

είχαν άλλα ελαττϊματα, όπωσ το ότι είχαν ςυνταχκεί από δφο φιλολόγουσ μαηί (κατά 

χειρόγραφθ διλωςι τουσ) ι, ςε λίγεσ περιπτϊςεισ, ιταν ακριβι φωτοαντίγραφα 

άλλου ερωτθματολογίου από το ίδιο ςχολείο! 
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Υρζπει να ςθμειωκεί εδϊ ότι κεωρικθκαν ςυμπλθρωμζνα και καταχωρικθκαν 

οριςμζνα ερωτθματολόγια όπου οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν απαντιςει κακόλου ςε 

μικρό αρικμό ερωτιςεων ι δεν είχαν απαντιςει επαρκϊσ (π.χ. είχαν ςθμειϊςει δφο 

απαντιςεισ αντί για μία). Από τθν άλλθ πλευρά, υπιρχαν ερωτθματολόγια όπου δεν 

είχε απαντθκεί μεγάλοσ αρικμόσ ερωτιςεων, κάτι που δθμιουργοφςε αμφιβολίεσ για 

τθν αξιοπιςτία των απαντιςεων ςτισ υπόλοιπεσ ερωτιςεισ και για το κατά πόςο το 

ερωτθματολόγιο ςυνολικά είχε τφχει τθσ προςοχισ των εκπαιδευτικϊν. Για να 

κεωρθκεί ςυμπλθρωμζνο και να ςυμπεριλθφκεί ςτθ ςτατιςτικι ζνα ερωτθματολόγιο, 

τζκθκε ζνα ςυμβατικό όριο πζντε το πολφ αναπάντθτων ερωτιςεων (κατά τι λιγότερο 

από μία ςελίδα του ερωτθματολογίου). Ψο γεγονόσ όμωσ ότι εντάχκθκαν τελικά ςτθ 

ςτατιςτικι και ερωτθματολόγια όπου δεν είχαν απαντθκεί μερικζσ ερωτιςεισ ζχει ωσ 

επακόλουκο το ότι ο αρικμόσ των απαντιςεων ποικίλλει από τθ μια ερϊτθςθ ςτθν 

άλλθ, ςυνικωσ από λίγεσ μονάδεσ ζωσ λίγεσ δεκάδεσ. Εξαίρεςθ ςε αυτό αποτελοφν οι 

ερωτιςεισ 2, 21 και 22, οι οποίεσ, ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ, ζχουν τθ μορφι 

πολλαπλισ επιλογισ και ςτισ οποίεσ ηθτικθκε να καταταχτοφν ςε αξιολογικι ςειρά 

οριςμζνα προεπιλεγμζνα δεδομζνα. Χτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, υπιρξαν αρκετοί 

εκπαιδευτικοί που είτε δεν ςυμπλιρωςαν τθν απάντθςθ είτε οι απαντιςεισ τουσ ιταν 

ελαττωματικζσ: θ διαφορά ςτον αρικμό απαντιςεων ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ ερωτιςεισ 

είναι εδϊ τθσ τάξθσ τθσ εκατοντάδασ ι περιςςότερο. Είναι προφανζσ ότι οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί είτε δυςκολεφτθκαν είτε και δεν διζκεςαν τον αναγκαίο χρόνο για 

να απαντιςουν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ, ενδεχομζνωσ επειδι διαφωνοφςαν με 

αυτζσ ι με τον τρόπο που είχαν διατυπωκεί. Χε κάκε περίπτωςθ, ο μεγαλφτεροσ ι 

μικρότεροσ αρικμόσ απαντιςεων ςε κάκε ερϊτθςθ ζχει τθ δικι του πλθροφοριακι 

αξία, όπωσ κα δοφμε και κατά τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων. Υάντωσ, θ ςυνολικι 

εικόνα τθν οποία δίνουν τα ερωτθματολόγια που παρελιφκθςαν είναι ότι θ μεγάλθ 

πλειονότθτα των φιλολόγων ζδειξαν ευςυνειδθςία κι ενδιαφζρον κατά τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζρευνα αυτι. Επίςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου λείπουν 

απαντιςεισ, είναι εφλογο να υποτεκεί ότι οριςμζνοι εκπαιδευτικοί δεν επικυμοφςαν 

να απαντιςουν είτε γιατί δε γνϊριηαν καλά τθ μακθτικι ομάδα αναφοράσ (π.χ. αν 

ςυμπλιρωςαν τισ απαντιςεισ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ) είτε γιατί κζλθςαν να 

δείξουν ότι επιφυλάςςονταν για τθ διδακτικι ι άλλθ ςκοπιμότθτα τθσ ερϊτθςθσ (ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ υπιρξαν ςχετικά ςχόλια ςτο περικϊριο του εντφπου). 

Σ αρικμόσ ερωτθματολογίων που καταχωρικθκαν, ανά ςχολικι τάξθ και ςυνολικά, 

φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Αϋ Γυμναςίου 1.455 51,9% 

Γϋ Γυμναςίου 1.347 48,1% 

Χφνολο καταχωρθμζνων 2.802 100% 

Ελαττωματικά 267 8,2% 
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Γενικό ςφνολο 3.069 100% 

Από τον πίνακα ςυνάγεται ότι το ςτατιςτικό δείγμα είναι εξαιρετικά εκτεταμζνο, 

εφόςον οι 2.802 εκπαιδευτικοί των οποίων οι απαντιςεισ ςυμπεριλιφκθκαν ςτθν 

ζρευνα αντιπροςωπεφουν το 33,2% των 8.445 φιλολόγων που υπθρετοφςαν ςε 

Γυμνάςια το ςχολικό ζτοσ 2003-04 (βλ. 2θ ενότθτα). Το ποςοςτό του ςυνόλου των 

ερωτθματολογίων που παρελιφκθςαν ανζρχεται αντίςτοιχα ςε 36,3%. Πποροφμε 

ςυνεπϊσ να ποφμε με ςχετικι βεβαιότθτα ότι το δείγμα ερωτθματολογίων που 

καταχωρικθκε είναι αντιπροςωπευτικό για το ςφνολο των υπθρετοφντων φιλολόγων 

πανελλθνίωσ. Θ ςχετικά μικρι διαφορά που παρατθρείται ανάμεςα ςτα 

ερωτθματολόγια για τθν Αϋ Γυμναςίου κι εκείνα για τθ Γϋ Γυμναςίου (3,8%) οφείλεται 

προφανϊσ ςτον μικρότερο αρικμό μακθτϊν και ςυνεπϊσ και τμθμάτων ςτθ Γϋ τάξθ 

του Γυμναςίου47. 

5. Παρουςίαςη του ερωτηματολογίου. Ανάλυςη ςτόχων 

Υαρατίκεται πιο κάτω το ερωτθματολόγιο με τθ μορφι ακριβϊσ που μοιράςτθκε 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.  

5.1. Ερωτθματολόγιο για τθ γλωςςικι επάρκεια ςτο Γυμνάςιο 

Ψο παρόν ερωτθματολόγιο ζχει ςκοπό να ανιχνεφςει τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όςον αφορά διάφορεσ πλευρζσ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των μακθτϊν 
ςτο Γυμνάςιο, ιδιαίτερα ςτθν A' και τθν Γ' τάξθ. Ψο ερωτθματολόγιο αυτό αποτελεί μζροσ μιασ 
πανελλινιασ ζρευνασ πάνω ςτισ βαςικότερεσ γλωςςικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και διεξάγεται από τθ 
Χφμβουλο του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου Χριςτίνα Αργυροποφλου και τον Φϊτθ Ξαβουκόπουλο, 
γλωςςολόγο, αποςπαςμζνο ςτο Υ.Λ. (Ψμιμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ΨΕΨΕΨ) και αποτελεί 
απόρροια ενόσ ευρφτερου προβλθματιςμοφ για τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ με τθν προοπτικι μάλιςτα 
τθσ ςυγγραφισ νζων ςχολικϊν βιβλίων για τθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο γυμνάςιο.  
Ηθτείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα απαντιςουν ςτο ερωτθματολόγιο αυτό  να ζχουν διδάξει το 
μάκθμα «Ρεοελλθνικι Γλϊςςα» κατά τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά ι κατά τα τρία τελευταία χρόνια 
είτε ςτθν A' είτε ςτθν Γ' τάξθ Γυμναςίου.  Σι απαντιςεισ τουσ κα αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ όπου 
δίδαξαν τθ «Ρεοελλθνικι Γλϊςςα», ι, αν δίδαξαν ςε περιςςότερα από ζνα τμιματα μιασ τάξθσ, ζνα 
ςυγκεκριμζνο τμιμα που κα επιλζξουν ωσ το πιο αντιπροςωπευτικό. Για τθ ςυμπλιρωςθ του 
ερωτθματολογίου οι εκπαιδευτικοί πρζπει επίςθσ να ζχουν υπόψθ τουσ τα ακόλουκα: 

 Ξακεμιά από τισ ερωτιςεισ αποβλζπει ςτον προςδιοριςμό μιασ πλευράσ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ 
μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ μακθτϊν. O/θ εκπαιδευτικόσ πρζπει να απαντιςει ποια ςυνολικι 
εικόνα ζχει αποκομίςει για κάκε πλευρά τθσ γλωςςικισ τουσ επάρκειασ, επιλζγοντασ για κάκε 
ερϊτθςθ εκείνθ από τισ απαντιςεισ που αντιπροςωπεφει ςυνολικά καλφτερα αυτι τθν ομάδα 
μακθτϊν. 

 Τλεσ οι ερωτιςεισ ζχουν τθ μορφι ερωτιςεων με πολλαπλι επιλογι, για ευχερζςτερθ ςτατιςτικι 
επεξεργαςία. 

 Υρζπει να επιλεγεί και να ςθμειωκεί μία μόνο από τισ πικανζσ απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ, εκείνθ 

                                                      

47
 Χφμφωνα με τθν Αποτφπωςθ του ΞΕΕ (ό.π. 2005: 98), ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου φοιτοφςε το 34,2% των 

μακθτϊν, ςτθν Βϋ τάξθ το 33,9% και ςτθ Γϋ τάξθ το 31,9%. 
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που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτθν εικόνα που ζχουν διαμορφϊςει ςε κάκε περίπτωςθ. Eξαιροφνται οι 
ερωτιςεισ υπ' αρ. 2, 21 και 22, όπου ηθτείται να καταταχκοφν ςε αξιολογικι ςειρά οι ςχετικζσ 
απαντιςεισ. 

 Υαρακαλοφνται οι ςυνάδελφοι να απαντιςουν ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
  
Ροια ςχολικι τάξθ αφοροφν οι απαντιςεισ ςασ;                                        τθν A' Γυμναςίου  
                                                                                                                       τθν Γ' Γυμναςίου  
1. Υιςτεφετε ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν 
εργαςιϊν τουσ βρίςκεται γενικά ςε ικανοποιθτικό επίπεδο; 

 
 
 
 

2. Χε ποια από τα παρακάτω μζρθ του λόγου κεωρείτε ότι ζχουν οι μακθτζσ ςασ το πιο περιοριςμζνο 
για το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ λεξιλόγιο; (Ξατατάξτε ιεραρχικά τα μζρθ του λόγου ςθμειϊνοντασ ςτα 
κουτάκια ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 5) 

 
 
 
 
 

3. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ χρθςιμοποιοφν με πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα 
γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ γραπτισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται; 

 
 
 
 

4. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ χρθςιμοποιοφν με πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα 
γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ προφορικισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται; 

 
 
 
 

5. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα επίπεδα του επίςθμου και του 
οικείου λόγου (υφολογία) και να τα χρθςιμοποιιςουν ανάλογα ςε διάφορεσ ςχολικζσ εργαςίεσ και 
δραςτθριότθτεσ; 

 
 
 
 

6. Ξατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ γνωρίηουν και εν μζρει χρθςιμοποιοφν διάφορα λόγια 
ςτοιχεία τθσ κοινισ NE (κυρίωσ ουςιαςτικά όπωσ βάροσ, παρόν, γεγονόσ, ςφνκετα ριματα με λόγια 
πρόκεςθ, επίκετα ςε -θσ-εσ και -ϊν-όν, επιρριματα ςε -ωσ); 

 
 
 
 

7. Ξατά τθν άποψι ςασ, οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ μεταχειρίηονται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτισ 
ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ; 

 
 
 
 

8. O βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςτθ χρθςιμοποίθςθ των επιρρθματικϊν δευτερευουςϊν 
προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ είναι ικανοποιθτικόσ; 
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9. O βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςασ ςτθ χρθςιμοποίθςθ των αναφορικϊν δευτερευουςϊν 
προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ είναι ικανοποιθτικόσ; 

 
 
 
 

10. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ χειρίηονται ςε βακμό επαρκι για τθν τάξθ τουσ τα διάφορα φαινόμενα 
ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ (χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ υποτακτικόσ λόγοσ, ςφνταξθ επικζτων κι 
ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ και δευτερεφουςεσ); 

 
 
 
 

11. Σι μακθτζσ ςασ αναγνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν τθν πακθτικι ςφνταξθ των ρθμάτων; 
 
 
 
 

12. Σι μακθτζσ ςασ χρθςιμοποιοφν ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ τουσ απρόςωπα ριματα και εκφράςεισ, 
ιδιαίτερα όςα ςυντάςςονται με δευτερεφουςα πρόταςθ (πρόκειται, φαίνεται, προκφπτει, ενδζχεται, 
είναι βζβαιο κ.λπ.); 

 
 
 
 

13. Σι μακθτζσ ςασ χρθςιμοποιοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό για τθν τάξθ τουσ τα ςθμεία ςτίξθσ ςτισ 
εργαςίεσ τουσ; 

 
 
 
 

14. Ρομίηετε ότι οι μακθτζσ εκμεταλλεφονται επαρκϊσ για τθν τάξθ τουσ τθ διαδικαςία τθσ 
παραγραφοποίθςθσ κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν;  

 
 
 
 

15. Ξατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ γνωρίηουν να ςυμπτφςςουν παραγράφουσ και κείμενα και να 
τουσ δίνουν τίτλουσ ςε βακμό ικανοποιθτικό για τθν τάξθ τουσ; 

 
 
 
 

16. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ προφορικοφ λόγου 
και να αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα με το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ; 

 
 
 
 

17. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ γραπτοφ λόγου και 
να αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα με το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ; 
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18. Ξατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο το 
εγχειρίδιο τθσ γραμματικισ για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν τουσ; 

 
 
 
 

19. Ξατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο το 
ερμθνευτικό λεξικό για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν τουσ; 

 
 
 
 

20. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ ζχουν ικανοποιθτικι ορκογραφικι επάρκεια για τθν τάξθ τουσ; 
 
 
 
 

21. Χε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ τθσ ορκογραφίασ κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ ζχουν 
ςυγκριτικά τα περιςςότερα προβλιματα; (Ξατατάξτε ιεραρχικά τουσ τομείσ ςθμειϊνοντασ ςτα κουτάκια 
ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 4) 

 
 
 
 

22. Υοιοι από τουσ παρακάτω εναλλακτικοφσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ γραπτϊν και προφορικϊν εργαςιϊν 
νομίηετε ότι κα ιταν οι καταλλθλότεροι για τουσ μακθτζσ ςασ; (Ξατατάξτε ιεραρχικά τουσ τρόπουσ 
αξιολόγθςθσ ςθμειϊνοντασ ςτα κουτάκια ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 4) 

διαμορφωτικι αξιολόγθςθ (  
 
 
 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν ειςαγωγι του ερωτθματολογίου, που ζπρεπε να ςυμπλθρωκεί 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ είχε ηθτθκεί να λάβουν υπόψθ για τισ απαντιςεισ τουσ 

το ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ Αϋ ι τθσ Γϋ Γυμναςίου όπου δίδαςκαν γλϊςςα, ι, αν 

δίδαςκαν ςε περιςςότερα του ενόσ τμιματα τθσ ίδιασ τάξθσ, ςε εκείνο που 

κεωροφςαν αντιπροςωπευτικότερο. Χε ό,τι αφορά τισ εκάςτοτε απαντιςεισ τουσ, 

ζπρεπε να επιλζξουν εκείνθ που βρίςκεται πιο κοντά ςτθ ςυνολικι εικόνα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ μακθτϊν. Σι οδθγίεσ αυτζσ, όπωσ είναι προφανζσ, ςτόχευαν 

ςτθ ςτενι ςφνδεςθ των αποτελεςμάτων με τθ διδακτικι πράξθ, ζτςι ϊςτε τα 

αποτελζςματα να αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ εκτιμιςεισ για πραγματικζσ ομάδεσ 

μακθτικοφ πλθκυςμοφ κι όχι γενικότερεσ εντυπϊςεισ από τθ διδαςκαλία του 

γλωςςικοφ μακιματοσ. 

Τπωσ ςθμειϊνεται ςτθν ίδια ειςαγωγι, με εξαίρεςθ τρεισ ερωτιςεισ όπου ηθτείται θ 

ιεραρχικι κατάταξθ των προτεινόμενων επιλογϊν, οι ερωτιςεισ απαιτοφν απαντιςεισ 
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του τφπου των πολλαπλϊν επιλογϊν, για ευχερζςτερθ ςτατιςτικι επεξεργαςία. 

Υρζπει να τονιςτεί ότι ςε όλεσ αυτζσ τισ ερωτιςεισ οι εκπαιδευτικοί μποροφςαν να 

επιλζξουν μία από τισ απαντιςεισ «πολφ», «αρκετά», «λίγο» και «κακόλου», διζκεταν 

δθλαδι μια κλίμακα με τζςςερισ ςτακερζσ επιλογζσ, κάτι που, αν δυςχεραίνει το 

ςτατιςτικό ζργο, εμπλουτίηει τθν εικόνα των αποτελεςμάτων. Επίςθσ, πρζπει να 

τονιςτεί ότι όςα αναφζρονται ςτθν πρϊτθ παράγραφο των οδθγιϊν για τουσ ςτόχουσ 

τθσ ζρευνασ δεν ιςχφουν πια για το τμιμα που ςχετίηεται με τθ ςυγγραφι νζων 

εγχειριδίων γλωςςικισ διδαςκαλίασ για το Γυμνάςιο, εφόςον θ ςυγγραφι των νζων 

εγχειριδίων ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί. Δεδομζνου όμωσ ότι το ερωτθματολόγιο αφορά 

αποκλειςτικά τθ διερεφνθςθ των μακθτικϊν δεξιοτιτων ςτο γλωςςικό μάκθμα, τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ διατθροφν τθν επικαιρότθτα και τθ χρθςιμότθτά τουσ για 

τισ εφαρμογζσ που αναφζρκθκαν ςτθν αρχι. Χθμειϊνεται επιπλζον ότι θ φιλοςοφία 

και το περιεχόμενο των νζων εγχειριδίων δεν απζχει ςθμαντικά από εκείνθ των 

παλιϊν ςε ό,τι αφορά τα μορφοςυντακτικά φαινόμενα, το λεξιλόγιο και τισ δεξιότθτεσ 

που ςχετίηονται με τα διαφορετικά είδθ λόγου. 

Σ ευρφτεροσ ςτόχοσ του ερωτθματολογίου είναι θ αποτφπωςθ των απόψεων των 

εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τισ επιδόςεισ των μακθτϊν ςε διάφορουσ τομείσ τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ, ι αλλιϊσ ο ςτόχοσ είναι να αξιολογιςουν τον βακμό ςτον 

οποίο οι μακθτζσ ζχουν αναπτφξει οριςμζνεσ από τισ δεξιότθτεσ που επιδιϊκεται να 

αποκτιςουν με βάςθ τα ιςχφοντα Υρογράμματα Χπουδϊν. Εκείνο που ανιχνεφεται 

είναι οι απόψεισ των φιλολόγων για τισ μακθτικζσ επιδόςεισ, απόψεισ που είναι με τθ 

ςειρά τουσ επιδεκτικζσ ςτάκμιςθσ και αξιολόγθςθσ, ςτο μζτρο που ενδζχεται να 

αντανακλοφν νοοτροπίεσ οι οποίεσ επθρεάηονται από εξωδιδακτικζσ παραμζτρουσ ι 

και από φιλολογικοφσ κοινοφσ τόπουσ. Οόγου χάρθ, είναι διαδεδομζνθ θ 

(αναπόδεικτθ) άποψθ εντόσ και εκτόσ ςχολείου ότι τα παιδιά ζχουν ςυλλιβδθν 

γλωςςικό πρόβλθμα, όπωσ λεξιπενία, αςυνταξία κ.λπ. και ότι το ςχολείο και οι 

αρμόδιοι φορείσ ζχουν ωσ αποςτολι να ανατάξουν τθν κατάςταςθ αυτι. Ψα 

αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ, εφόςον δείξουν ότι πολλοί φιλόλογοι ςυμμερίηονται 

τθν άποψθ αυτι, δεν κα μπορζςουν να εκτιμθκοφν (και ενδεχομζνωσ να 

ςχετικοποιθκοφν) χωρίσ να ςυνυπολογιςτεί θ επίδραςθ παρόμοιων εξωεπιςτθμονικϊν 

αντιλιψεων ςτον φιλολογικό κλάδο. Σε κάκε περίπτωςθ, βζβαια, τα δεδομζνα τθσ 

ζρευνασ ςτοχεφουν ςτθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων φορζων για τισ ενδεδειγμζνεσ 

ουςιαςτικζσ παρεμβάςεισ. 

Ψα κεματικά ςτοιχεία του ερωτθματολογίου κατανζμονται ςε τζςςερισ ξεχωριςτοφσ 

τομείσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, τθ γραμματικι, το λεξιλόγιο, το κείμενο και τισ 

μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. Σι ερωτιςεισ του κάκε τομζα δεν ζχουν 

ομαδοποιθκεί αυςτθρά ςτο ερωτθματολόγιο, ιδίωσ εκείνεσ που αφοροφν το κείμενο. 

Θ ςειρά των ερωτιςεων που υιοκετικθκε ςτο ζντυπο ιταν αφενόσ θ μερικι 
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ομαδοποίθςθ και αφετζρου θ μετάβαςθ από γενικότερα ςε ειδικότερα διδακτικά 

ηθτιματα. Κεωρικθκε, επίςθσ, ότι θ κεματικι κατάταξθ των ερωτιςεων ενδζχεται να 

αποςποφςε τουσ εκπαιδευτικοφσ από τθν καταγραφι των ςυγκεκριμζνων επιδόςεων 

ομάδων μακθτϊν και να τουσ διευκόλυνε να δϊςουν μθχανικζσ απαντιςεισ. Εξάλλου, 

θ ςυνεκτικότθτα των απαντιςεων ςε ομοειδείσ ερωτιςεισ μποροφςε να ελεγχκεί 

καλφτερα ςτο μζτρο που οι ςχετικζσ ερωτιςεισ βρίςκονταν κατά ζνα μζροσ 

διεςπαρμζνεσ ςτο ερωτθματολόγιο. 

Κα παρατεκοφν ςτθ ςυνζχεια οι ομάδεσ ερωτιςεων ανά τομζα γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ. Χθμειϊνεται ότι ο αρικμόσ των ερωτιςεων διαφζρει από τθ μια ομάδα 

ςτθν άλλθ, ανάλογα με το ενδιαφζρον που παρουςιάηει ο κάκε τομζασ για τθ 

διδακτικι πρακτικι αλλά και με τα επιμζρουσ ςθμεία που κεωρείται ότι πρζπει να 

μελετθκοφν. Ζτςι, τον μεγαλφτερο αρικμό ερωτιςεων ζχει ο τομζασ τθσ γραμματικισ, 

κάτι που αντιςτοιχεί ςτο γραμματικοκεντρικό προςανατολιςμό τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο. Εξάλλου, αρκετζσ ερωτιςεισ υπάρχουν και για τον τομζα 

του κειμζνου, ςε αντιςτοιχία με τθ νζα κειμενοκεντρικι προςζγγιςθ που προωκείται 

εδϊ και λίγα χρόνια ςτθ γλωςςικι εκπαίδευςθ. Ψζλοσ, ο ςχετικά μικρόσ αρικμόσ 

ερωτιςεων για το λεξιλόγιο δεν ςχετίηεται βζβαια με το μεγάλο, οφτωσ ι άλλωσ, 

ενδιαφζρον που παρουςιάηει ο διδακτικόσ αυτόσ τομζασ αλλά με το ότι δεν ιταν 

δυνατό να ερευνθκεί πιο λεπτομερειακά θ χριςθ του λεξιλογίου ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Θ κατάταξθ ανά τομζα ενδιαφζροντοσ ςυνεπάγεται μια 

επαναρίκμθςθ των ερωτιςεων, που κα τθρθκεί και ςτθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων. 

5.2. Οι ερωτιςεισ του τομζα τθσ γραμματικισ  

Σι ερωτιςεισ που αφοροφν τον τομζα τθσ γραμματικισ είναι οι εξισ: 

1. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ γνωρίηουν και εν μζρει 

χρθςιμοποιοφν διάφορα λόγια ςτοιχεία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ (κυρίωσ 

ουςιαςτικά όπωσ βάροσ, παρόν, γεγονόσ, ςφνκετα ριματα με λόγια πρόκεςθ, 

επίκετα ςε -θσ-εσ και -ϊν-όν, επιρριματα ςε -ωσ); 

2. O βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςτθ χρθςιμοποίθςθ των επιρρθματικϊν 

δευτερευουςϊν προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ 

είναι ικανοποιθτικόσ; 

3. O βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςασ ςτθ χρθςιμοποίθςθ των αναφορικϊν 

δευτερευουςϊν προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ 

είναι ικανοποιθτικόσ; 

4. Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ χειρίηονται ςε βακμό επαρκι για τθν τάξθ τουσ τα 

διάφορα φαινόμενα ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ (χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ 

υποτακτικόσ λόγοσ, ςφνταξθ επικζτων κι ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ 
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προςδιοριςμοφσ και δευτερεφουςεσ); 

5. Οι μακθτζσ ςασ αναγνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν τθν πακθτικι ςφνταξθ των 

ρθμάτων; 

6. Οι μακθτζσ ςασ χρθςιμοποιοφν ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ τουσ απρόςωπα ριματα 

και εκφράςεισ, ιδιαίτερα όςα ςυντάςςονται με δευτερεφουςα πρόταςθ 

(πρόκειται, φαίνεται, προκφπτει, ενδζχεται, είναι βζβαιο κ.λπ.); 

7. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν με 

αποτελεςματικό τρόπο το εγχειρίδιο τθσ γραμματικισ για τθ ςφνταξθ των 

γραπτϊν εργαςιϊν τουσ; 

8. Οι μακθτζσ ςασ χρθςιμοποιοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό για τθν τάξθ τουσ τα 

ςθμεία ςτίξθσ ςτισ εργαςίεσ τουσ; 

9. Ριςτεφετε ότι οι μακθτζσ ζχουν ικανοποιθτικι ορκογραφικι επάρκεια για τθν 

τάξθ τουσ; 

10. Σε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ τθσ ορκογραφίασ *ριματα, ουςιαςτικά, 

επίκετα, ςτίξθ+ κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ ζχουν ςυγκριτικά τα περιςςότερα 

προβλιματα; (Κατατάξτε ιεραρχικά τουσ τομείσ ςθμειϊνοντασ ςτα κουτάκια 

ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 4) 

Υαρατθροφμε ότι οι γραμματικζσ ερωτιςεισ αναφζρονται ςε κζματα μορφολογίασ, 

ςφνταξθσ και ορκογραφίασ, όπου περιλαμβάνεται και θ ςτίξθ, και αφοροφν κατά 

κφριο λόγο τισ γραπτζσ εργαςίεσ των μακθτϊν (ακόμα κι όπου αυτό δεν δθλϊνεται 

ρθτά). Χθμειωτζον ότι με τον όρο τθσ γραμματικισ καλφπτονται εδϊ κζματα που 

άπτονται τόςο τθσ Πορφολογίασ όςο και τθσ Χφνταξθσ, ςφμφωνα με τισ νεότερεσ 

κεωρθτικζσ αντιλιψεισ για αυτό το κζμα, κακϊσ Πορφολογία και Χφνταξθ 

ςυνεξετάηονται, δεν αποτελοφν ξεχωριςτά μζρθ τθσ γλϊςςασ. Θ ζμφαςθ δίνεται 

αφενόσ ςε ηθτιματα χριςθσ των λόγιων ςτοιχείων τα οποία ζχουν ενταχκεί ςτθν κοινι 

νεοελλθνικι και αφετζρου ςε ηθτιματα ςυντακτικϊν χριςεων, θ γνϊςθ των οποίων 

είναι απαραίτθτθ για τθν παραγωγι «προςεγμζνου» λόγου, προφορικοφ και γραπτοφ. 

Χτον τομζα τθσ γραμματικισ ζχουν περιλθφκεί και τρεισ ερωτιςεισ για ορκογραφία – 

ςτίξθ, λόγω του ενδιαφζροντοσ πολλϊν εκπαιδευτικϊν για το αντικείμενο αυτό, αν και 

ςτθ ςφγχρονθ διδακτικι τα ςχετικά αντικείμενα δεν κεωροφνται άμεςθσ 

προτεραιότθτεσ ςε ςφγκριςθ με άλλα (Ππαςλισ 2006).  Θ ςκοπιμότθτα των 

ερωτιςεων του γραμματικοφ τομζα γίνεται ςαφισ αν λθφκεί υπόψθ πωσ ζνασ από 

τουσ ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ είναι θ ανάπτυξθ 
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δεξιοτιτων που αφοροφν τθ μορφολογικά και ςυντακτικά ορκι χριςθ απαιτθτικϊν 

ειδϊν λόγου και μάλιςτα του γραπτοφ δοκιμιακοφ λόγου48.  

5.3. Οι ερωτιςεισ του τομζα του λεξιλογίου 

Σι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου που αφοροφν τον τομζα του λεξιλογίου είναι οι 

ακόλουκεσ. 

11. Ριςτεφετε ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ για τθ 

ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ βρίςκεται γενικά ςε ικανοποιθτικό 

επίπεδο; 

12. Κατά τθν άποψι ςασ, οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ μεταχειρίηονται ςε 

ικανοποιθτικό βακμό ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ ςφνκετεσ και παράγωγεσ 

λζξεισ; 

13. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν με 

αποτελεςματικό τρόπο το ερμθνευτικό λεξικό για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν 

εργαςιϊν τουσ; 

14. Σε ποια από τα παρακάτω μζρθ του λόγου *ριματα, ουςιαςτικά, επίκετα, 

προκζςεισ, επιρριματα+ κεωρείτε ότι ζχουν οι μακθτζσ ςασ το πιο 

περιοριςμζνο για το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ λεξιλόγιο; (Κατατάξτε ιεραρχικά τα 

μζρθ του λόγου ςθμειϊνοντασ ςτα κουτάκια ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 5). 

Σι ερωτιςεισ αυτζσ αφοροφν τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν ςχετικά με τθν επαρκι 

χριςθ εμπλουτιςμζνου λεξιλογίου ςτισ εργαςίεσ τουσ, όπου ςυμπεριλαμβάνεται και θ 

ερϊτθςθ για τθ χριςθ ςφνκετων και παράγωγων λζξεων, ςθμαντικϊν τόςο για το 

λεξιλόγιο τθσ κοινισ όςο και για τθ γλωςςικι διδαςκαλία. Θ ερϊτθςθ 14 επιμερίηει 

περαιτζρω το αντικείμενο του λεξιλογίου, ηθτϊντασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

κατατάξουν ιεραρχικά τα μζρθ του λόγου ςτα οποία εντοπίηουν περιοριςμζνο 

λεξιλόγιο. 

5.4. Οι ερωτιςεισ του τομζα ςυγκρότθςθσ ενόσ κειμζνου 

(κειμενικότθτα)  

Σι ερωτιςεισ που αφοροφν τον τομζα ςυγκρότθςθσ ενόσ κειμζνου (κειμενικότθτα) 

είναι οι εξισ: 

                                                      

48
 Υρβλ. ςτισ μελζτεσ των Υαϊηθ & Ξαβουκόπουλου (2001) και του Ππαςλι (1988)· ο δεφτεροσ 

κατακζτει παρόμοιεσ γλωςςικζσ παραμζτρουσ (πλθν ορκογραφίασ) που λαμβάνονται υπόψθ για τθν 
αξιολόγθςθ των γλωςςικϊν επιδόςεων των μακθτϊν. 
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15. Νομίηετε ότι οι μακθτζσ εκμεταλλεφονται επαρκϊσ για τθν τάξθ τουσ τθ 

διαδικαςία τθσ παραγραφοποίθςθσ κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ 

εργαςιϊν;  

16. Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ γνωρίηουν να ςυμπτφςςουν παραγράφουσ 

και κείμενα και να τουσ δίνουν τίτλουσ ςε βακμό ικανοποιθτικό για τθν τάξθ 

τουσ; 

17. Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ χρθςιμοποιοφν με πρόςφορο κι 

αποτελεςματικό τρόπο τα γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ 

γραπτισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται; 

18. Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ χρθςιμοποιοφν με πρόςφορο κι 

αποτελεςματικό τρόπο τα γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ 

προφορικισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται; 

19. Ριςτεφετε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα επίπεδα 

του επίςθμου και του οικείου λόγου (υφολογία) και να τα χρθςιμοποιιςουν 

ανάλογα ςε διάφορεσ ςχολικζσ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ; 

20. Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ 

προφορικοφ λόγου και να αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα με το 

επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ; 

21. Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ 

γραπτοφ λόγου και να αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα με το 

επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ; 

Χτον τομζα αυτό ςυμπεριλιφκθκαν ερωτιςεισ τόςο ειδικοφ όςο και γενικότερου 

ενδιαφζροντοσ. Σι ερωτιςεισ 17 και 18 ςχετικά με τθ γενικότερθ εκμετάλλευςθ από 

τουσ μακθτζσ των γλωςςικϊν τουσ εφοδίων ςτισ εργαςίεσ τουσ αφοροφν ζμμεςα τισ 

προφορικζσ και γραπτζσ κειμενικζσ δεξιότθτεσ και τα αποτελζςματά τουσ κα 

διαςταυρωκοφν με εκείνα των πιο εξειδικευμζνων ερωτιςεων 19, 20 και 21. Υρζπει 

να ςθμειωκεί εδϊ ότι τα πορίςματα τθσ Ξειμενολογίασ χρθςιμοποιοφνται ευρφτερα 

ςτθ ςθμερινι γλωςςικι διδακτικι, όπωσ το μαρτυροφν τα γλωςςικά εγχειρίδια του 

Γυμναςίου και ακόμα περιςςότερο του Ουκείου. Σι διδακτικζσ εφαρμογζσ τθσ 

Ξειμενολογίασ τζμνονται με νεότερεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ όπωσ είναι θ 

επικοινωνιακι και θ διακεματικι. Χθμειϊνεται επίςθσ ότι οι κειμενικζσ δεξιότθτεσ ςτισ 

οποίεσ αςκεί τουσ μακθτζσ θ γλωςςικι διδαςκαλία αφοροφν ―ι πρζπει να αφοροφν– 

ιςότιμα τα προφορικά και τα γραπτά είδθ λόγου, κάτι ςτο οποίο αναμζνεται να 

ςυμβάλουν το Διακεματικό Υρόγραμμα Χπουδϊν για τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα 

(ΩΥ.Ε.Υ.Κ.-Υ.Λ. 2003) και τα νζα ςχολικά βιβλία για τθ γλωςςικι διδαςκαλία, που 

εκπονικθκαν με βάςθ τθ φιλοςοφία του Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. 
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5.5. Η ερϊτθςθ του τομζα τθσ αξιολόγθςθσ 

Θ μοναδικι ερϊτθςθ του ερωτθματολογίου για τον τομζα τθσ αξιολόγθςθσ είναι θ 

παρακάτω: 

22. Ροιοι από τουσ παρακάτω εναλλακτικοφσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ γραπτϊν και 

προφορικϊν εργαςιϊν νομίηετε ότι κα ιταν οι καταλλθλότεροι για τουσ 

μακθτζσ ςασ; (Κατατάξτε ιεραρχικά τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ ςθμειϊνοντασ 

ςτα κουτάκια ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 4) *διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 

(από τον διδάςκοντα, ωσ μζροσ τθσ διδαςκαλίασ), αυτοαξιολόγθςθ του μακθτι 

(ςε ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα), ετεροαξιολόγθςθ (αξιολόγθςθ από 

ςυμμακθτι ι ςυμμακιτρια), ομαδικι αξιολόγθςθ (αξιολόγθςθ από ομάδα 

ςυμμακθτϊν)+ 

Είναι γνωςτό ότι οι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγθςθσ των μακθτικϊν εργαςιϊν 

πθγάηουν από τισ νζεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ. Ζτςι, θ διακεματικι προςζγγιςθ 

χρθςιμοποιεί τισ ςυνκετικζσ – ομαδοςυνεργατικζσ εργαςίεσ τφπου ςχεδίων εργαςίασ ι 

project (βλ. ςτα καινοφρια γλωςςικά εγχειρίδια του Γυμναςίου), θ αξιολόγθςθ των 

οποίων ςαφϊσ απαιτεί ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ 

αξιολόγθςθσ που αναφζρονται ςτθν ερϊτθςθ. Ευρφτερα, θ αξιολόγθςθ δεξιοτιτων, 

που αφοροφν από τισ δόκιμεσ χριςεισ μζχρι τθν παραγωγι διαφορετικϊν ειδϊν λόγου 

και τθν προςαρμογι του λόγου ςτισ περιςτάςεισ επικοινωνίασ απαιτεί τθν αντίςτοιχθ 

παιδαγωγικι προςζγγιςθ από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ. 

Γενικότερα, το κεματικό περιεχόμενο των ερωτιςεων κι θ ςτοχοποίθςθ τθσ ζρευνασ 

πθγάηουν από τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του νζου Διακεματικοφ Ενιαίου Υλαιςίου 

Υρογράμματοσ Χπουδϊν (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.) και από το Αναλυτικό Υρόγραμμα Χπουδϊν 

(Α.Υ.Χ.) για το μάκθμα Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Γυμνάςιο, όπου τονίηονται ιδιαίτερα  

θ ςυμμετοχικι μάκθςθ, οι διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ θ επικοινωνιακι και 

λειτουργικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και θ επαγωγικι κειμενοκεντρικι προςζγγιςθ. 

Εννοείται ότι θ ζρευνα κα δϊςει τθν ευκαιρία να αποςταλοφν διδακτικζσ οδθγίεσ και 

να γίνουν κάποιεσ παρεμβάςεισ όπου απαιτοφνται, με βάςθ τα πορίςματά τθσ. 

6. Παρουςίαςη και ανάλυςη των αποτελεςμάτων 

Κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια τα ποςοτικά αποτελζςματα των απαντιςεων για 

κάκε ερϊτθςθ χωριςτά και κα δοκοφν τα αντίςτοιχα εκατοςτιαία ποςοςτά. Σι 

ερωτιςεισ κα ομαδοποιθκοφν ςτουσ τομείσ που προαναφζρκθκαν. Σι πίνακεσ 

περιλαμβάνουν τα αποτελζςματα τόςο για τθν Αϋ όςο και για τθ Γϋ Γυμναςίου, που κα 

αναλυκοφν πρϊτα ξεχωριςτά και φςτερα ςυγκριτικά, για να εξαχκεί ο βακμόσ 

προόδου των μακθτϊν από τθν Αϋ ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Κυμίηουμε ότι οι αρικμοί 1, 2, 3 
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και 4 παραπζμπουν ςτακερά ςτισ επιλογζσ «πολφ», «αρκετά», «λίγο» και «κακόλου», 

με τισ εξαιρζςεισ που αναφζρκθκαν. Χρθςιμοποιοφνται επίςθσ αντίςτοιχα γραφιματα. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ανάλυςθσ τα αποτελζςματα από τισ τζςςερισ αυτζσ επιλογζσ είναι 

δυνατό να ομαδοποιοφνται ανά δφο: ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ ομάδα «πολφ» και 

«αρκετά» δθλϊνει το ποςοςτό ςυνολικά των εκπαιδευτικϊν που εκφράηουν κετικι 

άποψθ για τθν επίδοςθ των μακθτϊν τουσ ςτισ εκάςτοτε ερωτιςεισ, ενϊ θ ομάδα 

«λίγο» και «κακόλου» εκείνουσ που εκφράηουν αρνθτικι άποψθ.  

6.1. «Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ γνωρίηουν και 
εν μζρει χρθςιμοποιοφν διάφορα λόγια ςτοιχεία τθσ NE Γλϊςςασ 
(κυρίωσ ουςιαςτικά όπωσ βάροσ, παρόν, γεγονόσ, ςφνκετα 
ριματα με λόγια πρόκεςθ, επίκετα ςε -θσ-εσ και -ϊν-όν, 
επιρριματα ςε -ωσ);» 

Θ ερϊτθςθ αυτι επικεντρϊνεται ςτθ λόγια μορφολογία τθσ κοινισ και μάλιςτα ςτθν 

πακθτικι γνϊςθ τθσ. Για τουσ λόγιουσ τφπουσ υπάρχουν αμφιβολίεσ κατά πόςο 

διδάςκονται ικανοποιθτικά ςτα ςχολεία. Ψα ςχολικά βιβλία, λόγω των αναμενόμενων 

δυςχερειϊν, μεταξφ άλλων, που εμφανίηουν ςτθ διδαςκαλία οι λόγιεσ χριςεισ, 

παρουςιάηουν τουσ λόγιουσ τφπουσ με ςποραδικό κι αποςπαςματικό τρόπο. Θ 

χρθςιμότθτά τουσ είναι, ωςτόςο, αναμφιςβιτθτθ ςτον δοκιμιακό λόγο, ενϊ 

αποτελοφν αυτοί κακαυτοί δείκτεσ προςεγμζνου λόγου. Χθμειϊνεται, ακόμα, ότι ςτο 

Δθμοτικό δίνεται, όπωσ είναι λογικό, μικρι ςθμαςία ςτα λόγια ςτοιχεία.  

 

Από τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ςυνάγονται δφο γενικά ςυμπεράςματα:  

 Σι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι οι γνϊςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τα λόγια 

ςτοιχεία τθσ Νεοελλθνικισ είναι ανεπαρκείσ ςτθ μεγάλθ πλειονότθτα των 

0,5%

11,1%

67,9%

20,5%

1,0%

22,2%

65,3%

11,4%

πολφ αρκετά λίγο κακόλου

1θ ερϊτθςθ

Α’ Γυμν. Γ’ Γυμν.
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περιπτϊςεων. Κετικι εντφπωςθ ζχει για τθν Αϋ Γυμναςίου μόλισ το 11,6% και για 

τθ Γϋ γυμναςίου το 23,2%, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κυρίωσ χάρθ ςτθν επιλογι 

«αρκετά». 

 Χε ό,τι αφορά τθ ςχολικι πρόοδο, ςθμειϊνεται διαφοροποίθςθ, κατά 10,4%, υπζρ 

των κετικϊν γνωμϊν και μείωςθ αντίςτοιχα ςτισ αρνθτικζσ γνϊμεσ. Υαρατθρείται 

όμωσ ότι θ επιλογι «λίγο» ζχει παραπλιςιεσ τιμζσ ςτισ δφο ςχολικζσ τάξεισ (67,9% 

και 65,3%), κάτι που ςθμαίνει ότι θ αφξθςθ των κετικϊν γνωμϊν ςτθ Γϋ Γυμναςίου 

πρζπει να ςυςχετιςκεί ςχεδόν αποκλειςτικά με τθν αιςκθτι πτϊςθ τθσ επιλογισ  

«κακόλου». Άλλωςτε, κα ιταν παράξενο αν ςτθν τελευταία τάξθ του Γυμναςίου 

δεν παρατθροφνταν εδϊ κάποια διαφοροποίθςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ 

επιλογι «πολφ» βρίςκεται πολφ χαμθλά και ςτισ δφο τάξεισ.  

Ψα αποτελζςματα τθσ προόδου υποδθλϊνουν ότι θ διδαςκαλία των λόγιων τφπων 

είναι γενικά ατελζςφορθ ςτο Γυμνάςιο. Αν υποτεκεί πωσ τα παιδιά τθσ Αϋ Γυμναςίου 

είναι φυςικό να ξζρουν λίγα για τουσ λόγιουσ τφπουσ, εφόςον τουσ διδάςκονται 

ελάχιςτα ςτο Δθμοτικό, κα ιταν εφλογο να υπάρχει ςτθ Γϋ Γυμναςίου μεγαλφτερθ 

διαφοροποίθςθ από αυτι που παρατθρείται. Εξάλλου, θ παρατθροφμενθ 

διαφοροποίθςθ είναι πικανό να οφείλεται εν μζρει και ςε εξωςχολικζσ παραμζτρουσ, 

όπωσ θ διεφρυνςθ των επαφϊν με το κοινωνικό περιβάλλον κι θ γλωςςικι επίδραςθ 

των Π.Π.Ε., με τθ μεςολάβθςθ των οποίων γίνεται ςαφισ θ διάκριςθ ανάμεςα ςε 

προςεγμζνο και ςε οικείο φφοσ. Αξίηει, ακόμα να προςτεκεί ότι οι μακθτζσ αυτοί 

διδάςκονται Αρχαία Ελλθνικά από το πρωτότυπο με ζμφαςθ ωσ γνωςτόν ςτθν 

αρχαιογλωςςία, ςτοιχείο που δεν φαίνεται να επθρεάηει κετικά τθ γνϊςθ των 

μακθτϊν για τουσ λόγιουσ τφπουσ.  

6.2. «O βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςτθ χρθςιμοποίθςθ των 
επιρρθματικϊν δευτερευουςϊν προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ των 
ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ είναι ικανοποιθτικόσ;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι επικεντρϊνεται ειδικά ςτισ επιρρθματικζσ δευτερεφουςεσ και 

μάλιςτα ςτθν πραγματικι χριςθ τουσ, αποκλείοντασ τισ λεγόμενεσ «ονοματικζσ» 

προτάςεισ (βουλθτικζσ, ειδικζσ κι ενδοιαςτικζσ), που είναι κοινζσ ςε όλα τα είδθ λόγου 

και γι’ αυτό δεν εμφανίηουν ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφζρον, αλλά και τισ αναφορικζσ, 

που αποτελοφν αντικείμενο ξεχωριςτισ ερϊτθςθσ. Ψα διάφορα είδθ επιρρθματικϊν 

προτάςεων διακρίνονται μεταξφ τουσ με βάςθ τθ ςυχνότθτά τουσ αλλά και τθ 

ςυντακτικι και ςθμαςιακι τουσ εξειδίκευςθ, κακϊσ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθ λογικι 

ςυνάφεια και τθν ακριβι διατφπωςθ των μθνυμάτων. Αυτό ςθμαίνει πωσ κι οι 

διδακτικζσ προτεραιότθτεσ ιεραρχοφνται ανάλογα, εφόςον διαπιςτϊνονται 

μακθςιακά κενά ςε ςυγκεκριμζνα είδθ επιρρθματικϊν προτάςεων. Ζτςι, προτάςεισ 

όπωσ οι τελικζσ, π.χ., δεν χρειάηονται ιδιαίτερθ διδακτικι παρζμβαςθ, εφόςον 

πρόκειται για ςυχνζσ δευτερεφουςεσ με ςχετικά απλό ςυντακτικό και ςθμαςιακό 
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φορτίο, που το παιδί ζχει μάκει κατά πάςα πικανότθτα να χειρίηεται πριν το Γυμνάςιο. 

Αντίκετα, προτάςεισ όπωσ οι υποκετικζσ ι οριςμζνεσ χρονικζσ, π.χ., δεν μποροφν να 

γίνουν κτιμα του παιδιοφ παρά μζςα από κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ. 

Είναι, πάντωσ, γεγονόσ ότι οι επιρρθματικζσ προτάςεισ ςυνολικά χρθςιμοποιοφνται 

περιςςότερο και με μεγαλφτερθ ςυνζπεια ςτον προςεγμζνο παρά ςτον οικείο λόγο. 

Χτο ςχολείο θ διδαςκαλία των προτάςεων αυτϊν γίνεται ςυςτθματικά μόνο ςτθ Γϋ 

Γυμναςίου, κάτι που ζχει επιπτϊςεισ ςτθν εικόνα που εμφανίηει θ Αϋ Γυμναςίου. 

 

Σι αρνθτικζσ απαντιςεισ για τθν Αϋ τάξθ επικρατοφν ενϊ οι κετικζσ μόλισ που 

ξεπερνοφν το 22%. Χτθ Γϋ τάξθ θ εικόνα διαφοροποιείται από το γεγονόσ ότι οι 

απαντιςεισ «πολφ» και ιδίωσ «αρκετά» αυξάνονται ςθμαντικά, ενϊ οι άλλεσ 

απαντιςεισ μειϊνονται ανάλογα. Χυνολικά, οι κετικζσ γνϊμεσ ανζρχονται ςτο 42,5%. 

Θ εικόνα ομαλισ προόδου από τθν Αϋ Γυμναςίου ςτθ Γϋ τάξθ υποδεικνφει, ςε κάποιο 

βακμό, αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ, ςυνυπολογίηοντασ τισ 

αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ Γϋ Γυμναςίου. Ωςτόςο, πρζπει να τονιςτεί ότι και ςε αυτι 

τθν τάξθ ςαφϊσ υπερτεροφν οι αρνθτικζσ γνϊμεσ ςχετικά με τθν επάρκεια των 

μακθτϊν ςτον χειριςμό των επιρρθματικϊν προτάςεων. Ψο γεγονόσ αυτό 

υποδθλϊνει αφενόσ ότι οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίκθκαν με τον ενδεδειγμζνο τρόπο 

ςτθν ερϊτθςθ κι ότι οι απαντιςεισ τουσ αφοροφςαν κυρίωσ τα δυςκολότερα είδθ 

δευτερευουςϊν προτάςεων και αφετζρου ότι θ διδαςκαλία των επιρρθματικϊν 

δευτερευουςϊν προτάςεων επιδζχεται μεγάλθ περαιτζρω βελτίωςθ. Εξάλλου, τα 

πολφ χαμθλά ποςοςτά ςτθν Αϋ τάξθ υποδθλϊνουν ότι θ αφετθρία του προβλιματοσ 

βρίςκεται ςτο Δθμοτικό κι εφλογα κα υπζκετε κανείσ ότι θ κατάςταςθ κα ιταν 

διαφορετικι ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου, αν οι μακθτζσ ξεκινοφςαν από άλλθ 

βάςθ. Ψο εφρθμα αυτό, επομζνωσ, υποδεικνφει κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ και ςτθ 

διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Δθμοτικό. 

0,5%

21,9%

63,7%

14,0%

1,3%

41,2%

50,9%

6,7%

πολφ αρκετά λίγο κακόλου

2θ ερϊτθςθ

Α' Γυμν. Γ' Γυμν.
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6.3. «O βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςασ ςτθ χρθςιμοποίθςθ 
των αναφορικϊν δευτερευουςϊν προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ 
των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ είναι ικανοποιθτικόσ;» 

Σι αναφορικζσ προτάςεισ παραπζμπουν ςε ζνα ςφνκετο πεδίο δεδομζνων, διότι με 

τον όρο αυτό καλφπτονται: α) οι προςδιοριςτικζσ αναφορικζσ, οι οποίεσ 

προςδιορίηουν όρουσ τθσ πρόταςθσ και διακρίνονται ςε ονοματικζσ αναφορικζσ, που 

ειςάγονται με το που και τθν αναφορικι αντωνυμία ο οποίοσ, όςο και ςε 

επιρρθματικζσ αναφορικζσ, που ειςάγονται με αναφορικό επίρρθμα (όπου, όπωσ κ.ά.) 

ι εμπρόκετθ ςφνταξθ (π.χ. ….από τον οποίο ...) και β) οι ελεφκερεσ αναφορικζσ, 

εκείνεσ που αποτελοφν οι ίδιεσ όρο τθσ πρόταςθσ, ςυνικωσ υποκείμενο ι αντικείμενο, 

και διακρίνονται επίςθσ ςε ονοματικζσ (ειςάγονται με αναφορικι αντωνυμία, π.χ. 

όποιοσ) κι επιρρθματικζσ (ειςάγονται με αναφορικό επίρρθμα, π.χ. όπωσ). Αυτι θ 

διδακτικά περίπλοκθ κατάταξθ περιπλζκεται περαιτζρω από τθ δυνατότθτα 

εκμετάλλευςθσ των προςδιοριςτικϊν, ιδιαίτερα, αναφορικϊν ςε φαινόμενα 

ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ του γραπτοφ δοκιμιακοφ λόγου, όπωσ π.χ. ςε 

ακολουκίεσ αναφορικϊν μζςα ςε αναφορικζσ. Επίςθσ, θ χριςθ του ο οποίοσ, μόνου 

του ι ςε εμπρόκετθ ςφνταξθ, αντί για το απλό που, αποτελεί ιδιαίτερο 

κοινωνιολεκτικό δείκτθ που παραπζμπει ςε προςεγμζνο λόγο, κάτι το οποίο 

υποδεικνφουν και οι διδακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ του, που περιλαμβάνονται ςτθν 

Ζκφραςθ-Ζκκεςθ τθσ Βϋ Ουκείου. Ζνα τελευταίο ςθμείο που υπογραμμίηει, εκ του 

αντικζτου, τισ διδακτικζσ δυςκολίεσ των αναφορικϊν είναι ότι ειδικά το που είναι 

πολφ ςυχνό ςτον κοινό λόγο, όπου ωσ γνωςτόν τείνει να υποκακιςτά τθν κλιτι 

αναφορικι αντωνυμία αλλά και τα αναφορικά επιρριματα, ακόμα και ςτισ 

εμπρόκετεσ ςυντάξεισ τουσ (π.χ. το ςπίτι που μζνω αντί για το ςπίτι ςτο οποίο / όπου 

μζνω). 
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Θ εικόνα που ςυνάγεται από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν δεν διαφζρει 

ουςιωδϊσ από εκείνθ που ςυνκζτουν οι απαντιςεισ ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ. 

Τπωσ κι εκεί, ζτςι και ςτθν 3θ ερϊτθςθ υπερζχουν κατά πολφ οι αρνθτικζσ απαντιςεισ 

για τθν Αϋ Γυμναςίου, ενϊ οι κετικζσ βρίςκονται μόλισ ςτο 24,1%. Υαρόμοια, ςτθ Γϋ 

Γυμναςίου οι απαντιςεισ «πολφ» και ιδίωσ «αρκετά» αυξάνονται αιςκθτά, ενϊ οι 

άλλεσ μειϊνονται ανάλογα. Συνολικά, οι κετικζσ γνϊμεσ ανζρχονται εδϊ ςτο 37,4%. 

Θ μόνθ άξια λόγου διαφορά που παρατθρείται είναι ςτθν πρόοδο τθσ Γϋ τάξθσ, που 

εμφανίηεται να είναι μικρότερθ ςε ςφγκριςθ με τθ 2θ ερϊτθςθ: θ απάντθςθ «αρκετά» 

είναι ςτο 36,1% ζναντι 41,2% ςτθ 2θ ερϊτθςθ. Θ ίδια τάςθ επιβεβαιϊνεται κι από τα 

ποςοςτά ςτθν απάντθςθ «λίγο»: 54,9% ζναντι 50,9%. Θ εικόνα αυτι δείχνει τον 

χαμθλό βακμό επάρκειασ των μακθτϊν ςτθ χριςθ αναφορικϊν προτάςεων και 

μάλιςτα ςε ςφγκριςθ με τθ χαμθλι τουσ επίδοςθ ςτισ επιρρθματικζσ προτάςεισ και 

επιβεβαιϊνει τθν πρόβλεψθ για τισ δυςκολίεσ που παρουςιάηει θ διδακτικι 

διαχείριςι τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, τα αποτελζςματα υποδεικνφουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν αρκζςτθκαν ςτο να αξιολογιςουν γενικά τθ ςυχνότθτα χριςθσ των 

αναφορικϊν προτάςεων και ότι εςτίαςαν, μάλλον, τισ απαντιςεισ τουσ ςτον βακμό 

εκμετάλλευςθσ όλων των ειδϊν των αναφορικϊν προτάςεων ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ. 

6.4. «Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ χειρίηονται ςε βακμό επαρκι για 
τθν τάξθ τουσ τα διάφορα φαινόμενα ςυντακτικισ 
πολυπλοκότθτασ (χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ υποτακτικόσ λόγοσ, 
ςφνταξθ επικζτων κι ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ 
προςδιοριςμοφσ και δευτερεφουςεσ);» 

Ψα διάφορα φαινόμενα ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ αφοροφν ςυντάξεισ που 

χαρακτθρίηονται ωσ «λόγιεσ» κι αναμζνεται να εμφανίηονται ςε μικρό μόνο ποςοςτό 

ςτισ χριςεισ των μακθτϊν Γυμναςίου, εφόςον αναφζρονται ςε δεδομζνα που 

ςυναντϊνται κυρίωσ ςε απαιτθτικά και ςφνκετα είδθ λόγου. Ψζτοια ςυντακτικά 

φαινόμενα εμφανίηονται ςπανίωσ ζξω από τον δοκιμιακό λόγο, με εξαίρεςθ τθ χριςθ 

γενικϊν, που και αυτι όμωσ δεν είναι πολφ ςυχνι οφτε ςτον οικείο λόγο. Για τον λόγο 

αυτό, παρόμοιεσ ςυντάξεισ ζχουν μεγάλθ κοινωνιολεκτικι βαρφτθτα, εφόςον οι 

χριςτεσ τουσ δείχνουν με αυτόν τον τρόπο ότι ξζρουν να εκφράηουν ςφνκετεσ ζννοιεσ.  
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Σι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν αναδεικνφουν δφο κυρίωσ ςτοιχεία. 

 Οι αρνθτικζσ γνϊμεσ εκφράηονται με πολφ υψθλό ποςοςτό: 91,4% για τθν Αϋ 

Γυμναςίου και 84,6% για τθ Γϋ Γυμναςίου. Ψα ποςοςτά αυτά είναι τα χαμθλότερα 

ςτο ςφνολο των ερωτιςεων που αφοροφν τθ γραμματικι. Θ απάντθςθ «πολφ» 

ζχει το ίδιο ςχεδόν, πολφ χαμθλό, ποςοςτό ςτισ δφο τάξεισ, ενϊ τα ποςοςτά για 

τθν απάντθςθ «αρκετά» είναι επίςθσ χαμθλά και ςτισ δφο τάξεισ, παρόλθ τθ 

ςχετικι άνοδο ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Αυτά τα δεδομζνα απαιτοφν άμεςεσ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ.  

 Θ μόνθ άξια λόγου διαφοροποίθςθ από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ αφορά τθν 

απάντθςθ «αρκετά», που επιτυγχάνεται ςχεδόν εξ ολοκλιρου με αντίςτοιχθ 

μείωςθ ςτθ Γϋ Γυμναςίου των ποςοςτϊν του «κακόλου». Θ πρόοδοσ αυτι δεν 

ακολουκεί τθν εικόνα προόδου που εμφανίηεται ςτισ περιςςότερεσ από τισ 

απαντιςεισ του ερωτθματολογίου και που περιλαμβάνει ανάλογθ πτϊςθ και ςτα 

ποςοςτά τθσ απάντθςθσ «λίγο», κακϊσ ςτθ Γϋ Γυμναςίου διαπιςτϊνεται οριακι 

μόνο πτϊςθ του «λίγο».  

Θ ερμθνεία που κα πρζπει ίςωσ να δοκεί για τθν αςυμφωνία αυτι με τθ γενικι εικόνα 

προόδου είναι ότι ζνα μικρό ςχετικά ποςοςτό μακθτϊν μπορεί να αξιοποιεί τθν 

υποτακτικι ςφνταξθ ι άλλεσ πιο απαιτθτικζσ ςυντάξεισ που ζχουν ςχζςθ με τθ λόγια 

μορφι τθσ γλϊςςασ μασ. Θ τάςθ λίγων μακθτϊν να αφομοιϊνουν τισ λόγιεσ αυτζσ 

ςυντάξεισ ίςωσ οφείλεται ςτο ότι ανταποκρίνονται ςε εξωτερικά κίνθτρα (ευρφτερο 

οικογενειακό περιβάλλον, εξωςχολικά αναγνϊςματα) που λείπουν από τουσ άλλουσ 

μακθτζσ. Θ τάςθ αυτι κα πρζπει να αντιςτοιχεί κυρίωσ ςε μετακίνθςθ απαντιςεων 

από το «λίγο» ςτο «αρκετά», ενϊ ςυμπλθρωματικά υπιρξε μετακίνθςθ από το 

«κακόλου» ςτο «λίγο», κάτι που εξθγεί τα ςχεδόν ταυτόςθμα ποςοςτά του «λίγο» από 

τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ. 

Ψο είδοσ προόδου που προαναφζρκθκε δείχνει ότι πρόκειται για μια δυναμικι ςτθν 
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οποία το ςχολείο δεν φαίνεται να παίηει ςθμαντικό ρόλο, δεδομζνου ότι αντιςτοιχεί 

ςε μια κοινωνιογλωςςικι προδιάκεςθ που ςχετίηεται με τθν κοινωνικι προζλευςθ των 

μακθτϊν. Είναι ενδεικτικό ωσ προσ αυτό ότι τα υψθλά ποςοςτά του «λίγο» ελάχιςτα 

διαφοροποιοφνται από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ: 70,6% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 70,1% ςτθ Γϋ 

τάξθ. Ζχει ενδιαφζρον να επιςθμανκεί ότι παρόμοια τάςθ εμφανίηεται –ςε μικρότερο 

βακμό– και ςτισ απαντιςεισ τθσ 1θσ ερϊτθςθσ που αφορά τουσ λόγιουσ τφπουσ, όπου 

θ πρόοδοσ ςτθ Γϋ τάξθ αντιςτοιχεί κυρίωσ (αλλά όχι αποκλειςτικά) ςε πτϊςθ των 

ποςοςτϊν του «κακόλου». Εξάλλου, παραπλιςια εικόνα κα δοφμε ότι εμφανίηουν οι 

απαντιςεισ ςτθν 6θ ερϊτθςθ (απρόςωπεσ ςυντάξεισ). 

Χυνολικά, θ ςτατιςτικι κατανομι των απαντιςεων των εκπαιδευτικϊν δείχνει ότι 

μόνο μια μικρι μειοψθφία μακθτϊν γνωρίηει τον χειριςμό αυτϊν των πολφπλοκων 

ςυντακτικϊν φαινομζνων, ακόμα και ςτθν τελευταία τάξθ του Γυμναςίου. Θ 

πρόοδοσ που εμφανίηεται δεν οφείλεται ίςωσ τόςο ςτο ςχολείο όςο ςε ευρφτερεσ 

κοινωνιογλωςςικζσ τάςεισ και δεν φαίνεται να αγγίηει τον ευρφτερο μακθτικό 

πλθκυςμό. Ψα γεγονόσ αυτό κα πρζπει να μασ προβλθματίςει, κακϊσ θ Ρεοελλθνικι 

Γλϊςςα ενιςχφεται με τθ διδαςκαλία τθσ ίδιασ και όχι μζςω των αρχαίων ελλθνικϊν 

από το πρωτότυπο, που αν και διδάςκονται ςε όλεσ τισ τάξεισ, δεν φαίνεται να 

επιδροφν κετικά οφτε ςτισ λόγιεσ και πολφπλοκεσ ςυνάξεισ οφτε ςτθν αφομοίωςθ των 

λόγιων λζξεων και εκφράςεων. Πια άλλθ πικανι αιτιολόγθςθ των υψθλϊν αρνθτικϊν 

ποςοςτϊν είναι ότι τα ςυναφι ςυντακτικά φαινόμενα εμπεδϊνονται κυρίωσ ςτο 

Οφκειο, όπου ενδζχεται να υπάρχει ςχολικά προςδιοριςμζνθ διαφοροποίθςθ. Ωςτόςο, 

θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ (όπωσ κι οι υπόλοιπεσ ερωτιςεισ) αφοροφςε ρθτά το 

επίπεδο επάρκειασ των μακθτϊν για τθν τάξθ τουσ και θ εικόνα που ςκιαγραφοφν οι 

απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν δεν φαίνεται να αφινει περικϊρια για διαφορετικζσ 

ερμθνείεσ. 

6.5. «Οι μακθτζσ ςασ αναγνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν τθν 
πακθτικι ςφνταξθ των ρθμάτων;» 

 Θ πακθτικι ςφνταξθ εμφανίηεται ςε μζροσ μόνο από τα μεταβατικά ριματα τθσ 

ελλθνικισ και δεν είναι πολφ ςυχνι. Χρθςιμοποιείται αρκετά ςυχνά ςε ςυγκεκριμζνα 

είδθ λόγου και ιδιαίτερα ςτον δοκιμιακό αλλά και ςτθ ςφνταξθ αγγελιϊν. Ενϊ θ 

ενεργθτικι ςφνταξθ δίνει ζμφαςθ ςτον ςθμαςιακό «δράςτθ» τθσ ενζργειασ που 

εκφράηει το ριμα, θ πακθτικι εςτιάηει το μινυμα ςτον ςθμαςιακό «πάςχοντα» και 

ςτθν ίδια τθν ενζργεια του ριματοσ, αφορά δθλαδι μια αλλαγι ςτθ ςθμαςιακι 

προοπτικι του μθνφματοσ. Πε τθν ερϊτθςθ αυτι οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να 

αξιολογιςουν κατά πρϊτο λόγο τον βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν 

πακθτικι ςφνταξθ ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ. 
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 Υαρατθροφμε ότι ςτθν Αϋ τάξθ οι κετικζσ απαντιςεισ δεν ξεπερνοφν το 32,6%, ενϊ 

ςτθ Γϋ τάξθ υπάρχει ςθμαντικι διαφοροποίθςθ με ποςοςτό 53,7%. Χτθν ίδια τάξθ, οι 

απαντιςεισ τθσ κατθγορίασ «αρκετά» αντιςτοιχοφν ςτο 50% του ςυνόλου των 

απαντιςεων. Η 5θ ερϊτθςθ, μαηί με τθν 9θ για τθν ορκογραφικι επάρκεια, είναι οι 

μόνεσ του γραμματικοφ τομζα ςτισ οποίεσ επικρατοφν οι κετικζσ γνϊμεσ ςτθ Γϋ 

Γυμναςίου. 

 Θ πρόοδοσ από τισ τάξεισ Αϋ ςτθ Γϋ είναι αιςκθτι κυρίωσ ςτθν κατθγορία «αρκετά», 

όπου υπάρχει διαφορά 18,7% υπζρ τθσ Γϋ Γυμναςίου. Είναι προφανζσ ότι ςτθν 

κατθγορία αυτι μετακινικθκαν οι περιςςότερεσ από τισ απαντιςεισ των κατθγοριϊν 

«λίγο» και «κακόλου» από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ του Γυμναςίου. Τα υψθλά ποςοςτά 

προόδου υποδεικνφουν ότι θ γλωςςικι διδαςκαλία ζπαιξε εδϊ ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

βελτίωςθ των επιδόςεων. Ωςτόςο, δεν πρζπει να παραγνωριςτεί το γεγονόσ ότι 

αφενόσ ςτθν Αϋ τάξθ οι μακθτζσ κεωροφνται επαρκείσ μόλισ ςτο ζνα τρίτο από τισ 

απαντιςεισ (32,6%), ενϊ ςτθ Γϋ τάξθ μόνο ςτο 53,7%.  

6.6. «Οι μακθτζσ ςασ χρθςιμοποιοφν ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ τουσ 
απρόςωπα ριματα και εκφράςεισ, ιδιαίτερα όςα ςυντάςςονται 
με δευτερεφουςα πρόταςθ (πρόκειται, φαίνεται, προκφπτει, 
ενδζχεται, είναι βζβαιο κ.λπ.);» 

Θ ερϊτθςθ αυτι ςχετίηεται με τθ λεγόμενθ απρόςωπθ ςφνταξθ, θ οποία δεν είναι 

ςυνδυάςιμθ με λεξιλογικό υποκείμενο και περιλαμβάνει τόςο απρόςωπα ριματα όςο 

κι εκφράςεισ που απαρτίηονται από ζνα ςυνδετικό κι ζνα επίκετο (είναι βζβαιο) ι 

μερικζσ φορζσ ουςιαςτικό (είναι ανάγκθ) και ςυντάςςονται ςυχνά με δευτερεφουςα 

πρόταςθ ωσ υποκείμενο. Σριςμζνα απρόςωπα ριματα που δθλϊνουν φυςικά 

φαινόμενα (χιονίηει) είναι πολφ απλά ςτθ ςφνταξι τουσ (δεν ςυνδυάηονται κακόλου 

με υποκείμενο) και θ χριςθ τουσ κοινι. Ψα περιςςότερα, ωςτόςο, από τα ςυναφι 
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δεδομζνα χαρακτθρίηονται από ςυντακτικζσ και μορφικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Ξαταρχάσ, 

χρθςιμοποιοφνται δευτερεφουςεσ βουλθτικζσ ι ειδικζσ προτάςεισ ςε κζςθ 

υποκειμζνου, είτε υποχρεωτικά (πρόκειται να ...) είτε προαιρετικά (πρζπει να, είναι 

βζβαιο ότι ...). Ειδικά οι απρόςωπεσ εκφράςεισ είναι μορφικά ςφνκετεσ, αφοφ 

ςυνδυάηουν ζνα ςυνδετικό με κάποιο μζλοσ από ζναν μακρφ κατάλογο επικζτων (και 

από οριςμζνα ουςιαςτικά). Ψζλοσ, πολλζσ απρόςωπεσ ςυντάξεισ απαρτίηονται από μια 

δευτερεφουςα ωσ υποκείμενο και ζνα ριμα που βρίςκεται ςτθν πακθτικι φωνι 

(κεωρείται ότι ...). Σι ιδιαιτερότθτεσ αυτζσ διακρίνουν τθν απρόςωπθ ςφνταξθ από τθν 

κοινι ρθματικι ςφνταξθ και αποτελοφν ωσ εκ τοφτου διδακτικό πρόβλθμα, που 

επιτείνεται από το γεγονόσ ότι τα ςυναφι δεδομζνα δεν παρουςιάηονται επαρκϊσ 

ςτα ςχολικά βιβλία τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο. Από τθν άλλθ πλευρά, 

θ απρόςωπθ ςφνταξθ είναι ζνα από τα κατεξοχιν χαρακτθριςτικά του προςεγμζνου 

και ιδιαίτερα του γραπτοφ δοκιμιακοφ λόγου, οπότε ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον τα 

ευριματα που κα προκφψουν.  

 

 Σι κετικζσ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ αυτι ανζρχονται ςτο 15% για τθν Αϋ τάξθ και ςε 

ποςοςτό 28,6% για τθ Γϋ τάξθ, που είναι από τα χαμθλότερα ποςοςτά κετικϊν 

απαντιςεων ςτον τομζα τθσ γραμματικισ. Είναι φανερό ότι οι μακθτζσ που 

γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν τα ςυναφι δεδομζνα αποτελοφν τθ μειοψθφία, ακόμα 

και ςτθ Γϋ Γυμναςίου, όπου οι κετικζσ απαντιςεισ αντιπροςωπεφουν λίγο πάνω από το 

1/4 του ςυνόλου, παρόλο που το ποςοςτό ςχεδόν διπλαςιάηεται ςε ςχζςθ με τθν Αϋ 

Γυμναςίου. Υαράλλθλα, παρατθροφμε ότι οι απαντιςεισ «λίγο» όχι μόνο δεν 

μειϊνονται ςτθ Γϋ τάξθ, αλλά αυξάνονται λίγο, ενϊ αιςκθτι μείωςθ υπάρχει ςτισ 

απαντιςεισ «κακόλου».  

Αυτι θ εικόνα προόδου παραπζμπει ςτθν παραπλιςια κατανομι των απαντιςεων τθσ 

4θσ ερϊτθςθσ, που αφορά τισ «λόγιεσ» (πολφπλοκεσ) ςυντάξεισ. Ψο γεγονόσ ότι δεν 

υπάρχει κετικι διαφοροποίθςθ των απαντιςεων «λίγο» από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ κα 
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πρζπει μάλλον να ερμθνευτεί ωσ ζνδειξθ ανεπάρκειασ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςε 

αυτό το ςθμείο: θ διαφοροποίθςθ ςτισ απαντιςεισ «κακόλου» ςθμαίνει ότι οι 

απόψεισ των εκπαιδευτικϊν μετακινικθκαν μάλλον προσ τθν απάντθςθ «λίγο», ενϊ 

υπιρξε αντίςτοιχθ μετακίνθςθ από το «λίγο» ςτο «αρκετά». Τπωσ ςτθν 4θ ερϊτθςθ, 

ζτςι κι εδϊ θ απουςία ομαλισ κατανομισ τθσ προόδου από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ 

υποδεικνφει ότι ζνα μικρό ςχετικά ποςοςτό προνομιοφχων μακθτϊν αφομοίωςαν 

ευκολότερα από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ, με τθ βοικεια βζβαια και του ςχολείου, 

τισ ςφνκετεσ αυτζσ ςυντάξεισ και ίςωσ να εκτζκθκαν ςε ςυγκεκριμζνα εξωτερικά 

ερεκίςματα (εξωςχολικά αναγνϊςματα, το οικείο περιβάλλον τουσ).  

6.7. «Kατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να 
χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο το εγχειρίδιο τθσ 
γραμματικισ για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν τουσ;» 

Υρόκειται για μια ερϊτθςθ που δεν αφορά άμεςα τθ γραμματικι επάρκεια των 

μακθτϊν αλλά τον βακμό ςτον οποίο το ςχολείο τουσ επιτρζπει να αφομοιϊνουν 

ςτοιχεία από τθ γραμματικι ωσ βιβλίο αναφοράσ, ζτςι ϊςτε να βελτιϊνουν τον 

γραπτό τουσ λόγο ςτον τυπολογικό τομζα. Είναι γνωςτό ςτουσ φιλολόγουσ ότι το 

Ωρολόγιο Υρόγραμμα δεν προβλζπει ςυςτθματικι διδαςκαλία κεφαλαίων από το 

βιβλίο τθσ Γραμματικισ ςτο πλαίςιο του γλωςςικοφ μακιματοσ, αλλά οφτε κι υπάρχει 

χρόνοσ για κάτι τζτοιο, ςτο μζτρο μάλιςτα που τα απολφτωσ απαραίτθτα γραμματικά 

ςτοιχεία ανά τάξθ είναι ιδθ ενςωματωμζνα ςτθν φλθ των αντίςτοιχων γλωςςικϊν 

εγχειριδίων. Χε πολλζσ περιπτϊςεισ το βιβλίο τθσ Γραμματικισ χρθςιμοποιείται 

εντελϊσ ενδεικτικά ι υποδεικνφεται ςτουσ μακθτζσ να ελζγξουν μόνοι τουσ οριςμζνεσ 

ςελίδεσ. Από τθν άλλθ πλευρά, με τα ςθμερινά δεδομζνα θ ςχολικι Γραμματικι δεν 

κεωρείται πια παιδαγωγικά κι επιςτθμονικά θ προςφορότερθ, κάτι που εξθγεί μζχρι 

ζνα ςθμείο τισ διδακτικζσ αυτζσ επιλογζσ. Ωςτόςο, θ Γραμματικι προςφζρει 

ςυςτθματοποιθμζνουσ τουσ μορφολογικοφσ κανόνεσ τθσ Ρζασ Ελλθνικισ, ςθμείο 

κρίςιμο για το μορφολογικό ςυςτατικό τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των μακθτϊν. 

Υρζπει, τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι οι μακθτζσ που φοιτοφν ςτθν Αϋ τάξθ του Γυμναςίου 

ζχουν ιδθ από το Δθμοτικό αςκθκεί ςτθ χριςθ τθσ Γραμματικισ49. 

Πε δεδομζνεσ τισ διδακτικζσ παραμζτρουσ που περιγράφθκαν, θ ερϊτθςθ που 

απευκφνκθκε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ δεν ιταν πόςο ςυχνά χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ 

το βιβλίο τθσ Γραμματικισ, αλλά αν είναι ςε κζςθ να το χρθςιμοποιιςουν αποδοτικά, 

ωσ βιβλίο αναφοράσ, όταν το χρειάηονται, και, ζμμεςα, αν κατά τθν κρίςθ των 

                                                      

49
 Υρόκειται για το εγχειρίδιο του Χρ. Ψςολάκθ, Νεοελλθνικι Γραμματικι τθσ Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ, 

Σ.Ε.Δ.Β. Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι με τθν προκιρυξθ των νζων βιβλίων ζχουν εκπονθκεί καινοφρια 
βιβλία Γραμματικισ για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, τα οποία μζχρι το ςχολικό ζτοσ 2009-10 δεν είχαν 
διανεμθκεί ςτα ςχολεία, αν και ζχουν ολοκλθρωκεί και ζχουν αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο του Υ.Λ. 
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εκπαιδευτικϊν ζχουν αναπτφξει τθν ικανότθτα να ανατρζχουν ςε αυτό για να λφςουν 

τυχόν απορίεσ τουσ. 

 

Ψα αποτελζςματα δείχνουν ότι μόνο το 1/3 περίπου των μακθτϊν γνωρίηει πϊσ να 

χρθςιμοποιεί πρακτικά το βιβλίο τθσ Γραμματικισ ςτθν Αϋ τάξθ, ενϊ ςτθ Γϋ οι κετικζσ 

απαντιςεισ δεν εμφανίηουν πολφ μεγάλθ αφξθςθ (από 33,9% ςε 38%). Θ πρόοδοσ από 

τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ εμφανίηεται ςχετικά μικρι, ενϊ είναι χαρακτθριςτικό ότι 

ςχετίηεται με τθν μετατόπιςθ των απαντιςεων «λίγο» κι ότι οι απαντιςεισ «κακόλου» 

δεν εμφανίηουν καμιά διαφοροποίθςθ. Είναι προφανζσ ότι θ γλωςςικι διδαςκαλία 

δεν ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ ςτθ χριςθ τθσ Γραμματικισ. Φαίνεται μάλιςτα ότι για 

πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ θ εκμετάλλευςθ του βιβλίου τθσ Γραμματικισ δεν κεωρείται 

πρϊτθ προτεραιότθτα ανάμεςα ςτισ δεξιότθτεσ που πρζπει να αναπτυχκοφν ςτουσ 

μακθτζσ. Από τθν άλλθ πλευρά, τα ποςοςτά των κετικϊν γνωμϊν δεν είναι τόςο 

χαμθλά όςο εκείνα που εμφανίηονται ςε άλλεσ ερωτιςεισ, κάτι που υποδθλϊνει ότι 

αρκετοί εκπαιδευτικοί επιμζνουν ςτθ χρθςιμοποίθςθ του βιβλίου αναφοράσ, τθσ 

ςχολικισ Γραμματικισ. Βζβαια, με τα νζα βιβλία αναφοράσ και τθν ειςαγωγι για 

πρϊτθ φορά Ορκογραφικοφ Λεξικοφ ςτο Δθμοτικό και Ερμθνευτικοφ Λεξικοφ ςτο 

Γυμνάςιο κα χρειαςτεί νζα διερεφνθςθ ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των βιβλίων 

αναφοράσ, ςτα οποία μάλιςτα παραπζμπουν τα νζα ςχολικά βιβλία για τθ διδαςκαλία 

τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ. 

6.8. «Οι μακθτζσ ςασ χρθςιμοποιοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό για 
τθν τάξθ τουσ τα ςθμεία ςτίξθσ ςτισ εργαςίεσ τουσ;» 

Ψα ςθμεία ςτίξθσ διδάςκονται ςταδιακά ιδθ από το Δθμοτικό, ενϊ ςτο Γυμνάςιο 

ολοκλθρϊνεται θ παρουςίαςι τουσ. Κεωροφνται χριςιμα για τθ ςφνταξθ ςωςτϊν 

κειμζνων και μάλιςτα για τθ λογικι τουσ οργάνωςθ. Θ διδαςκαλία τουσ παρουςιάηει 
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Α’ Γυμν. Γ’ Γυμν.
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τθ δυςκολία ότι τα δεδομζνα του προφορικοφ λόγου δεν μποροφν πάντα να 

ςυςχετιςτοφν άμεςα με τα ςθμεία ςτίξθσ, οριςμζνα από τα οποία μακρινι μόνο ςχζςθ 

ζχουν με οτιδιποτε ζξω από το ςφμπαν του γραπτοφ λόγου (π.χ. θ «άνω κάτω 

ςτιγμι»). Εξάλλου, ςθμεία όπωσ το κόμμα παρουςιάηουν εγγενείσ διδακτικζσ 

δυςχζρειεσ: ενϊ θ γλωςςικι διδαςκαλία ενκαρρφνει τθν αξιοποίθςι του ςτον γραπτό 

λόγο, θ χριςθ τουσ χαρακτθρίηεται από ςθμαντικζσ ιδιαιτερότθτεσ. 

 

Χτθν Αϋ τάξθ οι κετικζσ γνϊμεσ ανζρχονται ςε 36,8%, ενϊ ςτθ Γϋ τάξθ ςε 40%, ποςοςτά 

που είναι υψθλά ςε ςφγκριςθ με εκείνα άλλων ερωτιςεων του γραμματικοφ τομζα. 

Τμωσ, τα ποςοςτά αυτά ςθμαίνουν ότι, ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι μακθτζσ 

με ατελι επάρκεια ςτα ςθμεία ςτίξθσ υπερβαίνουν κατά πολφ τουσ μιςοφσ και ςτισ 

δφο τάξεισ. Εξάλλου, θ ςχολικι πρόοδοσ είναι κι εδϊ μικρι: 38,3% ςτθ Γϋ τάξθ ζναντι 

35,5% ςτθν Αϋ τάξθ του Γυμναςίου για τισ απαντιςεισ «αρκετά» και οριακι αφξθςθ 

ςτα πολφ χαμθλά ποςοςτά του «πολφ». Ωςτόςο, θ κατανομι τθσ προόδου αυτισ 

εμφανίηεται ομαλι ςτισ απαντιςεισ, ζχουμε δθλαδι κάποια αφξθςθ ςτισ απαντιςεισ 

«πολφ» και «αρκετά» και αντίςτοιχθ πτϊςθ ςτισ άλλεσ απαντιςεισ. Θ κατανομι αυτι 

ςθμαίνει ότι θ ςχολικι διδαςκαλία ζχει κάποιο ρόλο ςτθ μικρι βελτίωςθ των 

επιδόςεων. Από τθν άλλθ πλευρά, θ ςφγκριςθ των ςτοιχείων αυτϊν με τα ευριματα 

τθσ ζρευνασ ςτο Δθμοτικό, όπου θ εικόνα είναι πολφ καλι κατά τθ γνϊμθ των 

δαςκάλων (61% «αρκετά» και 12% «πολφ καλά», με ςφνολο κετικϊν απαντιςεων 

73%), αναδεικνφει ότι απαιτείται διεφρυνςθ τθσ διδαςκαλίασ για τθ ςτίξθ ςτο 

Γυμνάςιο. 

6.9. «Πιςτεφετε ότι οι μακθτζσ ζχουν ικανοποιθτικι ορκογραφικι 
επάρκεια για τθν τάξθ τουσ;» 

Χτθ ςθμερινι γλωςςικι διδακτικι, όπου θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν παραγωγι λόγου 

προςαρμοςμζνου ςτισ περιςτάςεισ (πραγματολογικι προςζγγιςθ), το ορκογραφθμζνο 
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γραπτό ζχει ςχετικά μικρότερθ αξία απ’ ό,τι ςτο παρελκόν. Ψα ορκογραφικά λάκθ 

αντιμετωπίηονται με μεγαλφτερθ επιείκεια ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ των γραπτϊν, 

ενϊ δεν είναι τυχαίο ότι ςτα νζα βιβλία δεν υπάρχουν ενότθτεσ ι υποενότθτεσ για 

άμεςθ διδαςκαλία τθσ ορκογραφίασ. Βζβαια, είναι γεγονόσ ότι πολλοί παλιότεροι 

εκπαιδευτικοί εξακολουκοφν να δίνουν ζμφαςθ ςτθν εκμάκθςθ τθσ ορκογραφίασ. 

Ωπενκυμίηεται ςχετικά ότι θ ιςτορικι ορκογραφία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ είναι 

από τισ δυςκολότερεσ. Ωςτόςο, θ κακιζρωςθ του μονοτονικοφ από το 1982 κατάργθςε 

οριςμζνεσ από τισ πλευρζσ τθσ –τουσ τόνουσ και τα πνεφματα– που αποτελοφςαν 

μερικά από τα δυςκολότερα ςθμεία τθσ κι απαιτοφςαν μακρόχρονθ εκμάκθςθ ςε 

βάροσ άλλων τομζων τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. 

 

Σι κετικζσ γνϊμεσ ςτθν ερϊτθςθ αυτι επικρατοφν και ςτισ δφο τάξεισ: ανζρχονται ςτο 

51% για τθν Αϋ τάξθ και ςτο 58,4% για τθ Γϋ τάξθ. Χτα υψθλά αυτά ποςοςτά ζπαιξαν 

ίςωσ κάποιο ρόλο οι εκτιμιςεισ κάποιων εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν ελαςτικι κζςθ 

τθσ ορκογραφίασ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία. Άλλωςτε, θ πρόοδοσ εμφανίηει ομαλι 

κατανομι τόςο ςτισ κετικζσ όςο και ςτισ αρνθτικζσ γνϊμεσ. Θ πρόοδοσ αυτι από τθ 

μια τάξθ ςτθν άλλθ είναι εμφανισ, αν και όχι αλματϊδθσ, ςτοιχείο που φαίνεται 

εφλογο με δεδομζνθ τθν υψθλι αφετθρία τθσ Αϋ τάξθσ. Επίςθσ, θ διδαςκαλία ςτο 

ςχολείο φαίνεται να ζχει ςυμβάλει ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. Κα μποροφςαμε, ακόμα, 

να δεχκοφμε ότι, ςτισ ςυνολικά καλζσ επιδόςεισ ςε αυτόν τον τομζα τθσ γλϊςςασ, 

παίηει κάποιο ρόλο και θ ζκκεςθ των μακθτϊν ςε ερεκίςματα που ςχετίηονται με τθ 

γραπτι μορφι των λζξεων και που προζρχονται είτε από τα Π.Π.Ε. είτε από τον 

διαφθμιςτικό λόγο είτε, γενικότερα, από εξωςχολικά ερεκίςματα και αναγνϊςματα 

κάκε είδουσ. Χθμειϊνεται, εξάλλου, ότι τα ποςοςτά των κετικϊν απαντιςεων ςτθν 

ερϊτθςθ αυτι, που αφορά τθ γενικι ορκογραφικι επάρκεια, είναι αιςκθτά 

υψθλότερα από εκείνα τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ, που αφοροφςε τα ςθμεία ςτίξθσ. 

Από τα αποτελζςματα αυτά κα μποροφςε να ςυναχκεί ότι, ςφμφωνα με τθν 
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πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν, θ επάρκεια των μακθτϊν ειδικά ςτα ςθμεία ςτίξθσ 

υπολείπεται τθσ ςυνολικισ τουσ ορκογραφικισ επάρκειασ. Ωςτόςο, τα δεδομζνα δεν 

οδθγοφν απαραίτθτα ςε ζνα τζτοιο ςυμπζραςμα: θ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων 

ςτισ δφο ερωτιςεισ κα μποροφςε να ερμθνευκεί κυρίωσ από το γεγονόσ ότι για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ο τομζασ τθσ ορκογραφίασ περιλαμβάνει κατά πρϊτο λόγο τθν οπτικι 

εικόνα των λζξεων κι ότι θ ςτίξθ ζχει δευτερεφουςα ςθμαςία ωσ προσ αυτό. Χτθν 

ενίςχυςθ τθσ ερμθνείασ αυτισ ςυμβάλλουν, όπωσ κα δοφμε, και τα αποτελζςματα 

από τθν επόμενθ ερϊτθςθ, ςφμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί προτάςςουν 

ςυνολικά τα προβλιματα τθσ ορκογράφθςθσ των λζξεων ςε ςχζςθ με το κζμα τθσ 

ςτίξθσ. Χτο Δθμοτικό, άλλωςτε, τα ευριματα για τθν ορκογράφθςθ των λζξεων είναι 

πολφ κετικά, κακϊσ οι δάςκαλοι ςε ποςοςτό  78% («αρκετά» και «πολφ») κεωροφν ότι 

οι μακθτζσ τουσ ζχουν ορκογραφικι επάρκεια, οπότε τα μθ ικανοποιθτικά 

αποτελζςματα ςτο Γυμνάςιο προβλθματίηουν και προβάλλουν τθν αναγκαιότθτα 

ςχεδιαςμοφ κατάλλθλων διδακτικϊν παρεμβάςεων. 

6.10. «Σε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ τθσ ορκογραφίασ 
*ριματα, ουςιαςτικά, επίκετα, ςτίξθ+ κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ 
ζχουν ςυγκριτικά τα περιςςότερα προβλιματα; (Κατατάξτε 
ιεραρχικά τουσ τομείσ ςθμειϊνοντασ ςτα κουτάκια ζναν αρικμό 
από το 1 μζχρι το 4).»  

Ξακεμιά από τισ τζςςερισ επιλογζσ που ηθτείται να διαβακμιςτοφν με βάςθ τθν 

ορκογραφικι τουσ δυςκολία αποτελεί ξεχωριςτι περίπτωςθ ςε ςχζςθ με τθ διδακτικι 

τθσ διαχείριςθ. Ψα ριματα αποτελοφν πολυάρικμθ ομάδα μονάδων και 

χαρακτθρίηονται από πολφ μεγάλθ ποικιλία κλιτικϊν τφπων, ιδιαίτερα ςτισ καταλιξεισ 

τουσ. Ψα ουςιαςτικά είναι επίςθσ πολυάρικμα, αλλά διακζτουν μικρότερθ ποικιλία 

καταλιξεων. Ψο τελευταίο ιςχφει και για τα επίκετα, που είναι όμωσ αιςκθτά λιγότερα 

–αλλά και χρθςιμοποιοφνται λιγότερο ςυχνά– από τα ριματα και τα ουςιαςτικά. Ψα 

τρία αυτά κλιτά μζρθ του λόγου ζχουν ωσ κοινό χαρακτθριςτικό ότι απαιτοφν 

ξεχωριςτζσ ορκογραφικζσ γνϊςεισ αφενόσ για τισ καταλιξεισ τουσ και αφετζρου για τα 

κζματά τουσ (τισ «ρίηεσ» τουσ). Από τθν άλλθ πλευρά, τα ουςιαςτικά και τα επίκετα 

απαιτοφν λιγότερεσ προςπάκειεσ για τθν ορκογράφθςθ των καταλιξεϊν τουσ απ’ ό,τι 

τα ριματα. Εξάλλου, για τθν ορκογραφία των κεμάτων των επικζτων ενδζχεται να 

απαιτείται κάποια επιπλζον προςπάκεια, εφόςον τα επίκετα επανζρχονται ςτον λόγο 

λιγότερο ςυχνά από τα ριματα και τα ουςιαςτικά και, άρα, οι μακθτζσ είναι λιγότερο 

εξοικειωμζνοι με τθν οπτικι εικόνα των ςυναφϊν μονάδων. Ωςτόςο, οι καταλιξεισ 

των επικζτων περικλείονται ςε εκείνεσ των ουςιαςτικϊν, κάτι που διευκολφνει τθν 

ορκογράφθςι τουσ ωσ προσ αυτό. Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι τα ριματα 

αποτελοφν καταρχιν τον δυςκολότερο τομζα τθσ ορκογραφίασ λόγω των 

πολυάρικμων κεμάτων τουσ αλλά και τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ ςτισ καταλιξεισ τουσ, 

ενϊ ςτθν ορκογράφθςθ των ουςιαςτικϊν δυςκολεφει κατά πρϊτο λόγο ο μεγάλοσ 
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αρικμόσ τουσ. Ψζλοσ, τα επίκετα εμφανίηουν κάποιον βακμό δυςκολίασ, που 

ςχετίηεται επίςθσ με τθν ορκογράφθςθ κυρίωσ των κεμάτων τουσ. Κα δοφμε ςτθ 

ςυνζχεια από τισ απαντιςεισ των φιλολόγων κατά πόςο οι προβλζψεισ αυτζσ 

επαλθκεφονται ςτθ διδακτικι πράξθ. Χε ό,τι αφορά τα ςθμεία ςτίξθσ, διαπιςτϊκθκε 

ιδθ από τισ απαντιςεισ ςτθν 8θ ερϊτθςθ ότι ο τομζασ αυτόσ τθσ ορκογραφίασ 

αποτελεί μζχρισ ενόσ ςθμείου πρόβλθμα ςτο Γυμνάςιο: κετικι γνϊμθ εκφράηουν εδϊ 

μόνο το 40% των εκπαιδευτικϊν για τθ Γϋ γυμναςίου και μόνο το 36,8% για τθν Αϋ 

Γυμναςίου. Κα δοφμε από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ ςε ποιο ςθμείο τθσ κλίμακασ 

τοποκετοφν οι εκπαιδευτικοί τθ χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ ςε ςχζςθ με τθν 

ορκογράφθςθ των κλιτϊν μερϊν του λόγου. Υρζπει να υπενκυμιςτεί ςχετικά ότι τόςο 

κατά τθ διδαςκαλία όςο και κατά τθν αξιολόγθςθ / βακμολόγθςθ δίνεται μεγαλφτερθ 

ζμφαςθ ςτθν ορκογράφθςθ των λζξεων παρά ςτα ςθμεία ςτίξθσ. 
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ουςιαςτικά, τα επίκετα κι θ ςτίξθ. Ωςτόςο, πζρα από τθ γενικι εικόνα, οι κατανομζσ 

των αποτελεςμάτων δείχνουν πολλζσ επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ και μεγάλθ 

διαςπορά των γνωμϊν. Σι διαφορζσ αυτζσ κα πρζπει να ςτακμιςτοφν με άξονεσ 

αφενόσ τισ υποκειμενικζσ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τουσ 

ςθμαντικότερουσ τομείσ τθσ ορκογραφίασ κι αφετζρου τισ πραγματικζσ ορκογραφικζσ 

ανάγκεσ των τάξεων όπωσ αποτυπϊνονται ςτισ απαντιςεισ τουσ. Κα πρζπει, δθλαδι, 

να λθφκεί υπόψθ ότι οι κατανομζσ των απαντιςεων ενδζχεται να αποτελοφν 

ςυγκεραςμό των προςωπικϊν απόψεων των εκπαιδευτικϊν για τουσ ςθμαντικότερουσ 

τομείσ τθσ ορκογραφίασ και των παρατθριςεϊν τουσ πάνω ςτισ πραγματικζσ 

μακθτικζσ επιδόςεισ. Τταν, για παράδειγμα, ζνασ εκπαιδευτικόσ κεωρεί από τθν 

προςωπικι εμπειρία του τα ριματα ι τα ουςιαςτικά ωσ το δυςκολότερο τομζα τθσ 

ορκογραφίασ, είναι φυςικό και αναμενόμενο να εςτιάηει τθν προςοχι του κατά τθ 

διδακτικι πράξθ ςτα λάκθ που ςχετίηονται με αυτόν τον τομζα. Από τθν άλλθ μεριά, 

εφόςον εντοπίηει από τθν τριβι του με τα μακθτικά γραπτά τθσ τάξθσ του 

προβλιματα ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ορκογραφικισ προτεραιότθτασ, είναι λογικό 

και αναμενόμενο ότι κα καταγράψει ςτθν απάντθςι του ςυγκεκριμζνα δεδομζνα από 

αυτι τθν τάξθ.  

Από το ςχιμα με τθν ποςοςτιαία κατάταξθ των τομζων ορκογραφίασ που βρίςκονται 

ςτθν πρϊτθ κζςθ, φαίνεται ότι προθγοφνται και ςτισ δφο τάξεισ τα ριματα και 

ακολουκοφν ςε ςχετικά μικρι απόςταςθ τα ουςιαςτικά, ενϊ ακολουκοφν ςε μεγάλθ 

απόςταςθ τα επίκετα και κοντά ςε αυτά τα ςθμεία ςτίξθσ. Ξατά ςυνζπεια, ςφμφωνα 

με τθ μεγάλθ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν και των δφο τάξεων τα ορκογραφικά 

προβλιματα επικεντρϊνονται ςτα ριματα και τα ουςιαςτικά, ενϊ αντίκετα το 1/3 

περίπου των εκπαιδευτικϊν κεωρεί ωσ ορκογραφικι προτεραιότθτα τα επίκετα και τα 

ουςιαςτικά. Χε ό,τι αφορά τθν πρόοδο, τα ποςοςτά για τα ριματα πζφτουν κατά δφο 

μονάδεσ ςτθ Γϋ τάξθ (36,6% προσ 34,6%), ενϊ μειϊνονται οριακά για τα ουςιαςτικά, με 

ανάλογθ αφξθςθ για τα επίκετα (17% προσ 18,2%) και τθ ςτίξθ (14,6% προσ 16,1%). 

Ωπάρχει, δθλαδι, ςτθ Γϋ τάξθ μια οριςμζνθ μετατόπιςθ του ορκογραφικοφ 

ενδιαφζροντοσ προσ τουσ τομείσ με τθ μικρότερθ αντιπροςϊπευςθ ςτο ςτατιςτικό 

δείγμα. 

Χτον πίνακα για τθ δεφτερθ κζςθ από πλευράσ ςπουδαιότθτασ οι προτιμιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν μοιράηονται και ςτισ δφο τάξεισ μεταξφ ουςιαςτικϊν, επικζτων και 

ςτίξθσ, με τα επίκετα να ζχουν μικρό προβάδιςμα ζναντι των άλλων δφο. Ψα ριματα 

εμφανίηουν ποςοςτό μόλισ 18,9% ςτθν Αϋ τάξθ και 17,7% ςτθ Γϋ τάξθ. Ψα ποςοςτά 

πζφτουν λίγο για ουςιαςτικά κι επίκετα ςτθ Γϋ τάξθ, ενϊ ςτθ ςτίξθ υπάρχει ανάλογθ 

άνοδοσ 2,3% (25,5% προσ 27,8%). Χτον πίνακα για τθν τρίτθ κζςθ προθγοφνται τα 

επίκετα με αιςκθτι διαφορά από τουσ άλλουσ τομείσ (κατά ςειρά ουςιαςτικά και 

ςτίξθ), ενϊ το μικρότερο ποςοςτό είναι εκείνο που αντιςτοιχεί ςτα ριματα. Χτον 
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πίνακα για τθν τζταρτθ κζςθ προθγοφνται τα ριματα κι ακολουκεί θ ςτίξθ, ενϊ ςε 

μεγάλθ απόςταςθ και με παρεμφερι ποςοςτά βρίςκονται τα ουςιαςτικά και τα 

επίκετα. 

Από τα γραφιματα που αφοροφν τθν κατάταξθ κακενόσ από τουσ 4 ορκογραφικοφσ 

τομείσ ξεχωριςτά ςτισ 4 κζςεισ, ζνα ενδιαφζρον εφρθμα είναι ότι τα ριματα 

εμφανίηουν το μεγαλφτερο ποςοςτό από τα άλλα όχι μόνο ςτθν 1θ κζςθ (36,6% και 

34,6% για τισ δφο τάξεισ), αλλά και ςτθν 4θ (36,3% και 38,5%) και μάλιςτα με 

παρεμφερι ποςοςτά. Ψα δεδομζνα αυτά δθλϊνουν ότι μια ιςχυρι μειοψθφία 

εκπαιδευτικϊν δεν κεωρεί τα ριματα ωσ ορκογραφικι προτεραιότθτα για τουσ 

μακθτζσ τουσ. Ψθν εικόνα αυτι ενιςχφουν τα αποτελζςματα για τθ 2θ κζςθ από 

πλευράσ ςπουδαιότθτασ, όπου ουςιαςτικά, επίκετα και ςτίξθ ζχουν πολφ κοντινά 

ποςοςτά που πλθςιάηουν το 30%, ενϊ τα ριματα βρίςκονται αιςκθτά χαμθλότερα 

(18,9% και 17,7% για τισ δυο τάξεισ). 

Ψα ςχιματα που αποτυπϊνουν τθν κατανομι κακενόσ από τουσ 4 ορκογραφικοφσ 

τομείσ αφενόσ δείχνουν με ξεκάκαρο τρόπο τθ μεγάλθ διαςπορά των απαντιςεων, 

αφετζρου όμωσ επιβεβαιϊνουν με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ τθν κυρίαρχθ τάςθ να 

κεωρθκεί ωσ πρϊτθ ορκογραφικι προτεραιότθτα ο τομζασ των ρθμάτων και 

ακολοφκωσ τα ουςιαςτικά, τα επίκετα κι θ ςτίξθ. Ψα υψθλότερα ποςοςτά των 

ρθμάτων εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ κζςθ, αλλά και ςτθν τζταρτθ. Ψα ουςιαςτικά 

κατανζμονται κυρίωσ ςτισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ, με τα υψθλότερα 

ποςοςτά να εμφανίηονται ςτθν 1θ κζςθ (31,8% και 31,1%) και τα χαμθλότερα ςτθν 4θ. 

Ψα δεδομζνα αυτά υπογραμμίηουν τθν υψθλι ορκογραφικι προτεραιότθτα των 

ουςιαςτικϊν, αλλά από τθν άλλθ δείχνουν ζντονθ διαφοροποίθςθ ςτισ απαντιςεισ 

των εκπαιδευτικϊν. Ψα υψθλότερα ποςοςτά για τα επίκετα αφοροφν τθν 3θ κζςθ τθσ 

κατάταξθσ (37,8% και 38,4% για τισ δφο τάξεισ), αλλά εμφανίηουν υψθλά ποςοςτά και 

ςτθ 2θ κζςθ (29,8% και 29,2%), ςτοιχεία που, όςο αν και δείχνουν διαςπορά των 

απαντιςεων, υποδθλϊνουν τθ ςχετικι ςπουδαιότθτα αυτοφ του ορκογραφικοφ 

τομζα. Χε ό,τι αφορά τα ςθμεία ςτίξθσ, τα υψθλότερα ποςοςτά εμφανίηονται ςτθν 4θ 

κζςθ (32,9% και 33,5%), ενϊ τα χαμθλότερα ςτθν 1θ (14,6% και 16,1%), ςτοιχεία που 

δείχνουν ςαφϊσ ότι ο τομζασ αυτόσ είναι ο τελευταίοσ ςτισ προτεραιότθτεσ των 

εκπαιδευτικϊν. Ωςτόςο, κι εδϊ εμφανίηεται μεγάλθ διαςπορά ςτισ απαντιςεισ, 

εφόςον βρίςκουμε, επίςθσ, υψθλά ποςοςτά τόςο για τθ 2θ κζςθ (25,5% και 27,8%) 

όςο και για τθν 3θ (26,9% και 22,6%). Ψα δεδομζνα αυτά δείχνουν ότι για πολλοφσ 

εκπαιδευτικοφσ τα ςθμεία ςτίξθσ αποτελοφν τομζα διδακτικισ προτεραιότθτασ.  

Χυνολικά, τα ςτατιςτικά ςτοιχεία δείχνουν ότι για τθν πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν 

τα προβλιματα ορκογραφίασ εντοπίηονται κυρίωσ ςτα ριματα και κατόπιν ςτα 

ουςιαςτικά, κάτι που, όπωσ είδαμε, δεν αποτελεί ζκπλθξθ με δεδομζνα τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ και πζρα από τθ γενικι αυτι εικόνα, 
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υπάρχει ζντονθ διαφοροποίθςθ των απόψεων των εκπαιδευτικϊν για το είδοσ 

ορκογραφικϊν ελλείψεων ςτισ εκάςτοτε τάξεισ τουσ. Θ διαφοροποίθςθ αυτι 

ςθμαίνει, πιςτεφουμε, ότι οι εκπαιδευτικοί απάντθςαν ςτθ ςχετικι ερϊτθςθ όχι τόςο 

και μόνο με βάςθ γενικζσ εκτιμιςεισ για τον βακμό δυςκολίασ των τομζων 

ορκογραφίασ όςο με βάςθ τισ παρατθρθμζνεσ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε μακθτικισ 

ομάδασ τθσ οποίασ είχαν τθ διδακτικι ευκφνθ. Ιταν, άλλωςτε, κάτι που όφειλαν να 

πράξουν ςτο μζτρο που κζλθςαν να ακολουκιςουν πιςτά τισ οδθγίεσ για τθ 

ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. Κεωροφμε ότι, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ, θ 

διαςπορά των απαντιςεων κα ιταν μικρότερθ και θ γενικι τάςθ ςαφζςτερθ. Θ 

ερμθνεία αυτι ςυμφωνεί, εξάλλου, με τθν κοινι διαπίςτωςθ ότι οι διδακτικζσ ανάγκεσ 

γενικά ποικίλλουν από τθ μια μακθτικι ομάδα ςτθν άλλθ.  

Υρζπει, τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι δεν παρατθροφνται αξιοςθμείωτεσ μεταβολζσ ςτα 

ποςοςτά περνϊντασ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ του Γυμναςίου, π.χ. διαπιςτϊνεται μικρι 

μόνο διαφοροποίθςθ ςτα ποςοςτά των επικζτων και τθσ ςτίξθσ. Ψο γεγονόσ αυτό 

υποδθλϊνει ότι τα ορκογραφικά ηθτοφμενα, περιλαμβανομζνθσ και τθσ ςτίξθσ, 

παραμζνουν ωσ ζχουν λίγο πολφ ςε όλο το Γυμνάςιο, δθλαδι δεν υπάρχει πραγματικι 

πρόοδοσ, κάτι που εξθγείται εφκολα από τον α-ςυςτθματικό, ευκαιριακό, τρόπο 

διδαςκαλίασ των ςυναφϊν δεδομζνων. Αυτό το εφρθμα μπορεί να ανατραπεί με τισ 

απαιτοφμενεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, με δεδομζνο, άλλωςτε, ότι τα νζα διδακτικά 

εγχειρίδια εςτιάηουν ςτθ ςτίξθ ςε όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου. 

6.11. «Πιςτεφετε ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ 
τάξθσ ςασ για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ βρίςκεται 
γενικά ςε ικανοποιθτικό επίπεδο;» 

Θ πρϊτθ ερϊτθςθ του λεξιλογικοφ τομζα είναι μια γενικισ φφςθσ ερϊτθςθ για τθ 

λεξιλογικι επάρκεια των μακθτϊν και αφορά τον βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ 

χρθςιμοποιοφν ικανοποιθτικό λεξιλόγιο ςτισ εργαςίεσ τουσ και όχι τθν πακθτικι 

γνϊςθ του λεξιλογίου. Θ πεποίκθςθ ότι το λεξιλόγιο των νζων είναι περιοριςμζνο 

(«λεξιπενία») είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ από εξωςχολικοφσ 

περιςςότερο παράγοντεσ (Π.Π.Ε., ςυηθτιςεισ, αρμοδίων και μθ, ατόμων και φορζων), 

χωρίσ να υπάρχουν κάποια ερευνθτικά δεδομζνα που να επικυρϊνουν αυτι τθν 

άποψθ. Χτο πλαίςιο αυτό το 2005 θ πολιτικι θγεςία του ΩΥ.Ε.Υ.Κ. αφξθςε τισ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ των Αρχαίων Ελλθνικϊν ςτο Γυμνάςιο, με το ςκεπτικό ότι οι γνϊςεισ τθσ 

Αρχαίασ Ελλθνικισ, λόγω λεξιλογικϊν ςυςχετίςεων με τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα, κα 

διευκολφνουν να εμπλουτιςτεί το λεξιλόγιο των μακθτϊν. Θ ενίςχυςθ, ωςτόςο, τθσ 

διδαςκαλίασ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ ςε βάροσ εκείνθσ τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ, τθσ 

μθτρικισ γλϊςςασ των μακθτϊν, υπεραπλουςτεφει τα ηθτοφμενα, τθ ςτιγμι που θ 

ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν να χειρίηονται με επάρκεια, 

αποτελεςματικότθτα και δθμιουργικότθτα τον γραπτό και προφορικό λόγο ςυνδζεται 
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με τθ ςυςτθματικι διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ, με τθ ςυνεπικουρία τθσ 

μελζτθσ τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ (Ξοξαράκθ 2000: 61, 69, 77, 80-87, 89-92, βλ. 

και Ειςαγωγι). Άλλωςτε, ιδθ από το 1992 ζχει ειςαχκεί ςτο Γυμνάςιο θ διδαςκαλία 

των Αρχαίων Ελλθνικϊν από το πρωτότυπο και παρόλα αυτά παρατθρείται –ςφμφωνα 

και με αυτι τθν ζρευνα– αδυναμία των μακθτϊν ςτθ χριςθ των λόγιων λζξεων και 

φράςεων, διαπίςτωςθ που επιβεβαιϊνει τθν εκτίμθςθ ότι βελτίωςθ, ακόμα και ςτον 

ςυγκεκριμζνο τομζα, μπορεί να προκφψει μόνον ι κυρίωσ μζςα από τθ ςυςτθματικι 

διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ. Εκείνο που ζχει ςθμαςία, επίςθσ, είναι ότι υπάρχει μια 

ευρφτερα διαδεδομζνθ άποψθ ότι θ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ αποτελεί κυρίωσ 

ευκφνθ του ςχολείου.  

Χτισ αντιλιψεισ αυτζσ μπορεί να αντιπαρατεκεί, ακόμα, ότι τα οποιαδιποτε 

φαινόμενα «λεξιπενίασ» δεν μποροφν να αποδοκοφν ςυνολικά ςτθ νζα γενιά και ότι 

αφοροφν μάλλον ςυγκεκριμζνα ςτρϊματα του πλθκυςμοφ και μάλιςτα τα λιγότερο 

ευνοθμζνα50,  πρόκειται δθλαδι για φαινόμενα που είναι, κοινωνικά, κακοριςμζνα 

(Αδαλόγλου 2007: 33-38). Χε ό,τι αφορά τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτο ςχολείο 

για παρεμβάςεισ ςτο κζμα αυτό, προβλζπεται ότι μικρι μόνο επιρροι μπορεί να 

αςκθκεί μζςω τθσ διδαςκαλίασ ςε ζναν χϊρο με ζντονεσ κοινωνικζσ διαφοροποιιςεισ 

όπωσ αυτόν του τομζα των λόγιων τφπων και ςυντάξεων που προςιδιάηουν ςτισ 

χριςεισ των μορφωμζνων (βλ. πιο πάνω). Ξι εδϊ θ χριςθ λζξεων λόγιασ προζλευςθσ 

και γενικά ςπανιότερων μονάδων αποτελεί ιςχυρό κοινωνιολεκτικό δείκτθ, 

χρθςιμοποιείται δθλαδι από τα μζλθ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων, μεταξφ 

άλλων για τθν επιβεβαίωςθ τθσ κοινωνικισ τουσ ταυτότθτασ, ενϊ αντίςτοιχα είναι 

δυνατό ακόμα και να αποφεφγεται από τισ υπόλοιπεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, ςτον βακμό 

που αντιφάςκει με τθ δικι τουσ κοινωνιολεκτικι ταυτότθτα.  

 

                                                      

50
 Βλ. και τισ ςχετικζσ απόψεισ του Bernstein για τον περιοριςμζνο και τον επεξεργαςμζνο γλωςςικό 

κϊδικα που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ ανάλογα με τθν κοινωνικι τουσ προζλευςθ. 
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Από τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ φαίνεται ςυνολικά ότι λιγότερο από το 1/3 των 

εκπαιδευτικϊν περίπου (32,8%) κεωρεί ότι οι μακθτζσ ζχουν τθν απαραίτθτθ 

λεξιλογικι επάρκεια για τθ ςφνταξθ των εργαςιϊν τουσ ςτθν Αϋ Γυμναςίου, ενϊ ςτθ Γϋ 

τάξθ οι κετικζσ απαντιςεισ ςυμποςοφνται ςε λίγο πάνω από το 1/3 (35,8%), δθλαδι θ 

πρόοδοσ δεν είναι ςθμαντικι. Ψα αποτελζςματα για τθν απάντθςθ «λίγο» δεν 

διαφοροποιοφνται κακόλου από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ, κάτι που ςθμαίνει ότι θ 

πτϊςθ 3,1% ςτθν απάντθςθ «κακόλου» μοιράηεται ανάμεςα ςτο «λίγο» και το 

«αρκετά». Ψο γεγονόσ αυτό αποτελεί ζνδειξθ ιςχνισ προόδου και δθλϊνει ότι θ 

πλειονότθτα των μακθτϊν δεν μπόρεςαν να ανταποκρικοφν ςτισ αυξθμζνεσ 

απαιτιςεισ τθσ Γϋ Γυμναςίου. Εξάλλου, είναι χαρακτθριςτικό ωσ προσ αυτό ότι το 

ποςοςτό «πολφ» πζφτει ςτθ Γϋ Γυμναςίου, κάτι που ςυναντιςαμε ζωσ εδϊ μόνο ςτθν 

4θ ερϊτθςθ για τθ ςυντακτικι πολυπλοκότθτα.  

Ψα παραπάνω υποδεικνφουν τθν παρουςία ενόσ ζντονου διδακτικοφ προβλιματοσ ςε 

ζναν τόςο καίριο γλωςςικό τομζα όπωσ είναι θ διδαςκαλία του λεξιλογίου, όπου θ 

μικρι πρόοδοσ κα πρζπει να αποδοκεί τόςο ςτθ γραμμικι οργάνωςθ του λεξιλογίου 

ςτα ςχολικά βιβλία ζωσ το 2005-06 (υπάρχει άλλθ φιλοςοφία ςτα νζα βιβλία) όςο και 

ςτθ διδακτικι πρακτικι, αν δθλαδι το λεξιλόγιο ςυνάγεται από τα μελετϊμενα 

κείμενα μζςα από τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ και αν διδάςκεται ενταγμζνο ςε 

μικροκείμενα και ςε οικογζνειεσ λζξεων, διαδικαςίεσ που μποροφν να ενιςχφςουν τθν 

εκμάκθςι του, ι αν απλϊσ γίνονται κάποιεσ μνθμονικζσ αςκιςεισ ςτο ςχολείο που 

ξεχνιοφνται ςε λίγο χρόνο. Είναι γνωςτό, επιπροςκζτωσ, από μελζτεσ ειδικϊν 

(Αποςτολίδου, Ξαπλάνθ & Χοντολίδου, 2000: 50-57, 161-168, 251, 297, Αραβανι, 

2006: 67-76) ότι –πζρα από τθ γλωςςικι διδαςκαλία– και θ Οογοτεχνία ςυμβάλλει 

αποφαςιςτικά τόςο ςτθν αιςκθτικι καλλιζργεια, ςτθν κοινωνικοποίθςθ κ.ά. όςο και 

ςτον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου και ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ ςθμαςιολογικϊν 

αποχρϊςεων, μζςα από τθ δυναμικι τθσ λογοτεχνικισ γλϊςςασ με τα διαλεκτικά, 

ιδιόλεκτα και λόγια ςτοιχεία τθσ. Υαράλλθλα, πρζπει να ςυνεκτιμθκεί ο βακμόσ ςτον 

οποίο θ λεξιλογικι επάρκεια των μακθτϊν επθρεάηεται από εξωςχολικζσ 

παραμζτρουσ, που ςχετίηονται με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον παιδιϊν 

οριςμζνθσ κοινωνικισ προζλευςθσ και λιγότερο με τθν ίδια ςτθ ςχολικι παρζμβαςθ. 

Υαρόμοια εικόνα ςυνάγεται, όπωσ προαναφζρκθκε ςχετικά, και για όλα τα λόγια 

γραμματικά ςτοιχεία τθσ Ρεοελλθνικισ. Ψο πρόβλθμα αυτό υπογραμμίηεται 

περιςςότερο, αν ςυνυπολογιςτεί ο ικανόσ αρικμόσ ςελίδων που διακζτουν τα 

γλωςςικά εγχειρίδια για τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου, τόςο κοινοφ όςο και λόγιου, 

αλλά και ο αρκετόσ χρόνοσ που αφιερϊνεται ςτθν τάξθ, ςε αντίκεςθ με όςα ιςχφουν 

για τα λόγια γραμματικά ςτοιχεία.  

Ψα παραπάνω αναδεικνφουν αφενόσ τισ διδακτικζσ δυςχζρειεσ τισ οποίεσ εμφανίηουν 

τα ςτοιχεία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ που προςδιορίηονται κοινωνιογλωςςικά και 
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αφετζρου τα εγγενι προβλιματα διδαςκαλίασ ςε ζναν τομζα του οποίου τα 

δεδομζνα –λεξιλογικζσ μονάδεσ που εμφανίηονται κυρίωσ ςε απαιτθτικά είδθ λόγου– 

επανζρχονται ςτθ γλωςςικι χριςθ πολφ λιγότερο ςυχνά απ’ ό,τι οι 

γραμματικοςυντακτικζσ δομζσ. Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ, πρζπει να τονιςτεί ότι τα 

αποτελζςματα που αναλφκθκαν αφοροφν απόψεισ εκπαιδευτικϊν οι οποίεσ 

ςτθρίηονται μεν ςτθν εκπαιδευτικι τουσ πείρα αλλά ενδζχεται να επθρεάςτθκαν εν 

μζρει από τισ αβαςάνιςτεσ απόψεισ μζρουσ τθσ κοινισ γνϊμθσ περί λεξιπενίασ των 

νζων, για τθν οποία κατθγορείται ότι ευκφνεται το δθμόςιο ςχολείο. Άλλωςτε, τα 

αποτελζςματα αυτά δεν αναιροφν τα ςυμπεράςματα από λεξιλογικζσ ζρευνεσ πεδίου 

πάνω ςε μακθτικά κόρπουσ (Ππαςλισ 1989, Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001), τα 

ευριματα των οποίων δεν ςυμπίπτουν αναγκαία με τισ απόψεισ που εξζφραςε θ 

πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

Υαράλλθλα, οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ παροφςασ ζρευνασ 

διαφοροποιοφνται από τα δεδομζνα τθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ των Άννινου, 

Βαρλοκϊςτα & Ππακάκου-Σρφανοφ (2009: 55), θ οποία εςτιάηει ςτον γραπτό λόγο 

των αλλόγλωςςων μακθτϊν Γυμναςίου και καταδεικνφει ότι οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ 

ζχουν ευρφ λεξιλόγιο, με αυξθμζνθ ακριβολογία, ικανοποιθτικι ορκογραφία και 

ολοκλθρωμζνθ μορφοςφνταξθ, με εξαίρεςθ κάποια προβλιματα ςτθ χαλαρι ςφνδεςθ 

των προτάςεων. Δεν πρζπει να παραγνωρίηεται, ωςτόςο, ότι θ εν λόγω ζρευνα 

επικεντρϊνεται ςε μια άλλθ κατθγορία μακθτϊν που μακαίνουν τθν Ρεοελλθνικι ωσ 

δεφτερθ γλϊςςα. 

6.12. «Κατά τθν άποψι ςασ, οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ 
μεταχειρίηονται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτισ ςχολικζσ τουσ 
εργαςίεσ ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ;» 

Θ ςφνκεςθ και θ παραγωγι αποτελοφν βαςικζσ πθγζσ λεξιλογικοφ εμπλουτιςμοφ για 

τθ νζα ελλθνικι και τα ςχετικά δεδομζνα ςυναπαρτίηουν ζναν πολφπλοκο λεξιλογικό 

τομζα, ςτο μζτρο που ο ςχθματιςμόσ των ςυναφϊν μονάδων εμπλζκει, μαηί με τα 

κοινόχρθςτα ςτοιχεία, ρίηεσ και προκζςεισ λόγιασ προζλευςθσ. Ψα ςυναφι δεδομζνα 

διδάςκονται ςυςτθματικά μζςα από τα ςχολικά βιβλία τθσ γλϊςςασ, μεταξφ άλλων 

διότι αρκετοί κανόνεσ ςχθματιςμοφ τουσ αιτιολογοφν μορφικά και ςθμαςιακά μεγάλο 

μζροσ του νεοελλθνικοφ λεξιλογίου. Σι περιςςότεροι γλωςςολόγοι (Browning, 

Ξριαράσ, Υετροφνιασ κ.ά.) κεωροφν, μάλιςτα, ότι θ νεοελλθνικι είναι πιο πλοφςια από 

τθ λόγια γλϊςςα ςε φαινόμενα ςφνκεςθσ και παραγωγισ, ςτοιχείο που πρζπει να 

αναδειχκεί διδακτικά, για να ανατρζψει τθν όποια αρνθτικι κατάςταςθ. Ωςτόςο, οι 

ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ, και μάλιςτα οι πρϊτεσ, δεν παφουν να αντιςτοιχοφν 

ςε μεγάλο βακμό ςε λόγιεσ ι και ςπανιότερεσ μονάδεσ, κάτι που, ςε ό,τι αφορά τα 

ςυγκεκριμζνα διδακτικά αποτελζςματα, κζτει παρόμοια προβλιματα με εκείνα που 

αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ για τθ λεξιλογικι ςυνολικά επάρκεια των μακθτϊν, 

οπότε απαιτείται μεγαλφτερθ προςπάκεια για διδακτικι παρζμβαςθ ςτθ μακθτικι 



[131] 

 

πρόοδο. Χθμειϊνεται ότι θ ερϊτθςθ αφορά κι εδϊ τθν ενεργθτικι γνϊςθ και 

χρθςιμοποίθςθ των ςυναφϊν μονάδων ςτισ εργαςίεσ των μακθτϊν. 

 

Ψα αποτελζςματα για τθν ερϊτθςθ αυτι δείχνουν ομοιότθτεσ αλλά και κάποιεσ 

διαφοροποιιςεισ, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ για τθ ςυνολικι λεξιλογικι 

επάρκεια των μακθτϊν. Το ποςοςτό κετικϊν απαντιςεων βρίςκεται λίγο πιο πάνω 

από το 1/3 και για τισ δυο τάξεισ (34,9% ςτθν Αϋ και 37,9% ςτθ Γϋ Γυμναςίου) είναι 

δθλαδι λίγο ψθλότερο από εκείνο των ςυναφϊν απαντιςεων ςτθν προθγοφμενθ 

ερϊτθςθ. Υαρατθροφμε ότι θ πρόοδοσ εδϊ είναι μικρι και μάλιςτα εμφανίηει το ίδιο 

ποςοςτό  με τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ (3%).  Από τθν άλλθ πλευρά, διαπιςτϊνεται 

μείωςθ ςτισ απαντιςεισ «λίγο» από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ (60,3% προσ 57,8%), ενϊ θ 

μείωςθ ςτισ απαντιςεισ «κακόλου» είναι αμελθτζα. Χτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ 

παρατθρικθκε θ αντίςτροφθ τάςθ.  

Ψα δεδομζνα αυτά υποδθλϊνουν ότι θ αφξθςθ ςτισ απαντιςεισ «αρκετά» αντιςτοιχεί 

κυρίωσ ςτθ μείωςθ των απαντιςεων «λίγο» και μπορεί να αποδοκεί εν μζρει ςτθ 

διδακτικι παρζμβαςθ. Ωςτόςο, οι απαντιςεισ που αφοροφν τα δφο άκρα τθσ 

ςτατιςτικισ κλίμακασ είναι διαφωτιςτικζσ ωσ προσ τον βακμό αποτελεςματικότθτασ 

τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτον τομζα αυτό: διαπιςτϊνεται οριακι πτϊςθ των 

απαντιςεων «πολφ», ενϊ από τθν άλλθ θ πτϊςθ ςτισ απαντιςεισ «κακόλου» είναι 

επίςθσ οριακι, ενϊ ιταν αιςκθτά μεγαλφτερθ ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ. Είναι 

γεγονόσ όμωσ ότι τα ποςοςτά για το «κακόλου» ιταν υψθλότερα ςτθν ίδια ερϊτθςθ 

και για τισ δφο τάξεισ. Χυνολικά, θ εικόνα των κατανομϊν είναι πιο μικτι ςε ςφγκριςθ 

με τθν 11θ ερϊτθςθ και θ ςχολικι διδαςκαλία κα μποροφςε εδϊ να κεωρθκεί ότι 

παίηει άμεςα ρόλο ςτθ (μικρι) πρόοδο που παρατθρείται, αλλά τα αποτελζςματα 

από τισ απαντιςεισ «πολφ» και «κακόλου» δείχνουν τα όρια τθσ διδακτικισ 

παρζμβαςθσ. 
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6.13. «Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να 
χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο το Ερμθνευτικό 
Λεξικό για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν τουσ;» 

Θ χριςθ λεξικοφ από τουσ μακθτζσ είναι ζνασ τομζασ ςτον οποίο κατά τεκμιριο 

μπορεί να ςυμβάλει το ςχολείο, με δεδομζνο τον πρακτικό (χρθςτικό) χαρακτιρα των 

λεξικϊν, ο οποίοσ επιτρζπει να δίνονται άμεςεσ απαντιςεισ ςε μεγάλο φάςμα 

αποριϊν που αφοροφν τουσ τφπουσ, τισ χριςεισ και τισ ςθμαςίεσ των γλωςςικϊν 

μονάδων. Επιπλζον, από το 2007-08 διατίκεται Ερμθνευτικό Λεξικό για τουσ μακθτζσ 

Γυμναςίου, ςτοιχείο που κεωροφμε ότι κα ςυμβάλλει μελλοντικά ςτθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, κυρίωσ ωσ προσ τθν ερμθνεία 

λζξεων και εννοιϊν και τον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου. Χθμειϊνεται ότι θ ερϊτθςθ 

δεν αφορά τόςο τον βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν πράγματι κάποιο 

λεξικό όςο ςτο κατά πόςο διακζτουν τθ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα: οι εκπαιδευτικοί δεν 

κα μποροφςαν να γνωρίηουν, για παράδειγμα, ςε ποιον ακριβϊσ βακμό 

ςυμβουλεφονται οι μακθτζσ κάποιο λεξικό ςτο ςπίτι τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι 

απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν δόκθκαν πριν από τθν ειςαγωγι του ςχολικοφ 

Ερμθνευτικοφ Λεξικοφ ςτο Γυμνάςιο. Ψο νζο αυτό βιβλίο αναφοράσ είναι αναμενόμενο 

ότι κα επιδράςει κετικά ςε βάκοσ χρόνου ςτθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ δεξιότθτασ. Ζτςι, θ 

αλλαγι αυτι ςτα διδακτικά δεδομζνα ζχει ωσ αποτζλεςμα τα ευριματα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ερϊτθςθσ να ζχουν ενδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

 

Στθν Αϋ Γυμναςίου το 44,1% των εκπαιδευτικϊν εκφράηει κετικι γνϊμθ για τθν 

ικανότθτα των μακθτϊν να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά το λεξικό, ενϊ ςτθ Γϋ 

τάξθ το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 50,6%. Υρόκειται για υψθλά ποςοςτά ςε ςφγκριςθ 

με τθν πλειονότθτα των απαντιςεων ςτισ άλλεσ ερωτιςεισ, ειδικότερα εκείνων του 

λεξιλογικοφ τομζα. Χε ό,τι αφορά τθν πρόοδο, διαπιςτϊνεται μείωςθ των αρνθτικϊν 

γνωμϊν με αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτισ απαντιςεισ «πολφ» και ιδίωσ «αρκετά». Θ μείωςθ 
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όμωσ είναι μικρι ςτθν απάντθςθ «κακόλου» (2,3%) και θ αφξθςθ οριακι ςτθν 

απάντθςθ «πολφ» (0,7%). Θ ςυνολικά ομαλι εικόνα προόδου υποδεικνφει τθ ςυμβολι 

τθσ ςχολικισ διδαςκαλίασ για τθν αποτελεςματικότερθ χριςθ λεξικϊν από τουσ 

μακθτζσ. Ωςτόςο, θ πρόοδοσ αυτι κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ ςχετικά μικρι, 

λαμβάνοντασ υπόψθ και τα χαμθλά ποςοςτά ςτθν απάντθςθ «πολφ» και ςτισ δυο 

τάξεισ. Υρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν ομοειδι 7θ ερϊτθςθ πιο πάνω, που αφοροφςε 

τθν εκμετάλλευςθ τθσ ςχολικισ γραμματικισ από τουσ μακθτζσ, εμφανίηεται 

παρεμφερισ εικόνα μικρισ ςχετικά προόδου. Ωςτόςο, οι κετικζσ απαντιςεισ ςε εκείνθ 

τθν ερϊτθςθ αντιςτοιχοφςαν μόλισ ςτο 1/3 του ςυνόλου για τθν Αϋ Γυμναςίου και λίγο 

πιο πάνω από το 1/3 για τθ Γϋ Γυμναςίου, κάτι που ςθμαίνει ότι ςτισ παροφςεσ 

ςυνκικεσ οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικότερα κάποιο λεξικό παρά τθ 

ςχολικι γραμματικι. Ψο γεγονόσ αυτό ςχετίηεται μεταξφ άλλων με τθν απλοφςτερθ 

διευκζτθςθ του λεξικογραφικοφ υλικοφ ςε ςφγκριςθ με τθ δομι ενόσ γραμματικοφ 

εγχειριδίου. 

6.14. «Σε ποια από τα παρακάτω μζρθ του λόγου κεωρείτε ότι 
ζχουν οι μακθτζσ ςασ το πιο περιοριςμζνο για το επίπεδο τθσ 
τάξθσ τουσ λεξιλόγιο; (Κατατάξτε ιεραρχικά τα μζρθ του λόγου 
ςθμειϊνοντασ ςτα κουτάκια ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 5) *1. 
ριματα, 2. ουςιαςτικά, 3. επίκετα, 4. προκζςεισ, 5. επιρριματα+.» 

Πε τθν ερϊτθςθ αυτι επιχειρείται να εντοπιςτοφν οι τομείσ εκείνοι του λεξιλογίου 

που εμφανίηουν τα περιςςότερα προβλιματα ςτισ εργαςίεσ των μακθτϊν και ςτουσ 

οποίουσ κα μποροφςαν να επικεντρωκοφν οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ. Εννοείται ότι οι 

τομείσ με το πιο περιοριςμζνο λεξιλόγιο αποτελοφν ταυτόχρονα διδακτικζσ 

προτεραιότθτεσ. Ωπενκυμίηεται ότι θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν ζχει αρνθτικι 

γνϊμθ για τθ ςυνολικι λεξιλογικι επάρκεια των μακθτϊν (11θ ερϊτθςθ). Υρζπει εδϊ 

να υπογραμμιςτεί ότι τα ςυμπεράςματα που κα εξαχκοφν από τθν επεξεργαςία των 

απαντιςεων αφοροφν αποκλειςτικά απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για το λεξιλόγιο 

ςυνολικά και ανά λεξιλογικι τάξθ, όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν με βάςθ τθ διδακτικι 

τουσ εμπειρία, και δεν αναιροφν τα αποτελζςματα από ςυναφείσ ζρευνεσ πεδίου που 

πραγματοποιικθκαν ςε κόρπουσ μακθτικϊν εργαςιϊν (βλ. Ππαςλισ 1989, Υαΐηθ & 

Ξαβουκόπουλοσ 2001) και με τισ οποίεσ διαπιςτϊκθκε ότι οι μακθτζσ εργατικισ κι 

αγροτικισ προζλευςθσ είχαν περιοριςμζνο / μικρότερο λεξιλόγιο επικζτων και 

επιρρθμάτων ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ τόςο ςτο Γυμνάςιο όςο 

και ςτο Οφκειο. Αντίκετα, δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθ χριςθ των ρθμάτων 

και των ουςιαςτικϊν (βλ. κεωρίεσ Bernstein, Labov).  

Επίςθσ, κα πρζπει να τονιςτεί εδϊ ότι, αν και τα μζρθ του λόγου ςυμμετζχουν ιςότιμα 

ςτθ ςφνταξθ των μακθτικϊν εργαςιϊν, τα εκάςτοτε είδθ εργαςιϊν είναι δυνατό να 

ευνοοφν τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων μερϊν του λόγου: θ αφιγθςθ ευνοεί τθ χριςθ του 
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ριματοσ, κακϊσ εςτιάηει ςτον χρόνο, θ περιγραφι του επικζτου και του επιρριματοσ, 

κακϊσ εςτιάηει ςτον χϊρο, το δοκίμιο ευνοεί κυρίωσ τθ χριςθ του ουςιαςτικοφ, των 

αφθρθμζνων εννοιϊν, που απαιτοφν ανϊτερεσ πνευματικζσ διεργαςίεσ, και τθσ 

πακθτικισ ςφνταξθσ. Χυνεπϊσ, οι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ αυτι κα μποροφςαν να 

ςυςχετιςκοφν ευρφτερα και με ηθτιματα διδαςκαλίασ των ειδϊν του λόγου. 

  

  

 

   

28,5%

12,3%

29,6%

12,8%
16,8%

32,7%

14,1%

27,6%

11,2%
14,3%

1θ κζςθ 2θ κζςθ 3θ κζςθ 4θ κζςθ 5θ κζςθ

ριματα

Α' Γυμν. Γ' Γυμν.

15,8%

19,7%
22,5%

20,5% 21,5%

15,2%

18,8%

26,0%

16,8%

23,1%

1θ κζςθ 2θ κζςθ 3θ κζςθ 4θ κζςθ 5θ κζςθ

ουςιαςτικά

Α' Γυμν. Γ' Γυμν.

17,2%
16,6%

32,4%

16,5%
17,3%

16,9%

19,9%

30,6%

16,9% 15,7%

1θ κζςθ 2θ κζςθ 3θ κζςθ 4θ κζςθ 5θ κζςθ

επίκετα

Α' Γυμν. Γ' Γυμν.

18,9%

24,8%

9,1%

19,9%

27,3%

12,8%

25,9%

10,2%

23,5%
27,5%

1θ κζςθ 2θ κζςθ 3θ κζςθ 4θ κζςθ 5θ κζςθ

προκζςεισ

Α' Γυμν. Γ' Γυμν.

19,6%

26,6%

6,5%

30,3%

17,0%
22,4% 21,3%

5,5%

31,5%

19,3%

1θ κζςθ 2θ κζςθ 3θ κζςθ 4θ κζςθ 5θ κζςθ

επιρριματα

Α' Γυμν. Γ' Γυμν.



[135] 

 

  

  

 

Από το γράφθμα που αποτυπϊνει τθν πρϊτθ κζςθ των απαντιςεων είναι φανερό ότι 

ο τομζασ με το πιο περιοριςμζνο λεξιλόγιο ςτισ εργαςίεσ των μακθτϊν είναι ςφμφωνα 

με τουσ εκπαιδευτικοφσ τα ριματα (28,5% και 32,7% για τθν Αϋ και τθ Γϋ Γυμναςίου 

αντίςτοιχα). Ακολουκοφν κατά ςειρά, ςε αρκετά μεγάλθ απόςταςθ, επιρριματα, 

προκζςεισ, επίκετα και τελευταία τα ουςιαςτικά. Σι αποκλίςεισ ανάμεςα ςτουσ 

τζςςερισ τελευταίουσ τομείσ είναι ςυνολικά μικρζσ. Ψα γενικά αυτά αποτελζςματα 

φαίνονται να αντιφάςκουν εκείνα τθσ ζρευνασ που προαναφζρκθκε ςχετικά με τθ 

χριςθ των λεξιλογικϊν τομζων ςε κόρπουσ μακθτικϊν εργαςιϊν. Χτθν ζρευνα εκείνθ 

φάνθκε ότι οι τομείσ με τθ μικρότερθ εκπροςϊπθςθ ιταν τα επίκετα και τα 
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επιρριματα, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά δεν υπιρχε ςτθν πραγματικότθτα διαφορά 

χριςθσ ανάμεςα ςε ριματα και ςε ουςιαςτικά. Εξάλλου, ςτθν ίδια ζρευνα δεν είχαν 

ςυμπεριλθφκεί οι προκζςεισ, διότι οι ςυχνότερεσ τουλάχιςτον από αυτζσ (ςε, από, με, 

για) ανικουν μάλλον ςτθ ςφνταξθ παρά ςτον λεξιλογικό τομζα αυτόν κακαυτόν.  

Ξάτω από τθν οπτικι τθσ παροφςασ ζρευνασ τα αποτελζςματα εκείνα πρζπει να 

ςχετικοποιθκοφν: ςτθν ζρευνα που προαναφζρκθκε οι λεξιλογικοί τομείσ εξετάηονταν 

ςυγκριτικά, δθλαδι τα αποτελζςματα δεν αφοροφςαν τθν αξιολόγθςθ τθσ λεξιλογικισ 

επάρκειασ των μακθτϊν ςυνολικά αλλά τουσ λεξιλογικοφσ τομείσ που εμφανίηονταν 

να ζχουν μικρότερθ ι μεγαλφτερθ εκπροςϊπθςθ ςε ςχζςθ με άλλουσ. Ζτςι, αν τα 

ουςιαςτικά π.χ. εκπροςωποφνταν περιςςότερο από τα επίκετα, αυτό δεν ςιμαινε 

αναγκαία και ότι είχαν επαρκι εκπροςϊπθςθ αυτά κακαυτά. Από τθν άλλθ πλευρά, 

ςτθν παροφςα ζρευνα ςυμποςοφνται ςτα ςτατιςτικά αποτελζςματα οι απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το αν οι μακθτζσ κάκε τάξθσ ζχουν ι όχι περιοριςμζνο 

λεξιλόγιο ςε κάποιο τομζα, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ 

των ςχολικϊν εργαςιϊν, χρθςιμοποιείται δθλαδι ςτθν πράξθ ζνα ποιοτικό κριτιριο. 

Από τθν άποψθ αυτι, είναι ενδιαφζρουςα θ διαπίςτωςθ ότι, ςφμφωνα με τθν 

πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν, ο τομζασ με το πιο περιοριςμζνο λεξιλόγιο είναι τα 

ριματα, που ανικουν χωρίσ αμφιβολία ςτθν πολυπλθκζςτερθ λεξιλογικι τάξθ τθσ 

ελλθνικισ. Ψο ςυμπζραςμα αυτό κα πρζπει να ςυγκρικεί με τα (αρνθτικά) 

αποτελζςματα τθσ 11θσ ερϊτθςθσ ςχετικά με τθ ςυνολικι λεξιλογικι επάρκεια των 

μακθτϊν και να λθφκοφν οι απαραίτθτεσ δράςεισ για κατάλλθλεσ διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ. 

Ψα γραφιματα που προθγικθκαν επιτρζπουν οριςμζνεσ παρατθριςεισ ωσ προσ τθ 

ςχετικι βαρφτθτα των πζντε λεξιλογικϊν τάξεων για τθ γλωςςικι διδαςκαλία. Ψα 

ριματα καταλαμβάνουν, όπωσ προαναφζρκθκε, τθν 1θ κζςθ και ςτισ δφο ςχολικζσ 

τάξεισ. Χτισ υπόλοιπεσ κζςεισ, όπωσ είναι αναμενόμενο, τα ριματα ζχουν χαμθλότερα 

ποςοςτά από τισ υπόλοιπεσ λεξιλογικζσ τάξεισ, με εξαίρεςθ τθν 3θ κζςθ, όπου 

ακολουκοφν μετά τα επίκετα. Δεφτερα ςε ςειρά προτεραιότθτασ εμφανίηονται να 

είναι και ςτισ δφο τάξεισ τα επιρριματα, που προθγοφνται μάλιςτα (γράφθμα για τθ 2θ 

κζςθ) τουλάχιςτο ςτθν Αϋ Γυμναςίου. Εξάλλου, βρίςκονται τελευταία ςτο ςχιμα για 

τθν 3θ κζςθ αλλά πρϊτα ςε εκείνο για τθν 4θ κζςθ, κάτι που ςυνάδει «εκ του 

αντικζτου» με τθ ςχετικι ςπουδαιότθτά τουσ. Ακολουκοφν ςε ςειρά ςπουδαιότθτασ οι 

προκζςεισ, που ζρχονται τρίτεσ ςτο ςχιμα για τθν 1θ κζςθ αλλά πρϊτεσ ςε εκείνο για 

τθ 2θ κζςθ ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Ζπονται τα επίκετα, που κατατάςςονται τζταρτα ςτο 

γράφθμα για τθν 1θ κζςθ, ενϊ ζρχονται πρϊτα ςε εκείνο για τθν 3θ κζςθ. Ψελευταία ςε 

ςειρά προτεραιότθτασ ςτο γράφθμα για τθν 1θ κζςθ βρίςκονται τα ουςιαςτικά, ενϊ 

οφτε ςτα γραφιματα για τθ 2θ και τθν 3θ κζςθ βρίςκονται ψθλά ςτθν κατάταξθ. 

Ψα αποτελζςματα που ςυνοψίςτθκαν πιο πάνω δεν αφινουν αμφιβολία ότι θ 
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πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν κεωρεί, ςυγκριτικά, τα ριματα και –ςε μικρότερο 

βακμό– τα επιρριματα ωσ τισ πιο προβλθματικζσ τάξεισ του λεξιλογίου ςτθ 

γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν. Εξάλλου, δεν ςτερείται διδακτικοφ ενδιαφζροντοσ 

ότι τα ουςιαςτικά βρίςκονται τελευταία ςτθν κατάταξθ. Χε ό,τι αφορά τα ριματα, το 

πρόβλθμα τονίηεται περαιτζρω από το γεγονόσ ότι αποτελοφν ςτατιςτικά το 

ςυχνότερο μζροσ του λόγου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα γενικά (Ξαβουκόπουλοσ 1996: 97-

127) και ςυνεπϊσ και ςτον μακθτικό λόγο. Θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ όμωσ είναι βζβαια 

κάτι ανεξάρτθτο από τθν κατάκτθςθ ενόσ εκτεταμζνου ενεργθτικοφ λεξιλογίου 

ρθμάτων, κάτι που κεωρείται από πολλοφσ ότι δεν είναι εφικτό παρά με τθ 

ςυςτθματικι γλωςςικι διδαςκαλία. Ζτςι, είναι γνωςτό πωσ ςυχνόχρθςτα είναι ριματα 

όπωσ κάνω, ζχω, βάηω κ.λπ., που αποτελοφν αντικείμενο διδακτικϊν παρεμβάςεων με 

ςκοπό τθν υποκατάςταςι τουσ από μονάδεσ που επιτρζπουν ςαφζςτερθ διατφπωςθ 

και λεπτότερεσ ςθμαςιακζσ αποχρϊςεισ. Βζβαια, κακϊσ τα ριματα βρίςκονται ςτθ 

βάςθ τθσ παραγωγισ όλων των ειδϊν λόγου, θ ςτατιςτικι εικόνα μπορεί να 

ερμθνευτεί ωσ ζνδειξθ ενόσ γενικότερου προβλιματοσ ςτθν παραγωγι του 

προφορικοφ και του γραπτοφ λόγου των μακθτϊν. Πε τθν ερμθνεία αυτι ςυνάδουν 

τα αποτελζςματα από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτθν 11θ ερϊτθςθ ςχετικά με 

τθ ςυνολικι λεξιλογικι επάρκεια των μακθτϊν. 

Ωσ προσ τα επιρριματα, τα πράγματα εμφανίηονται διαφορετικά, διότι πρόκειται για 

μζροσ του λόγου με μικρι ςυγκριτικά ςυχνότθτα. Ξι εδϊ όμωσ χρθςιμοποιοφνται 

κυρίωσ ςτον λόγο ςυχνόχρθςτεσ μονάδεσ όπωσ πολφ, εδϊ, τϊρα κ.λπ. και το διδακτικό 

ηθτοφμενο είναι θ διαφοροποίθςθ του ςυναφοφσ λεξιλογίου με χριςθ νζων μονάδων. 

Χτον ςχολικό λόγο τα επιρριματα είναι ςυνικωσ χριςιμα ςτισ περιγραφζσ και εν μζρει 

ςτισ αφθγιςεισ, ςυνεπϊσ το ςτατιςτικό αποτζλεςμα δείχνει ζμμεςα ζνα πικανό 

πρόβλθμα κατά τθν παραγωγι των ςυγκεκριμζνων ειδϊν του λόγου. 

Χε ό,τι αφορά τισ υπόλοιπεσ τρεισ λεξιλογικζσ τάξεισ, πρζπει καταρχάσ να τονιςτεί ότι, 

αν και βρίςκονται χαμθλότερα ςτθ ςειρά κατάταξθσ από τισ πρϊτεσ δφο, θ διαφορά 

των ποςοςτϊν τουσ από εκείνα των επιρρθμάτων, που ζρχονται δεφτερα ςε ςειρά 

προτεραιότθτασ, είναι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μικρζσ. Ωςτόςο, υπάρχουν 

ςτατιςτικζσ ενδείξεισ που φανερϊνουν ότι τα τρία αυτά μζρθ του λόγου αποτελοφν 

ςυγκριτικά χαμθλότερεσ διδακτικζσ προτεραιότθτεσ όχι μόνο από τα ριματα αλλά και 

από τα επιρριματα. Ζτςι, οι προκζςεισ ζχουν ςτθν 5θ κζςθ το υψθλότερο ποςοςτό 

από τα άλλα μζρθ του λόγου και ςτισ δφο ςχολικζσ τάξεισ, ενϊ για τθν ίδια κζςθ 

ακολουκοφν κατά ςειρά τα ουςιαςτικά και τα επίκετα. Υαρεμφερείσ διαπιςτϊςεισ 

μποροφν να γίνουν και για τθν 4θ και τθν 3θ κζςθ. 

Χε ό,τι αφορά τθ ςχολικι πρόοδο, θ ςειρά προτεραιότθτασ των λεξιλογικϊν τάξεων 

ςτθν 1θ κζςθ ανά ςχολικι τάξθ είναι θ εξισ: 
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 Αϋ τάξθ Γυμναςίου: ριματα, επιρριματα, προκζςεισ, επίκετα, ουςιαςτικά  

 Γϋ τάξθ Γυμναςίου: ριματα, επιρριματα, επίκετα, προκζςεισ, ουςιαςτικά. 

Θ μόνθ διαφοροποίθςθ που διαπιςτϊνεται ςτθ ςειρά κατάταξθσ από τθ μία ςχολικι 

τάξθ ςτθν άλλθ αφορά τα επίκετα και τισ προκζςεισ: ςτθν Αϋ τάξθ ζρχονται τρίτεσ οι 

προκζςεισ, ενϊ ςτθ Γϋ τάξθ είναι τρίτα τα επίκετα. Υζρα από αυτιν όμωσ τθν όχι πολφ 

ςθμαντικι διαφορά κατάταξθσ, διαπιςτϊνεται ότι τα δφο μζρθ του λόγου, που 

διακζτουν κατά τουσ εκπαιδευτικοφσ το πιο περιοριςμζνο λεξιλόγιο, δθλαδι τα 

ριματα και τα επιρριματα, όχι μόνο δεν μειϊνουν αλλά αυξάνουν εμφανϊσ το 

ποςοςτό τουσ ςτθ Γϋ Γυμναςίου: τα ριματα από 28,5% ςτθν Αϋ τάξθ ςε 32,7% ςτθ Γϋ 

τάξθ και τα επιρριματα από 19,6% ςε 22,4% (ποςοςτά που αφοροφν τθν 1θ κζςθ). 

Αντίκετα, τα μζρθ του λόγου που βρίςκονται χαμθλότερα ςτθν κατάταξθ μειϊνουν το 

ποςοςτό τουσ, είτε αιςκθτά, όπωσ ςυμβαίνει με τισ προκζςεισ (από 18,9% ςε 12,8%) 

είτε οριακά, όπωσ παρατθρείται για τα επίκετα (από 17,2% ςε 16,9%) και τα 

ουςιαςτικά (από 15,8% ςε 15,2%). Αφξθςθ του ποςοςτοφ από τθ μικρότερθ ςχολικι 

τάξθ ςτθ μεγαλφτερθ εμφανίηεται και ςτισ απαντιςεισ που αφοροφν τθ ςειρά 

κατάταξθσ ςτθ 2θ κζςθ για τα ριματα, τα επίκετα και τισ προκζςεισ, ενϊ εμφανίηεται 

πτϊςθ για τα ουςιαςτικά και τα επιρριματα (ςτα τελευταία είναι ςθμαντικι).  

Ψο κφριο ςυμπζραςμα που ςυνάγεται από τθ ςτατιςτικι εικόνα τθσ προόδου από τθν 

Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι ότι θ ςχολικι παρζμβαςθ καταλιγει ςε μικτά αποτελζςματα ςε 

ό,τι αφορά τον εμπλουτιςμό του μακθτικοφ λεξιλογίου. Χυνολικά, δεν γίνεται 

ιδιαίτερα αιςκθτι θ ςυμβολι του ςχολείου ςτθ διαδικαςία λεξιλογικοφ 

εμπλουτιςμοφ οφτε φαίνεται να επιτυγχάνονται οι αντίςτοιχοι διδακτικοί ςτόχοι, 

ενόψει μάλιςτα των αυξθμζνων απαιτιςεων τθσ Γϋ τάξθσ. Τπωσ προαναφζρκθκε, τα 

ριματα και τα επιρριματα όχι μόνο παραμζνουν για τθν πλειονότθτα των 

εκπαιδευτικϊν οι κφριεσ προτεραιότθτεσ ςτθ Γϋ τάξθ αλλά και το ςχετικό πρόβλθμα 

γίνεται εντονότερο. Από τθν άλλθ μεριά, μειϊνονται τα ποςοςτά των τριϊν μερϊν του 

λόγου που βρίςκονται χαμθλότερα ςτισ προτεραιότθτεσ, υπάρχει δθλαδι μια ςχετικι 

πρόοδοσ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ λεξιλογικοφσ τομείσ. Θ μικτι αυτι εικόνα κετικισ και 

αρνθτικισ προόδου, που διαπιςτϊκθκε ιδθ και ςε άλλουσ τομείσ τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ, φαίνεται κακαρά ςτθν περίπτωςθ των επιρρθμάτων: ςτο γράφθμα για 

τθν 1θ κζςθ το ποςοςτό τουσ αυξάνεται, ενϊ ςε εκείνο για τθ 2θ κζςθ μειϊνεται 

αιςκθτά. 

Αξίηει να επιςθμανκεί ότι τα αποτελζςματα από τισ απαντιςεισ για τα μζρθ του λόγου 

δεν μποροφν να ερμθνευτοφν μονοδιάςτατα. Ξαταρχάσ, το εφροσ του μακθτικοφ 

λεξιλογίου αποτελεί ςφνκετο πρόβλθμα: ο βακμόσ κατάκτθςθσ νζου λεξιλογίου 

ςυναρτάται με ζνα ευρφ φάςμα περιςτάςεων, όπου δρουν παράγοντεσ όπωσ θ θλικία 

και άρα θ ςχολικι τάξθ και οι απαιτιςεισ τθσ, το φφλο, όπου φαίνεται να υπάρχει 

διαφοροποίθςθ υπζρ των κοριτςιϊν, ο κοινωνικόσ περίγυροσ του ςχολείου και ο 
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τρόποσ που τοποκετείται ο περίγυροσ αυτόσ απζναντι ςτθ μάκθςθ και ειδικότερα τθ 

γλϊςςα, αλλά και θ κοινωνικι προζλευςθ των ίδιων των μακθτϊν, που μπορεί να 

παρζχει ι όχι κίνθτρα για τθν κατάκτθςθ ενόσ απαιτθτικοφ, λόγιου κυρίωσ, λεξιλογίου. 

Ανάμεςα ςτουσ παράγοντεσ που επιδροφν αρνθτικά ςτθν καλλιζργεια του λεξιλογίου 

μπορεί να ενταχκεί και θ μεγάλθ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με πακθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ λόγου ςτον Θ/Ω ι ςτα κινθτά τθλζφωνα, ςτοιχείο που φαίνεται –ςε 

ευρωπαϊκι κλίματα ίςωσ και παγκόςμια– ότι ζχει απομακρφνει τουσ μακθτζσ από τθ 

μελζτθ τθσ Οογοτεχνίασ, τθν «παραδοςιακι» γραφι επιςτολϊν και άλλων μορφϊν 

προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, με όλεσ τισ ςυνακόλουκεσ ςυνζπειεσ για τθν 

καλλιζργεια του λεξιλογίου (εμπειρία από ανακοινϊςεισ εκπαιδευτικϊν φορζων τθσ 

Ε.Ε. ςτο πλαίςιο ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν και διδαςκαλίασ των 

γλωςςϊν).  

 Επίςθσ, για τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων δεν μπορεί να αγνοθκεί θ ςθμαντικι 

παράμετροσ που αποτελοφν οι απόψεισ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τισ 

λεξιλογικζσ προτεραιότθτεσ και τθν ζνταξι τουσ ςτο διδακτικό προγραμματιςμό. Ζτςι, 

ζνασ εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να κεωρεί a priori ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ του 

λόγου, λ.χ. τα ριματα, ωσ τθ ςθμαντικότερθ λεξιλογικι προτεραιότθτα και κα 

προςάρμοηε ανάλογα τθ διδαςκαλία του ςε κάκε περίπτωςθ, ζνασ άλλοσ κα 

προςπακοφςε να ανιχνεφςει λεξιλογικζσ ελλείψεισ ςε ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ πριν 

διαμορφϊςει τουσ διδακτικοφσ του ςτόχουσ και ζνασ τρίτοσ δεν κα απομόνωνε ωσ 

προτεραιότθτα το λεξιλογικό τομζα αλλά κα τον ενζταςςε οργανικά ςτθν εξάςκθςθ 

των μακθτϊν ςτα διάφορα είδθ λόγου. Ψζλοσ, οι απόψεισ και πρακτικζσ άλλων 

εκπαιδευτικϊν κα μποροφςαν να αποτελοφν, ανάλογα με τισ διδακτικζσ περιςτάςεισ 

και το μακθτικό δυναμικό, ζναν ςυγκεραςμό των προθγοφμενων αντιλιψεων. Εκείνο 

που ςυνάγεται από τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ είναι ότι πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτον 

λεξιλογικό τομζα τθσ γλϊςςασ τόςο κατά τθ γλωςςικι διδαςκαλία, όςο και ςε όλα 

τα άλλα μακιματα, που ςυγκροτοφν επιμζρουσ «επιςτθμονικζσ γλϊςςεσ» με το 

δικό τουσ λεξιλόγιο. 

Ψα αποτελζςματα των απαντιςεων αφοροφν μια ςυγκριτικι κατάταξθ όπου 

ςυντίκενται και ςυμποςοφνται οι απαντιςεισ μεμονωμζνων εκπαιδευτικϊν: οι 

απαντιςεισ αυτζσ αφοροφν διαφοροποιθμζνεσ περιςτάςεισ διδαςκαλίασ / κατάκτθςθσ 

λεξιλογίου, όπου αλλθλεπιδροφν παράγοντεσ όπωσ αυτοί που προαναφζρκθκαν. Αυτό 

κα ςιμαινε ότι, ανάλογα με τα ςχολεία, τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, το 

λεξιλογικό ηθτοφμενο, αν και φαίνεται να επικεντρϊνεται καταρχάσ ςτα ριματα και τα 

επιρριματα, αντιςτοιχεί ωςτόςο ςε μια κλίμακα προτεραιοτιτων που χαρακτθρίηεται 

από μεγάλεσ διακυμάνςεισ: για πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ οι λεξιλογικζσ 

προτεραιότθτεσ δεν αφοροφν τα ριματα ι τα ουςιαςτικά αλλά τα υπόλοιπα μζρθ του 

λόγου. Για τον λόγο αυτό, όπωσ εφκολα διαπιςτϊνεται, δεν υπάρχουν πολφ μεγάλεσ 
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αποκλίςεισ ανάμεςα ςτα ποςοςτά των πζντε μερϊν του λόγου ςε κανζναν από τουσ 

ςτατιςτικοφσ πίνακεσ που παρατζκθκαν. Ζτςι, ςτθν Αϋ Γυμναςίου τα ριματα, που 

ζρχονται πρϊτα ςτο γράφθμα για τθν 1θ κζςθ, εμφανίηουν ποςοςτό 28,5%, και τα 

ουςιαςτικά, που είναι τελευταία, 15,8%, υπάρχει δθλαδι διαφορά 12,7%. Χτθ Γϋ 

Γυμναςίου τα ριματα, που είναι ξανά πρϊτα ςτον ίδιο πίνακα, εμφανίηουν ποςοςτό 

32,7%, και οι προκζςεισ, που είναι τελευταίεσ, ζχουν 12,8%, με διαφορά τθσ τάξθσ του 

19,9%. Χτο γράφθμα για τθν 1θ κζςθ (αλλά και ςε εκείνα για τισ υπόλοιπεσ κζςεισ) 

υπάρχει κλιμακωτι διαβάκμιςθ των ποςοςτϊν και για τισ δφο ςχολικζσ τάξεισ, αν και 

θ διαβάκμιςθ αυτι είναι λιγότερο ομαλι ςτθ Γϋ Γυμναςίου εξαιτίασ τθσ αρνθτικισ 

προόδου που διαπιςτϊνεται ςτα ριματα. Υαρόμοια εικόνα κλιμακωτισ διαβάκμιςθσ 

των επιλογϊν διαπιςτϊκθκε και ςτα αποτελζςματα για τθ 10θ ερϊτθςθ, που 

αφοροφςε τισ ορκογραφικζσ προτεραιότθτεσ. 

Χυμπεραςματικά, ο περιοριςμζνεσ αυτζσ αποκλίςεισ ςτθ ςειρά κατάταξθσ των 

λεξιλογικϊν τομζων δεν κα πρζπει να ερμθνευτοφν τόςο ωσ αςυμφωνία μεταξφ των 

εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθ ςειρά ςπουδαιότθτασ των τομζων αυτϊν όςο ωσ ζνδειξθ 

ότι οι εκπαιδευτικοί ςυςχετίηουν ορκά, ςε μεγάλο βακμό, τισ λεξιλογικζσ 

προτεραιότθτεσ με τισ διδακτικζσ περιςτάςεισ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ τάξεισ όπου 

διδάςκουν, όπωσ άλλωςτε τουσ είχε ηθτθκεί από τισ οδθγίεσ του ερωτθματολογίου.  

6.15. «Νομίηετε ότι οι μακθτζσ εκμεταλλεφονται επαρκϊσ για τθν 
τάξθ τουσ τθ διαδικαςία τθσ παραγραφοποίθςθσ κατά τθ ςφνταξθ 
των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν;»  

Θ παραγραφοποίθςθ είναι μια από τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ που αφοροφν τθν 

κατάκτθςθ των γραπτϊν ειδϊν λόγου και διδάςκεται ιδθ από το Δθμοτικό 

(Γερογιαννάκθ 2007: 89-96) κακϊσ και ςτο Γυμνάςιο. Θ ερϊτθςθ αυτι δεν αφορά 

τόςο το αν οι μακθτζσ οργανϊνουν ςωςτά το εςωτερικό περιεχόμενο των 

παραγράφων όςο το αν είναι ςε κζςθ να διαιρζςουν το κείμενό τουσ ςε διακριτά 

τμιματα που παραπζμπουν ςε αντίςτοιχεσ νοθματικζσ υποενότθτεσ. Δεδομζνου ότι θ 

παραγραφοποίθςθ αντιςτοιχεί ςε μια απλι ςχετικά κειμενικι δεξιότθτα που οι 

μακθτζσ (υποτίκεται ότι) κατζχουν ςτο τζλοσ του Δθμοτικοφ, είναι αναμενόμενο να 

παρουςιάηουν καλι γενικά επίδοςθ ςτο ςυγκεκριμζνο ηθτοφμενο. 
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Ψα αποτελζςματα από τισ απαντιςεισ δείχνουν ότι πάνω από τουσ μιςοφσ 

εκπαιδευτικοφσ και ςτισ δφο τάξεισ κεωροφν ότι οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να 

οργανϊςουν ςε παραγράφουσ τα κείμενά τουσ, ζνα αποτζλεςμα που είναι αρκετά 

ικανοποιθτικό ςε ςφγκριςθ με άλλουσ τομείσ. Τςον αφορά τθν πρόοδο, διαπιςτϊνεται 

ότι τα ποςοςτά όλων των απαντιςεων, κετικϊν και αρνθτικϊν, διαφοροποιοφνται 

οριακά από τθν Αϋ ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Αυτό όμωσ ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει πρακτικά 

ςχολικι πρόοδοσ και μάλιςτα, αν και θ απάντθςθ «πολφ» ανεβαίνει κατά 0,2%, θ 

απάντθςθ «αρκετά» μειϊνεται κατά 0,4%. Πια βαςικι παράμετροσ για τθ 

ςταςιμότθτα αυτι είναι βζβαια οι αυξθμζνεσ ςχολικζσ απαιτιςεισ ςτθ Γϋ Γυμναςίου ςε 

ςχζςθ με τθν παραγωγι κειμζνου, ενϊ πρζπει επίςθσ να ςυνυπολογιςτεί το υψθλό 

ποςοςτό που παρατθρείται ιδθ ςτθν τάξθ αφετθρίασ: αν θ πλειονότθτα των 

εκπαιδευτικϊν κεωρεί ότι θ παραγραφοποίθςθ δεν αποτελεί διδακτικι 

προτεραιότθτα, εφόςον οι περιςςότεροι μακθτζσ τθ χειρίηονται επαρκϊσ, είναι 

εφλογο να δϊςει προτεραιότθτα ςε κριςιμότερα διδακτικά ηθτοφμενα. Ωςτόςο, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ παραγραφοποίθςθ είναι μια ςχετικά εφκολθ διαδικαςία, θ 

αιτία πρζπει να αναηθτθκεί ςε άλλουσ παράγοντεσ, τουσ οποίουσ αδυνατεί να υπερβεί 

θ ςχολικι παρζμβαςθ, όπωσ είναι θ κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν. Σ 

παράγοντασ αυτόσ φαίνεται να παίηει κομβικό ρόλο γενικότερα ςτισ κειμενικζσ 

δεξιότθτεσ, όπωσ κα φανεί και πιο κάτω.  

6.16. «Κατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ γνωρίηουν να 
ςυμπτφςςουν παραγράφουσ και κείμενα και να τουσ δίνουν 
τίτλουσ ςε βακμό ικανοποιθτικό για τθν τάξθ τουσ;» 

Θ δεξιότθτα τθσ περίλθψθσ / τιτλοποίθςθσ κειμζνων αποτελεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ 

επιλεγμζνο διδακτικό ςτόχο ςτθν Υρωτοβάκμια και κυρίωσ ςτθ Δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ. Θ δεξιότθτα αυτι ζχει μια τουλάχιςτον πρακτικι πλευρά που διευκολφνει 

τθν εκμάκθςι τθσ: οι εκπαιδευτικοί ηθτοφν ςυχνά από τουσ μακθτζσ να πουν ι να 

γράψουν κάτι με λίγα λόγια κι ζτςι οι τελευταίοι αςκοφνται ςτθν περίλθψθ 
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πολφ αρκετά λίγο κακόλου

15θ ερϊτθςθ

Α’ Γυμν. Γ’ Γυμν.
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χρθςιμοποιϊντασ επωφελϊσ αυτι τθ δεξιότθτα ςε διαφορετικζσ περιςτάςεισ. 

Χφμφωνα με τα παραπάνω, αναμζνεται ότι οι μακθτζσ κα ςθμειϊνουν καλζσ 

επιδόςεισ ςτισ ςχετικζσ ςχολικζσ εργαςίεσ. 

 

 Οι κετικζσ απαντιςεισ ξεπερνοφν το 50% και ςτισ δυο τάξεισ (Αϋ Γυμναςίου 53%, Γϋ 

Γυμναςίου 55,4%), ωςτόςο είναι προφανζσ ότι ςθμειϊνεται μικρι μόνο πρόοδοσ 

(2,4%) από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, κάτι που επιςθμάνκθκε και για τθν προθγοφμενθ 

ερϊτθςθ ςχετικά με τθν παραγραφοποίθςθ, όπου όμωσ θ πρόοδοσ ιταν ακόμα 

μικρότερθ. Επίςθσ, ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ υπιρχε αρνθτικι πρόοδοσ ςτθν 

απάντθςθ «αρκετά», ενϊ ςτθν παροφςα ερϊτθςθ υπάρχει οριακι ζςτω πρόοδοσ κατά 

1,5%. Χυνολικά όμωσ, όπωσ και προθγουμζνωσ, υπάρχει μικρι ςχολικι πρόοδοσ, θ 

οποία κα πρζπει να ςυςχετιςτεί με το υψθλό ποςοςτό των κετικϊν απαντιςεων που 

παρατθρείται ιδθ ςτθν τάξθ αφετθρίασ, όπωσ και με τθ διδαςκαλία ςε όλεσ ςχεδόν τισ 

τάξεισ του Γυμναςίου, που κα ςυνεχιςτεί με άλλεσ απαιτιςεισ και ςτο Οφκειο.  

6.17. «Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ χρθςιμοποιοφν με 
πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα γλωςςικά τουσ εφόδια 
ανάλογα με το είδοσ τθσ γραπτισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι, όπωσ και θ επόμενθ, ςυςχετίηει τισ επιδόςεισ των μακθτϊν με το 

επίπεδο επάρκειασ τθσ γλωςςικισ τουσ παραγωγισ ςυνολικά, ανάλογα με το είδοσ 

λόγου (γραπτοφ ι προφορικοφ). Θ διατφπωςθ των ερωτιςεων αυτϊν είναι ςκόπιμα 

γενικευτικι, ϊςτε να ςυμπεριλαμβάνονται όχι μόνο θ γραμματικοςυντακτικι και θ 

λεξιλογικι πλευρά των χριςεων αλλά και θ κειμενολογικι επάρκειά τουσ ςε ςχζςθ με 

τισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε ςχολικισ εργαςίασ (π.χ. ςαφινεια, ποικιλία και 

καταλλθλότθτα γλωςςικϊν μζςων, χριςθ «δόκιμων» τφπων). Χυνεπϊσ, οι 

εκπαιδευτικοί αξιολογοφν το κατά πόςο οι μακθτζσ τουσ ζχουν αναπτφξει γενικότερα 

τισ δεξιότθτεσ παραγωγισ κειμζνου που απαιτοφνται για να ανταποκρικοφν ςτισ 

γραπτζσ ι προφορικζσ τουσ εργαςίεσ. Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να εκφραςτεί το 
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[143] 

 

περιεχόμενο των ςυγκεκριμζνων ερωτιςεων εμπεριζχεται ςτο ερϊτθμα αν «ξζρουν οι 

μακθτζσ να γράφουν» (ι «να μιλοφν» ςε ό,τι αφορά τθ 18θ ερϊτθςθ). Ψο είδοσ 

επάρκειασ ςτο οποίο αναφζρονται οι ερωτιςεισ ςχετίηεται με ζναν ςφνκετο διδακτικό 

ςτόχο, ςτον οποίο ςυμποςοφνται οι κυριότερεσ προτεραιότθτεσ τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ, όπωσ είναι θ παραγωγι λόγου που προςαρμόηεται ςτισ εκάςτοτε 

περιςτάςεισ επικοινωνίασ. Πε δεδομζνεσ τισ δυςκολίεσ που παρουςιάηει θ υλοποίθςθ 

όλων των πλευρϊν του ςτόχου αυτοφ, δεν κα ιταν ζκπλθξθ αν οι απαντιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν δεν αποτφπωναν παντοφ μια κετικι εικόνα.  

 

Οι κετικζσ απαντιςεισ βρίςκονται λίγο πάνω από το 1/3 του ςυνόλου και για τισ δφο 

τάξεισ (Αϋ Γυμναςίου 35,9%, Γϋ Γυμναςίου 38,2%), ενϊ θ πρόοδοσ δεν ξεπερνά το 

2,3%, ποςοςτό που οφείλεται κυρίωσ ςτθν πτϊςθ των ποςοςτϊν του «λίγο» ςτθ Γϋ 

Γυμναςίου. Εξάλλου, είναι χαρακτθριςτικά τα πολφ χαμθλά ποςοςτά ςτθν απάντθςθ 

«πολφ» αλλά και θ οριακι πτϊςθ ςτθν απάντθςθ «κακόλου» (0,7%) ςτθ Γϋ Γυμναςίου. 

Για τθν ερμθνεία των δεδομζνων αυτϊν πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι θ επάρκεια ςτισ 

γραπτζσ εργαςίεσ αποτελεί τον κυρίαρχο ςτόχο τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, αλλά και 

το ότι οι απαιτιςεισ των γραπτϊν εργαςιϊν, που δεν είναι αςιμαντεσ ςτθν Αϋ 

Γυμναςίου, αυξάνονται αιςκθτά ςτθ Γϋ τάξθ. Ωςτόςο, οι διαφοροποιιςεισ που 

ςθμειϊνονται ςε κακεμιά από τισ τζςςερισ απαντιςεισ είναι μικρζσ (κάτω από 2%), 

κάτι που τονίηει τθ μικρι ςυνολικι πρόοδο των μακθτϊν ςτθν παραγωγι γραπτοφ 

κειμζνου. Ψο χαρακτθριςτικό αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τα υψθλά ποςοςτά των 

αρνθτικϊν απαντιςεων και ςτισ δφο τάξεισ αποτελεί μζτρο τθσ ςχολικισ 

αναποτελεςματικότθτασ ςε αυτόν τον τομζα, όχι μόνο ςτθ γυμναςιακι βακμίδα αλλά, 

όπωσ φαίνεται, και ςτισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι 

διαφοροποιιςεισ αυτζσ κατανζμονται ομαλά ςτισ απαντιςεισ, κάτι που υποδεικνφει 

εδϊ τθν παρουςία ςχολικισ παρζμβαςθσ, ζςτω και ςε μικρι κλίμακα. 
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6.18. «Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ χρθςιμοποιοφν με 
πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα γλωςςικά τουσ εφόδια 
ανάλογα με το είδοσ τθσ προφορικισ εργαςίασ που τουσ 
ανατίκεται;» 

Για διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν ερϊτθςθ αυτι βλ. ςτθν πρϊτθ παράγραφο τθσ 

προθγοφμενθσ (17θσ) ερϊτθςθσ. Εκείνο που μπορεί να προςτεκεί για τθν παροφςα 

ερϊτθςθ είναι το ότι ο προφορικόσ λόγοσ αποτελεί τα τελευταία χρόνια ςτοχευμζνθ 

επιλογι τόςο των Υρογραμμάτων Χπουδϊν όςο και των διδακτικϊν εγχειριδίων. 

Ωςτόςο, είναι γνωςτό ότι θ γλωςςικι διδαςκαλία επικεντρϊνεται πολλζσ φορζσ ςτον 

γραπτό λόγο, που αποτελεί ςτθν πράξθ το βαςικότερο κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ 

των μακθτϊν (ςε ςυνδυαςμό, βζβαια, με το αν οι μακθτζσ «λζνε το μάκθμα»). Χε 

αυτι τθ βάςθ, θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ προφορικζσ δεξιότθτεσ αποτελεί 

ςυχνά ζναν «ευςεβι πόκο» για τθ διδακτικι πρακτικι. Εξάλλου, οφτε τα 

Υρογράμματα Χπουδϊν οφτε τα εγχειρίδια προςφζρουν ςτθν πράξθ μια ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδο διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ αυτϊν των δεξιοτιτων. Χτα νζα βιβλία τονίηεται 

ιδιαίτερα θ προτεραιότθτα του προφορικοφ ζναντι του γραπτοφ λόγου, τόςο με τισ 

αςκιςεισ και τισ δραςτθριότθτεσ ςτο Βιβλίο Πακθτι και ςτο Ψετράδιο Εργαςιϊν, όςο 

και ςτο Βιβλίο του Εκπαιδευτικοφ, όπου δίνονται οι απαραίτθτεσ διδακτικζσ οδθγίεσ.  

 Από τθν άλλθ πλευρά, με δεδομζνο ότι ο προφορικόσ λόγοσ (Αρχάκθσ 2000: 24-44) 

αποτελεί οφτωσ ι άλλωσ τον κφριο δίαυλο επικοινωνίασ κατά το χρόνο υλοποίθςθσ 

του διδακτικοφ προγράμματοσ ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ εκ των πραγμάτων 

αξιολογοφνται με βάςθ και τισ προφορικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Χυνεπϊσ, μπορεί εφλογα 

να υποτεκεί ότι οι εκπαιδευτικοί, πζρα από τον βακμό ςτον οποίο διδάςκουν 

προφορικό λόγο, είναι ςε κζςθ να κρίνουν κατά πόςο οι μακθτζσ τουσ «ξζρουν να 

μιλοφν». 
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Ψα αποτελζςματα για τθν ερϊτθςθ αυτι παρουςιάηουν αρκετζσ διαφορζσ αλλά και 

οριςμζνεσ ομοιότθτεσ ςε ςχζςθ με εκείνα για τθν προθγοφμενθ, που αφοροφςε τον 

γραπτό λόγο. Ξαταρχάσ, οι κετικζσ απαντιςεισ, αν και βρίςκονται κάτω από το μιςό 

του ςυνόλου (Αϋ Γυμναςίου 44%, Γϋ Γυμναςίου 45%), είναι αιςκθτά περιςςότερεσ, 

κάτι αναμενόμενο εφόςον οι προφορικζσ εργαςίεσ δεν είναι τόςο απαιτθτικζσ όςο οι 

γραπτζσ. Εξάλλου, θ πρόοδοσ είναι μόλισ 1%, ποςοςτό μικρότερο και από τθν πρόοδο 

κατά 2,3% ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ. Υεραιτζρω, είναι ενδιαφζρον το ότι ςτθ Γϋ 

Γυμναςίου πζφτει το ποςοςτό του «πολφ», ζςτω και οριακά (κατά 0,8%), με 

αντίςτοιχθ άνοδο ςτθν απάντθςθ «κακόλου» (0,9%), υπάρχουν δθλαδι και ξεχωριςτοί 

δείκτεσ αρνθτικισ προόδου που δεν εμφανίηονταν ςτθν ερϊτθςθ για τισ γραπτζσ 

εργαςίεσ.  

Ψο αποτζλεςμα αυτό για τον προφορικό λόγο δεν είναι το αναμενόμενο και μπορεί να 

ςυςχετιςτεί με το υψθλό ςυγκριτικά ςθμείο εκκίνθςθσ που δίνουν τα ποςοςτά κετικϊν 

γνωμϊν για τθν Αϋ Γυμναςίου, κάτι που κα επζτρεπε καταρχάσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

να κζςουν ςε ςχετικά χαμθλι προτεραιότθτα τθ ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα. Τπωσ 

προαναφζρκθκε, ο γραπτόσ λόγοσ βρίςκεται ςυχνότερα από τον προφορικό ςτο 

επίκεντρο τθσ γλωςςικισ αξιολόγθςθσ. Ωςτόςο, θ απουςία πραγματικισ προόδου ςτο 

ςθμείο αυτό κα μποροφςε να ερμθνευτεί και με βάςθ τθν υπόκεςθ ότι οριςμζνοι 

εκπαιδευτικοί υιοκετοφν ενδεχομζνωσ υψθλά αξιολογικά κριτιρια για τθ Γϋ τάξθ του 

Γυμναςίου, διότι ςυνειδθτοποιοφν εντονότερα τθ ςπουδαιότθτα του προφορικοφ 

λόγου και το ζλλειμμα προφορικϊν δεξιοτιτων ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ, με τθν οποία 

ολοκλθρϊνεται θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

Χε ό,τι αφορά τισ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα αποτελζςματα για τθν παροφςα ερϊτθςθ 

και εκείνα για τθν προθγοφμενθ, διαπιςτϊνεται:  

 ότι οι απαντιςεισ «πολφ» και «κακόλου» εμφανίηουν πολφ μικρά ποςοςτά, ι 

αλλιϊσ ότι θ μεγάλθ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν κεϊρθςε ωσ 

αντιπροςωπευτικότερεσ τισ επιλογζσ «αρκετά» και «λίγο»,  

 ότι θ ςυνολικι πρόοδοσ είναι ιςχνι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, αλλά πρόκειται για 

φαινόμενο το οποίο, όπωσ κα φανεί και ςτθ ςυνζχεια, εμφανίηεται ςε όλεσ 

ςχεδόν τισ ερωτιςεισ που αφοροφν κειμενικζσ δεξιότθτεσ, και  

 ότι οι αυξομειϊςεισ των ποςοςτϊν είναι πολφ μικρζσ και ςτισ τζςςερισ 

απαντιςεισ.  

Χυνολικά, διαπιςτϊνεται αφενόσ ότι οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν τόςο για τισ 

γραπτζσ όςο και για τισ προφορικζσ εργαςίεσ δεν αλλάηουν ουςιαςτικά από τθ μία 

ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ και αφετζρου ότι οι εκπαιδευτικοί τοποκετοφν τισ ςχετικζσ 

επιδόςεισ των μακθτϊν πιο κοντά ςτθ μζςθ τθσ κλίμακασ παρά ςτο ζνα ι ςτο άλλο 
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άκρο τθσ, ςτοιχείο που αναδεικνφει μια ςφγκλιςθ απόψεων και φαίνεται ότι 

αποτυπϊνει πιο καλά τθν πραγματικότθτα. 

6.19. «Πιςτεφετε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ είναι ςε κζςθ να 
διακρίνουν τα επίπεδα του επίςθμου και του οικείου λόγου 
(υφολογία) και να τα χρθςιμοποιιςουν ανάλογα ςε διάφορεσ 
ςχολικζσ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι, που αφορά τον προφορικό αλλά και τον γραπτό λόγο, 

επικεντρϊνεται ζμμεςα ςτθν –ενεργθτικι και πακθτικι– εκμάκθςθ του επιπζδου του 

επίςθμου λόγου, ςτο μζτρο που οι μικροί μακθτζσ κεωρείται ότι χρθςιμοποιοφν 

κανονικά ζξω από τθν τάξθ «οικείο λόγο». Χτο ςχολικό περιβάλλον, θ ικανότθτα 

διάκριςθσ των δφο επιπζδων και χειριςμοφ ειδικότερα του επίςθμου λόγου αποτελεί 

κεντρικό ςτόχο για το γλωςςικό μάκθμα, ενϊ προαπαιτείται και αξιολογείται λιγότερο 

ι περιςςότερο και ςτα υπόλοιπα μακιματα. Εξάλλου, είναι ςαφζσ ότι θ δεξιότθτα 

αυτι είναι αναγκαία για τθν παραγωγι λόγου προςαρμοςμζνου ςτισ περιςτάςεισ 

επικοινωνίασ (ςφμφωνα και με τα Υρογράμματα Χπουδϊν) και ότι ζχει μεγάλθ 

κοινωνιογλωςςικι βαρφτθτα.  

Υρζπει, τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι αυτό που ηθτείται ςτθν πράξθ να αξιολογιςουν οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι μόνο το αν οι μακθτζσ χειρίηονται ικανοποιθτικά το επίπεδο 

του επίςθμου λόγου αλλά και το αν είναι ςε κζςθ να κάνουν με ευχζρεια τθ λεγόμενθ 

«αλλαγι κϊδικα» (code switching), με κατεφκυνςθ ειδικότερα από τον οικείο ςτον 

επίςθμο λόγο, εφόςον ο παράγοντασ αυτόσ ζχει τθ ςθμαςία του ςε πραγματικζσ 

περιςτάςεισ επικοινωνίασ.  

 

Οι κετικζσ απαντιςεισ βρίςκονται λίγο πιο πάνω από το 1/3 του ςυνόλου τόςο ςτθν 

Αϋ (35,1%) όςο και ςτθ Γϋ Γυμναςίου (38,3%). Θ ςτατιςτικι αυτι εικόνα δεν αποτελεί 

ζκπλθξθ, αν ςυνυπολογιςτεί το ότι θ δυνατότθτα υφολογικϊν επιλογϊν και ειδικότερα 
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εναλλαγισ υφολογικϊν επιπζδων χαρακτθρίηει κυρίωσ τα μεςαία και ανϊτερα 

κοινωνικά ςτρϊματα και ότι ςυνεπϊσ οι μακθτζσ που δεν ζχουν αντίςτοιχεσ 

προςλαμβάνουςεσ παραςτάςεισ από το οικείο τουσ περιβάλλον προςαρμόηονται 

δυςκολότερα ςτισ ςυναφείσ ςχολικζσ απαιτιςεισ51.  Η πρόοδοσ είναι τθσ τάξθσ του 

3,2% και οφείλεται κυρίωσ ςτθν πτϊςθ των ποςοςτϊν του «λίγο» ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Θ 

πρόοδοσ αυτι, αν και όχι ςθμαντικι, είναι πάντωσ υψθλότερθ από εκείνθ που 

αφοροφςε τισ δφο προθγοφμενεσ ερωτιςεισ και υποδεικνφει ότι το ςχολείο είναι ςε 

κζςθ να ςυμβάλει περαιτζρω ςτθν ανάπτυξθ τθσ αντίςτοιχθσ δεξιότθτασ ςχετικά με τθ 

διάκριςθ των επιπζδων φφουσ (επίςθμο-ανεπίςθμο). 

Τπωσ και ςτισ δφο προθγοφμενεσ ερωτιςεισ, οι επιλογζσ τθσ πλειονότθτασ των 

εκπαιδευτικϊν επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτισ απαντιςεισ «αρκετά» και «λίγο», 

βρίςκονται δθλαδι ςτθ μζςθ τθσ αξιολογικισ κλίμακασ, με τθ μόνθ διαφορά ότι εδϊ θ 

απάντθςθ «κακόλου» ζχει υψθλά ποςοςτά (Αϋ Γυμναςίου 9%, Γϋ Γυμναςίου 8,6%), αν 

ςυγκρικεί με τθν ίδια απάντθςθ ςτισ δφο αυτζσ ερωτιςεισ. Υρζπει να υπογραμμιςτεί 

ςε αυτό το επίπεδο και θ επίδραςθ ςτουσ μακθτζσ από τον ςυνολικό λόγο που 

παράγεται ςτο ςχολείο από τουσ εκπαιδευτικοφσ και από τθ γλϊςςα ςτθν οποία είναι 

εκτεκειμζνο το παιδί εντόσ και εκτόσ του ςχολείου, τθν οποία ςυχνά οικειοποιείται. 

Ζτςι, ςτα «ομιλιακά ενεργιματα» (Γαςπαράτου 2006: 77-86) μπορεί να 

ςυμπεριλθφκεί και ο παράγοντασ τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ, που παίηει μεγάλο 

ρόλο ςτθν ικανότθτα χειριςμοφ του επίςθμου λόγου. 

6.20. «Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να 
αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ προφορικοφ λόγου και να 
αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα με το επίπεδο τθσ 
τάξθσ τουσ;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι –όπωσ και θ επόμενθ– επεκτείνει τθ κεματικι τθσ προθγοφμενθσ 

ερϊτθςθσ, αφενόσ ωσ προσ τον προφορικό –και αντίςτοιχα τον γραπτό– λόγο, και 

αφετζρου εξειδικεφει τθ 18θ ερϊτθςθ. Εκείνο που οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να 

αποτιμιςουν εδϊ είναι ο βακμόσ εξοικείωςθσ των μακθτϊν ςτθ περίπτωςθ του 

προφορικοφ λόγου λ.χ. με τθ ςυνομιλία, τθ ςυνζντευξθ, τθν αφιγθςθ γεγονότων, τθν 

περιγραφι κ.λπ.  

                                                      

51
 Χφμφωνα με τον BERNSTEIN, οι μακθτζσ που προζρχονται από χαμθλά οικονομικά ςτρϊματα 

χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά τον «περιοριςμζνο κϊδικα», ενϊ ο «επεξεργαςμζνοσ κϊδικασ» που είναι 
ςε κζςθ να χειρίηονται όςοι μακθτζσ προζρχονται από υψθλότερα ςτρϊματα περιζχει λογικά τισ 
επιλογζσ του περιοριςμζνου κϊδικα. Αυτό ςθμαίνει ότι τα παιδιά αυτά μποροφν να εναλλάςςουν τθ 
χριςθ των δφο κωδίκων, αντίκετα από τα άλλα παιδιά.  
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Τα ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων βρίςκονται αρκετά κάτω από το 1/3 του ςυνόλου 

(Αϋ Γυμναςίου 27,4%, Γϋ Γυμναςίου 31,6%), ενϊ θ πρόοδοσ, αν και είναι ςυγκριτικά θ 

μεγαλφτερθ που ςθμειϊνεται ςτισ ερωτιςεισ κειμζνου, δεν ξεπερνά το 4,2% και 

οφείλεται κυρίωσ ςτθν πτϊςθ των ποςοςτϊν του «κακόλου» ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Θ 

βελτίωςθ των ποςοςτϊν ςχετίηεται μάλλον με τθν θλικιακι ωρίμανςθ των μακθτϊν 

παρά με τθ ςχολικι πρόοδο αυτι κακαυτι: θ πτϊςθ ςτθν απάντθςθ «λίγο» είναι 

οριακι (0,8%) ενϊ ςτθν απάντθςθ «κακόλου» 3,6%. Ππορεί να υποτεκεί ότι τα 

ποςοςτά αυτά κα εμφάνιηαν ομαλότερθ κατανομι, αν υπιρχε ιςχυρι ςχολικι 

παρζμβαςθ. Επίςθσ, είναι χαρακτθριςτικό ότι θ πρόοδοσ είναι ςχετικά μικρι παρόλο 

που το ςθμείο εκκίνθςθσ βρίςκεται πολφ χαμθλά (Αϋ Γυμναςίου 27,4%) και ςυνεπϊσ 

κα ιταν κεωρθτικά εφικτό να υπάρχει μεγαλφτερθ βελτίωςθ. Ψζλοσ, πρζπει να 

παρατθρθκεί ότι θ αντίςτοιχθ γενικότερθ ερϊτθςθ (18θ) ςχετικά με τθν εκμετάλλευςθ 

από τουσ μακθτζσ των γλωςςικϊν τουσ εφοδίων ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ τουσ 

εμφάνιηε αιςκθτά μεγαλφτερα ποςοςτά κετικϊν γνωμϊν και ςτισ δφο ςχολικζσ τάξεισ 

(Αϋ Γυμναςίου 44%, Γϋ Γυμναςίου 45%). Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι θ 

γλωςςικι διδαςκαλία απζχει ςθμαντικά από το να είναι αποτελεςματικι ςτθν 

εξοικείωςθ των μακθτϊν με τα προφορικά κειμενικά είδθ, τα οποία, όμωσ, κα 

διδαχκοφν εκτενϊσ και ςτο Λφκειο. 

6.21. «Θεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να 
αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ γραπτοφ λόγου και να 
αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα με το επίπεδο τθσ 
τάξθσ τουσ;» 

Για τθν ερϊτθςθ αυτι ιςχφουν τα αντίςτοιχα με αυτά που αναφζρκθκαν πιο πάνω για 

τθν 20ι ερϊτθςθ: επεκτείνει τθ κεματικι τθσ 18θσ ερϊτθςθσ, ενϊ από τθν άλλθ 

πλευρά εξειδικεφει τθν 17θ ερϊτθςθ, που αφοροφςε το αν οι μακθτζσ 

εκμεταλλεφονται τα γλωςςικά τουσ εφόδια ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ τουσ. Δεδομζνου ότι 

εδϊ πρόκειται για τον γραπτό λόγο, αναμζνεται ότι οι επιδόςεισ των μακθτϊν κα 
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βρίςκονται χαμθλότερα απ’ ό,τι ςτθν 20ι ερϊτθςθ. 

 

Θ εικόνα προόδου εμφανίηει πολλζσ ομοιότθτεσ με τθν ομοειδι 20ι ερϊτθςθ, που 

αφοροφςε τον προφορικό λόγο, αν και οι κετικζσ απαντιςεισ είναι λιγότερεσ και για 

τισ δφο ςχολικζσ τάξεισ (Αϋ Γυμναςίου 23%, Γϋ Γυμναςίου 29,1%). Ξαι ςτισ δφο αυτζσ 

ερωτιςεισ υπάρχει οριακι πτϊςθ των απαντιςεων «λίγο» από τθ μία ςχολικι τάξθ 

ςτθν άλλθ (εδϊ κατά 1,4%) και ταυτόχρονα θ πτϊςθ είναι μεγαλφτερθ ςτισ απαντιςεισ 

«κακόλου». Από  τθν άλλθ πλευρά, θ πρόοδοσ αυτι κακαυτι είναι εδϊ πιο αιςκθτι 

(ςυνολικά 6,1%) ςτθ Γϋ Γυμναςίου, πικανόν λόγω τθσ χαμθλισ αφετθρίασ από τθν 

οποία ξεκινά θ Αϋ Γυμναςίου. Υρζπει, εξάλλου, να ςθμειωκεί ότι θ 17θ ερϊτθςθ, που 

αφοροφςε τθν εκμετάλλευςθ των εφοδίων των μακθτϊν ςτον γραπτό λόγο, εμφάνιηε 

υψθλότερα ποςοςτά τόςο ςυνολικά όςο και ωσ προσ τθν πρόοδο. Είναι φανερό από 

τα ςτοιχεία που παρατζκθκαν ότι θ ςχολικι παρζμβαςθ πρζπει να εντακεί, διότι θ 

κειμενικι και επικοινωνιακι διδαςκαλία ζχει πολφ δρόμο να διανφςει για τθν επίτευξθ 

τθσ αναμενόμενθσ και χειροπιαςτισ προόδου. 

6.22. «Ποιοι από τουσ παρακάτω εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
αξιολόγθςθσ γραπτϊν και προφορικϊν εργαςιϊν νομίηετε ότι κα 
ιταν οι καταλλθλότεροι για τουσ μακθτζσ ςασ;» 

Υρζπει να τονιςτεί ότι θ ερϊτθςθ αυτι εςτιάηει ςε εναλλακτικοφσ τρόπουσ 

αξιολόγθςθσ, δθλαδι, δεν αφορά ςτθν απλι βακμολογικι αξιολόγθςθ του μακθτι 

από τον διδάςκοντα αλλά ςε οριςμζνεσ μεκόδουσ που προτείνει θ ςφγχρονθ 

Υαιδαγωγικι, με τισ οποίεσ θ αξιολόγθςθ είναι δυνατό να οδθγιςει ςτθν 

ανατροφοδότθςθ, ςτον αναςτοχαςμό και να προεκτείνει τα αποτελζςματα τθσ 

διδαςκαλίασ. Σι τρόποι αυτοί αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτα νζα Αναλυτικά 

Υρογράμματα Χπουδϊν για τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. και Α.Υ.Χ.) και 

προχποτίκενται από οριςμζνεσ αςκιςεισ τόςο των παλαιότερων όςο και των νζων 
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ςχολικϊν βιβλίων για τθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο (Βιβλίο 

Πακθτι και Εκπαιδευτικοφ). Υαρόλα αυτά είναι ςαφζσ ότι θ κακολικι υιοκζτθςι τουσ 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ δεν πρόκειται να επιτευχκεί από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ. 
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Τθν πρϊτθ κζςθ ςτισ μεκόδουσ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ καταλαμβάνει και ςτισ 

δφο ςχολικζσ τάξεισ, με πολφ μεγάλθ διαφορά από τισ υπόλοιπεσ, θ διαμορφωτικι 

αξιολόγθςθ, ενϊ ςτθ δεφτερθ κζςθ βρίςκεται θ αυτοαξιολόγθςθ, αλλά με διαφορά 

που φτάνει μζχρι το 43,8% ςτθν Aϋ Γυμναςίου. Ωςτόςο, θ αυτοαξιολόγθςθ ζχει το 

υψθλότερο ποςοςτό από τισ άλλεσ μεκόδουσ ςτθ 2θ κζςθ, κάτι που υποδθλϊνει ότι 

πολλοί εκπαιδευτικοί τθ χρθςιμοποιοφν εναλλακτικά με τθ διαμορφωτικι 

αξιολόγθςθ. Αντίκετα, οι υπόλοιπεσ δφο μζκοδοι αξιολόγθςθσ, που βρίςκονται 

ςχετικά κοντά με τθν αυτοαξιολόγθςθ ςτα ποςοςτά για τθν 1θ κζςθ, ζχουν πολφ 

χαμθλά ποςοςτά και ςτισ επιλογζσ για τθ δεφτερθ κζςθ. H μζκοδοσ με τθ λιγότερθ 

απιχθςθ είναι, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα, θ ετεροαξιολόγθςθ (ζχει το υψθλότερο 

ποςοςτό ςτθν 4θ κζςθ). 

Ζνα προφανζσ ςυμπζραςμα από τουσ πίνακεσ που προθγικθκαν είναι ότι θ 

πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν επικεντρϊκθκε ςτθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, που 

είναι θ πιο κοντινι ςτθν κλαςικι βακμολόγθςθ των επιδόςεων, επειδι το είδοσ αυτό 

αξιολόγθςθσ κεωρικθκε υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ θ πιο ρεαλιςτικι λφςθ ςτο 

ευρφτερο πρόβλθμα ςτο οποίο παρζπεμπε θ ερϊτθςθ. Δεν μπορεί όμωσ να 

αποκλειςτεί το ενδεχόμενο οριςμζνοι εκπαιδευτικοί να εξζφραςαν τθν προτίμθςθ 

αυτι, επειδι δεν γνϊριηαν επαρκϊσ τισ άλλεσ δυνατότθτεσ. Από τθν άλλθ πλευρά, αν 

και οριςμζνοι εκπαιδευτικοί διλωςαν ωσ πρϊτθ ι ωσ δεφτερθ επιλογι τισ υπόλοιπεσ 

μεκόδουσ, φαίνεται ότι οι περιςςότεροι ερμινευςαν μονοςιμαντα τθ ςυγκεκριμζνθ 

ερϊτθςθ, εφόςον τίποτα δεν αποκλείει τα υπόλοιπα είδθ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ 

(Ξωνςταντινίδου 2000) να είναι καταλλθλότερα για τθ μία ι τθν άλλθ ςχολικι τάξθ και 

για τθν μια ι τθν άλλθ παιδαγωγικι περίςταςθ. Θ μεγάλθ προτίμθςθ ςε μόνθ τθ 

διαμορφωτικι αξιολόγθςθ δθλϊνει κατά πάςα πικανότθτα ότι οι περιςςότεροι 

εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίηουν ωσ ρεαλιςτικό το ενδεχόμενο είτε να 

χρθςιμοποιιςουν εναλλακτικζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ είτε και να ςυνδυάςουν 

περιςςότερεσ από μία τζτοιεσ μεκόδουσ. Τμωσ, ςτα νζα βιβλία του εκπαιδευτικοφ 

δίνονται παραδείγματα και πλιρθσ πλθροφόρθςθ για όλεσ τισ μορφζσ αξιολόγθςθσ 
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και τθ ςθμαςία τουσ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ πράξθσ, ςτθ 

ςυμμετοχικι μάκθςθ και ςτισ ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ. 

7. Ανταπόκριςη των εκπαιδευτικών ςτισ ερωτήςεισ 

Ψα ποςοςτά των απαντιςεων ςε κακεμιά από τισ ερωτιςεισ κα μποροφςαν να 

αποτελζςουν ζμμεςουσ ςτατιςτικοφσ δείκτεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ κεματολογίασ 

των ερωτιςεων, εφόςον τα ενδιαφζροντα των εκπαιδευτικϊν κα μποροφςαν να 

ςυναρτθκοφν γενικότερα με το μικρότερο ι μεγαλφτερο ποςοςτό απαντιςεων ςε 

κάκε περίπτωςθ. Θ αρίκμθςθ των ερωτιςεων ςτο πρϊτο ςχιμα ακολουκεί τθν 

αρίκμθςθ του ζντυπου ερωτθματολογίου και όχι τθ ςειρά κεματικισ κατάταξθσ που 

ακολουκικθκε κατά τθν ανάλυςθ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων. Θ ανταπόκριςθ των 

εκπαιδευτικϊν ανά κεματικό τομζα κα αναλυκεί ςτθ ςυνζχεια. 

 

Σ λόγοσ για τον οποίο καταρτίςτθκε το προθγοφμενο γράφθμα είναι ότι θ ίδια θ ςειρά 
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κατάταξθσ των ερωτιςεων ςτο ζντυπο ερωτθματολόγιο είχε επιπτϊςεισ ςτα ποςοςτά 

των απαντιςεων. Είναι εφκολο να διαπιςτωκεί ότι δίνονται ςταδιακά λιγότερεσ 

απαντιςεισ προχωρϊντασ από τισ πρϊτεσ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου προσ τισ 

επόμενεσ, ενϊ ςτισ τρεισ τελευταίεσ ερωτιςεισ θ απόκλιςθ φτάνει μζχρι το 9,5%. Σι 

αποκλίςεισ αυτζσ είναι κατά πάςα πικανότθτα ανεξάρτθτεσ από τθ κεματολογία των 

ερωτιςεων. 

Χε ό,τι αφορά τθ ςχολικι τάξθ για τθν οποία δίνονται οι απαντιςεισ, υπάρχουν επίςθσ 

μικρζσ διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τισ ερωτιςεισ: ςε άλλεσ από αυτζσ είναι 

υψθλότερο το ποςοςτό απαντιςεων για τθν Αϋ Γυμναςίου και ςε άλλεσ για τθ Γϋ 

Γυμναςίου. Σι διαφοροποιιςεισ αυτζσ κα μποροφςαν να ςυςχετιςτοφν με το 

ενδεχόμενο ενδιαφζρον που παρουςίαηαν, ανάλογα με τουσ εκπαιδευτικοφσ, 

οριςμζνα ηθτιματα αναφορικά με τθ μία ι τθν άλλθ ςχολικι τάξθ. Ωςτόςο, οι 

αποκλίςεισ ςτα ποςοςτά απαντιςεων από τθ μία ςτθν άλλθ τάξθ δεν είναι ςθμαντικζσ, 

κάτι που ςθμαίνει ότι θ κεματολογία των ερωτιςεων δεν επθρζαςε ςτθν πράξθ τα 

ποςοςτά ανταπόκριςθσ ωσ προσ τθν παράμετρο τθσ ςχολικισ τάξθσ.  

Ευρφτερα, οριςμζνεσ ερωτιςεισ δεν απαντικθκαν επειδι μπορεί κάποιοι 

εκπαιδευτικοί να κεϊρθςαν ότι ιταν άςτοχεσ ι διατυπωμζνεσ με εςφαλμζνο τρόπο. 

Δεν υπάρχουν, ωςτόςο, πραγματικζσ ςτατιςτικζσ ενδείξεισ που να υποδθλϊνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί προβλθματίςτθκαν για τθ ςκοπιμότθτα μιασ ι περιςςότερων 

ερωτιςεων. Εξάλλου, οι ερωτιςεισ χωρίσ πολλαπλι επιλογι, ςτισ οποίεσ ηθτοφνταν να 

καταταγοφν αξιολογικά οι πικανζσ απαντιςεισ, π.χ. οι ερωτιςεισ με αρικμό 3, 21 και 

22, είναι οι ερωτιςεισ με τισ λιγότερεσ ςυγκριτικά απαντιςεισ και ειδικά θ 3θ ερϊτθςθ, 

που απαιτοφςε τθν ιεραρχικι κατάταξθ πζντε μερϊν του λόγου ανάλογα με τον βακμό 

κατάκτθςθσ του αντίςτοιχου λεξιλογίου από τουσ μακθτζσ. 

Χτα ςχιματα που ακολουκοφν οι ερωτιςεισ κατατάχτθκαν ανά κεματικό τομζα, 

ςφμφωνα δθλαδι με τθν κατάταξθ που ακολουκικθκε πιο πάνω για τθν ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων. 
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Αιςκθτι διαφοροποίθςθ παρατθρείται ςτον τομζα τθσ γραμματικισ μόνο ςτισ 

ερωτιςεισ 9 και 10 για τθν ορκογραφία, που όμωσ βρίςκονταν ςτο τζλοσ του 

ερωτθματολόγιου, ιδιαίτερα θ ερϊτθςε με αρικμό 10 ιταν ερϊτθςθ κατάταξθσ. Από 

τθν άλλθ μεριά, τα χαμθλότερα αυτά ποςοςτά αποτελοφν ίςωσ ζνδειξθ ότι για 

οριςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ τα κζματα ορκογραφίασ ζχουν ςχετικά μικρότερο 

ενδιαφζρον. 

 

Υαρόμοια εικόνα εμφανίηουν και οι ερωτιςεισ για το λεξιλόγιο, όπου αιςκθτι 

διαφοροποίθςθ υπάρχει μόνο ςτθν ερϊτθςθ 14, που αφορά τθν κατάταξθ λεξιλογικϊν 

μερϊν του λόγου.  
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Από τισ ερωτιςεισ κειμζνου / κειμενικότθτασ μόνο θ ερϊτθςθ με αρικμό 21, που 

αφορά τθν αναγνϊριςθ και αναπαραγωγι διαφορετικϊν ειδϊν γραπτοφ λόγου από 

τουσ μακθτζσ, εμφανίηει διαφοροποίθςθ κατά μία ι δφο ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε 

ςχζςθ με τισ άλλεσ ερωτιςεισ, κάτι που δεν φαίνεται να ςχετίηεται εδϊ άμεςα με τθ 

ςειρά των ερωτιςεων ςτο ζντυπο ερωτθματολόγιο που δόκθκε.  

 Αξιολόγθςθ Γενικό ςφνολο 

 22 31744 

Α' Γυμναςίου 1335 52,0% 

 90,5% 29284 

Γ' Γυμναςίου 1253 48,0% 

 92,1% 61029 

Θ ερϊτθςθ για τα είδθ αξιολόγθςθσ εμφανίηει, μετά από εκείνθ για τθν κατάταξθ των 

λεξιλογικϊν μερϊν του λόγου, τα χαμθλότερα ποςοςτά. Αν και βριςκόταν τελευταία 

ςτο ζντυπο ερωτθματολόγιο, τα ποςοςτά αυτά αποτελοφν ίςωσ ζνδειξθ ότι οριςμζνοι 

εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφζρονται ιδιαίτερα για το μείηον αυτό παιδαγωγικό ηιτθμα. 

Χθμειϊνεται ακόμα ότι το ποςοςτό για τθν Αϋ τάξθ του Γυμναςίου είναι χαμθλότερο 

κατά 1,6% από εκείνο για τθ Γϋ τάξθ, προφανϊσ διότι ςφμφωνα με οριςμζνουσ 

εκπαιδευτικοφσ τα είδθ αξιολόγθςθσ ζχουν δευτερεφουςα ςθμαςία λόγω τθσ μικρισ 

θλικίασ των μακθτϊν. 

7. Γενικέσ διαπιςτώςεισ - υμπεράςματα 

Από τισ απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ μεγάλθ πλειονότθτα των ερωτθμάτων τθσ 

ζρευνασ ςυνάγεται ότι το ςχολείο, τουλάχιςτον το Γυμνάςιο, αν όχι και το Δθμοτικό, 

όχι μόνο δεν παρζχει ςτα παιδιά του ελλθνικοφ λαοφ παιδεία «διαταξικι» αλλά ςε 

μεγάλο βακμό παιδεία «ταξικι», κακϊσ οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, γραπτζσ και 
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προφορικζσ, που αξιολογικθκαν ςτο ερωτθματολόγιο και αποτελοφν πάγιεσ 

επιδιϊξεισ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ γίνονται κτιμα μιασ μειονότθτασ μακθτϊν που 

δεν ξεπερνά, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, το ζνα τρίτο ι ακόμα και το ζνα τζταρτο του 

μακθτικοφ πλθκυςμοφ. Εξάλλου, θ πρόοδοσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ του Γυμναςίου, 

που αποτελεί βαςικό κριτιριο για τον βακμό αποτελεςματικότθτασ τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ, είναι ςυνικωσ υπαρκτι αλλά κάκε άλλο παρά μπορεί να 

χαρακτθριςτεί αλματϊδθσ, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Ππορεί κανείσ να ςυμπεράνει 

πωσ θ ςχολικι παρζμβαςθ ςτον τομζα αυτό αποτελεί μερικι αποτυχία και χριηει 

προβλθματιςμοφ και επαναπροςδιοριςμοφ. Κεωροφμε ότι θ αρνθτικι αυτι 

κατάςταςθ μπορεί να ανατραπεί, αν δοκεί ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχικι μάκθςθ και ςτισ 

δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν, ατομικζσ και ομαδοςυνεργατικζσ, με τισ οποίεσ κα 

καλλιεργθκοφν αναγνωςτικζσ, γλωςςικζσ και άλλεσ δεξιότθτεσ μζςα από τθ 

ςυνεργαςία, τθν ζρευνα και τθν παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, ο οποίοσ 

μπορεί να εςτιάηει ςε διάφορεσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ και να αξιολογείται με 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Ζτςι κα αςκθκοφν οι μακθτζσ μακροπρόκεςμα και για τισ 

γενικζσ τουσ εξετάςεισ και για τον επαρκι χειριςμό τθσ γλϊςςασ ςτθ ηωι τουσ ςτισ 

διάφορεσ καταςτάςεισ επικοινωνίασ που κα βρεκοφν. 

Ψα αίτια για τθν κατάςταςθ αυτι μποροφν να αναηθτθκοφν ευρφτερα ςτα δομικά 

προβλιματα τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, θ οποία βρίςκεται ακόμα παγιδευμζνθ ςτον 

φαφλο κφκλο τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ και τθσ αναπαραγωγισ 

κοινωνιογλωςςικϊν προτφπων, που δεν μποροφν εφκολα να γίνουν αποδεκτά από 

όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα. Αντίςτοιχα, τα εργαλεία τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, 

κυρίωσ τα παλιότερα, ίςωσ και τα πρόςφατα, τα οποία κα φανοφν κατά τθ χριςθ τουσ, 

παρουςίαηαν μεκοδολογικά ςφάλματα αλλά και ςυςςϊρευςθ γλωςςικοφ υλικοφ, 

που δυςκολεφει τον μακθτι να το κάμει κτιμα του και να το εντάξει ςτον λόγο του, 

οπότε δεν επζρχεται και θ επικυμθτι κοινωνιογλωςςικι ςφγκλιςθ. Αυτι θ 

παράμετροσ είναι ςθμαντικι, αν αναλογιςτοφμε ότι τα ςχολικά βιβλία για τθ γλωςςικι 

διδαςκαλία αφοροφν τον ςυνολικό μακθτικό πλθκυςμό. Αυτό που χρειάηεται είναι θ 

προςαρμογι ςτα νζα επιςτθμονικά και παιδαγωγικά δεδομζνα. Λδιαίτερα για τθ 

διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ δεν μπορεί να επζλκει βελτίωςθ, αν δεν δοκεί 

ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι του μακθτι, ςτθν παραγωγι λόγου, προφορικοφ και γραπτοφ, 

και ςε όλεσ εκείνεσ τισ μεκοδεφςεισ και προςεγγίςεισ που καλλιεργοφν γλωςςικζσ και 

αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ (Αργυροποφλου  2007, Οϊλθ 2009: 89-102).  

Χυχνά, τα πολλά κείμενα ςε κάκε διδακτικι ενότθτα με τισ πλεονάηουςεσ πλθροφορίεσ 

ςυγκαλφπτουν τουσ πρακτικοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ και δυςκολεφουν 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. Βζβαια, θ γλϊςςα δεν χωράει μόνο ςτα ανκολογθμζνα 

κείμενα, είναι κακθμερινι και ςυνεχισ δραςτθριότθτα, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να 

αξιοποιοφν και άλλα –πιο ςφγχρονα– κείμενα, που εντάςςονται ςτθν ίδια κεματικι 
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ενότθτα με τθν προσ διδαςκαλία και εμπεριζχουν τα γραμματικά φαινόμενα που 

πρζπει να διδαχτοφν, πάντα με βάςθ τθ λειτουργία τουσ ςε ςυγκεκριμζνο κείμενο.  

Χθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί και θ επιλογι των ερωτιςεων και δραςτθριοτιτων, που, 

πζρα από  διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ, κα πρζπει να είναι ζτςι διατυπωμζνεσ ϊςτε να 

ενκαρρφνουν τθ γνϊςθ, τθν κρίςθ και τθ ςυλλογιςτικι διαδικαςία. Επίςθσ, θ επιλογι 

πολυτροπικϊν κειμζνων και κειμζνων ςε διάφορα επίπεδα λόγου (κειμενικά είδθ και 

επίπεδα φφουσ) είναι μια ςθμαντικι παράμετροσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ, όπου ςθμαντικό ρόλο παίηει ο εκπαιδευτικόσ με τισ 

πρωτοβουλίεσ που κα αναπτφξει, δίνοντασ παράλλθλα τον πρϊτο λόγο ςτουσ 

μακθτζσ, για να τουσ αςκιςει.  

 Κεωροφμε ότι θ νζα ςχολικι Γραμματικι που δομείται ςφμφωνα με τα πρόςφατα 

δεδομζνα τθσ Γλωςςολογίασ κα παράςχει τθν απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ ςε 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ και ωσ βιβλίο αναφοράσ και μπορζςει να ςυμβάλει ςτθν 

καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ γλωςςικι διδαςκαλία, μαηί με το Ερμθνευτικό 

Λεξικό και τα καινοφρια βιβλία για τθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο Γυμνάςιο. 

Χυμπεραςματικά και απολφτωσ ςυνοπτικά καταγράφονται ακόμα και τα ακόλουκα:  

 Σι μακθτζσ ςε υψθλό ποςοςτό δεν εμπεδϊνουν τισ πολφπλοκεσ και λόγιεσ 

ςυντάξεισ οφτε τα λόγια ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ που ενςωματϊνονται 

ςτθ Ρεοελλθνικι, παρά τθν παράλλθλθ διδαςκαλία και τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ ςε 

όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου. Αυτό ςθμαίνει ότι απαιτείται ενίςχυςθ τθσ 

διδακτικισ πράξθσ ςτθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα ςε αυτόν τον τομζα, με αξιοποίθςθ 

και ςχετικϊν λογοτεχνικϊν κειμζνων, αλλά απαιτείται και προβλθματιςμόσ για 

το πϊσ διδάςκονται τα Αρχαία Ελλθνικά ςτο Γυμνάςιο. 

 Σι μακθτζσ φαίνεται ότι ζχουν ζλλειμμα τόςο ςτθ χριςθ των επιρρθματικϊν  

δευτερευουςϊν προτάςεων όςο και –ςε μικρότερο βακμό– ςτθ χριςθ των 

αναφορικϊν, διαπίςτωςθ που απαιτεί τθν ανάλθψθ κατάλλθλων διδακτικϊν 

παρεμβάςεων. Η ςυμμετοχικι μάκθςθ και θ άςκθςθ ςε κείμενα με αυτά τα είδθ 

των δευτερευουςϊν προτάςεων και με ζμφαςθ ςτθν κειμενικι λειτουργία τουσ 

κα ςυμβάλει ςτθν αφομοίωςθ αυτϊν των φαινομζνων. 

 Σι μακθτζσ δεν φαίνεται να δυςκολεφονται ςτθν πακθτικι ςφνταξθ, αλλά 

παρουςιάηουν αδυναμίεσ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ απρόςωπθσ ςφνταξθσ, παρόλο 

που τθ διδάςκονται και ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα.  

 Θ κάπωσ αρνθτικι εικόνα για τθ χριςθ των βιβλίων αναφοράσ αξίηει να 

διερευνθκεί εκ νζου με ςτοχευμζνθ ςε αυτό το κζμα ζρευνα, ϊςτε να 

διαπιςτωκεί αν ζχει ςθμειωκεί βελτίωςθ, κακϊσ ζχουν ειςαχκεί νζα βιβλία 

αναφοράσ, όπωσ το Ετυμολογικό Λεξικό τθσ Νζασ Ελλθνικισ (από το 2006) για τθν 

αξιοποίθςθ του οποίου παρζχονται ςχετικζσ οδθγίεσ ςτα εγχειρίδια του μακθτι 



[159] 

 

και ςτα Βιβλία του Εκπαιδευτικοφ. 
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 
ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

1. Γενικοί ςτόχοι τησ έρευνασ  

Oι κφριοι ςτόχοι τθσ ζρευνασ αυτισ είναι:  

 να ανιχνευτοφν οι ςτάςεισ και οι προτιμιςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με το 

γλωςςικό μάκθμα και τα ειδικότερα διδακτικά ςυςτατικά του: κεματικά 

περιεχόμενα, διδαςκαλία γραμματικισ, μορφι εγχειριδίων κ.ά.,  

 να καταγραφοφν οι απόψεισ των μακθτϊν ςχετικά με τισ επιδόςεισ τουσ ςτο 

γλωςςικό μάκθμα (αυτοαξιολόγθςθ), και 

 γενικότερα, να εντοπιςτοφν οι διδακτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν ςτο μάκθμα τθσ 

Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και ςτον τρόπο διεξαγωγισ του. 

H χρθςιμότθτα τθσ ζρευνασ αφορά το γεγονόσ ότι οι προτιμιςεισ και οι ανάγκεσ των 

μακθτϊν είναι δυνατό να λθφκοφν υπόψθ για τθ διαχείριςθ των ςυςτατικϊν του 

γλωςςικοφ μακιματοσ, με απϊτερο ςκοπό τθν παροχι παιδαγωγικϊν κινιτρων και τθ 

βελτίωςθ των γλωςςικϊν τουσ επιδόςεων. Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

ενδιαφζρουν κατά τεκμιριο τόςο τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ όςο και τουσ μάχιμουσ 

εκπαιδευτικοφσ για τον τρόπο διεξαγωγισ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. Ψα 

αποτελζςματα αυτά μποροφν να γνωςτοποιθκοφν ςτα ςεμινάρια επιμόρφωςθσ των 

Χχολικϊν Χυμβοφλων και των εκπαιδευτικϊν, με ςτόχο να ςυγκλίνουν οι διδακτικζσ 

προςεγγίςεισ και μζκοδοι με τισ προςδοκίεσ των μακθτϊν και να επιςθμανκοφν και να 

κεραπευτοφν οριςμζνα τρωτά τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ όπωσ υφίςταται ςιμερα, με 

απϊτερο ςκοπό τθν αποδοτικότερθ γλωςςικι διδαςκαλία. Ψζλοσ, από τθν ίδια ζρευνα 

μποροφν να ςυναχκοφν πολλά χριςιμα ςυμπεράςματα που αφοροφν τθν παραγωγι 

Υρογραμμάτων Χπουδϊν και διδακτικϊν υλικϊν για το γλωςςικό μάκθμα. 

2. Μεθοδολογία τησ έρευνασ 

H ζρευνα βαςίςτθκε ςε ερωτθματολόγιο που περιείχε 28 ερωτιςεισ του τφπου των 

πολλαπλϊν επιλογϊν και που απευκυνόταν ςε μακθτζσ των τριϊν γυμναςιακϊν 



[162] 

 

τάξεων. Χτο ειςαγωγικό μζροσ του ερωτθματολογίου οι μακθτζσ όφειλαν να 

διευκρινίςουν τθν τάξθ, το φφλο και τθν θλικία τουσ και το αν είναι Ζλλθνεσ, 

αλλοδαποί ι ομογενείσ, ενϊ ςυμπλιρωναν επίςθσ το όνομα του ςχολείου τουσ.  

Tα προςωπικά ςτοιχεία που ηθτικθκαν από τουσ μακθτζσ υποδεικνφουν οριςμζνεσ 

από τισ κατευκφνςεισ που υιοκζτθςε θ παροφςα ζρευνα. Χυγκεκριμζνα, κεωρικθκε 

ότι οι αναμενόμενεσ διαφοροποιιςεισ των αποτελεςμάτων από τθ μια ςχολικι τάξθ 

ςτθν άλλθ ζπρεπε να ςυνεξεταςτοφν και να διαςταυρωκοφν για κάκε ςχολικι τάξθ με 

τισ παραμζτρουσ τόςο τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ (ανιχνεφτθκε με βάςθ το ςχολείο) 

όςο και του φφλου. Από τθν άλλθ πλευρά, θ παράμετροσ τθσ εκνικισ προζλευςθσ είχε 

ενδεικτικό μόνον χαρακτιρα και δεν διαςταυρϊκθκε με τουσ άλλουσ άξονεσ τθσ 

ζρευνασ, εφόςον κεωρικθκε δεδομζνο εξαρχισ ότι πολλοί αλλοδαποί ι ομογενείσ 

μακθτζσ δεν είχαν το ίδιο επίπεδο ελλθνομάκειασ με τουσ Ζλλθνεσ μακθτζσ. Άλλωςτε, 

είναι χαρακτθριςτικόσ ο πολφ περιοριςμζνοσ αρικμόσ αλλοδαπϊν και ομογενϊν ςτα 

ερωτθματολόγια που παρελιφκθςαν και αποκωδικοποιικθκαν (για τα ςχολεία που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα βλ. Υαράρτθμα B) ςε ςχζςθ με τον πραγματικό πλθκυςμό 

τουσ π.χ. ςε εργατικζσ περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Αττικισ ι του Υειραιά, κάτι που 

υποδθλϊνει ότι ςε πολλά ςχολεία υπιρξε προεπιλογι των μακθτϊν ςτουσ οποίουσ 

παραδόκθκε το ερωτθματολόγιο.  

Από τισ τρεισ παραμζτρουσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ και του 

φφλου που ελιφκθςαν υπόψθ ςτθν παροφςα ζρευνα, θ πρϊτθ είναι θ πιο αυτονόθτθ, 

εφόςον ςχετίηεται αφενόσ με τισ διαφορετικζσ διδακτικζσ ςυνκικεσ και απαιτιςεισ 

που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ και αφετζρου με τθν ανά 

τάξθ διαφορετικι θλικία των μακθτϊν, που αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα 

διαφοροποίθςθσ τόςο των προτιμιςεϊν τουσ όςο και των αντιδράςεϊν τουσ ςε 

ςυγκεκριμζνα μακθςιακά περιβάλλοντα52. 

Χε ό,τι αφορά τθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν, διάφορεσ μελζτεσ πεδίου 

(Ππαςλισ 1988, Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001) ζχουν αποδείξει τθ ςτενι ςχζςθ 

ανάμεςα ςτο γλωςςικό ιδίωμα και τθν κοινωνικι προζλευςθ –και μάλιςτα ςτο 

ελλθνικό ςχολείο. Χε ό,τι αφορά τισ ςτάςεισ και τισ προτιμιςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ 

με το γλωςςικό μάκθμα, είναι αναμενόμενο ότι οι διαφορετικζσ κοινωνιογλωςςικζσ 

ςυμπεριφορζσ τουσ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα να εμφανίηονται ςθμαντικζσ 

διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τθν κοινωνικι προζλευςθ. Ψα ςτοιχεία που κα 

αντλθκοφν από τθν παράμετρο αυτι ενδζχεται να ζχουν ιδιαίτερθ αξία για τουσ 

γλωςςοπαιδαγωγοφσ, αφενόσ γιατί κα ζχουν τθν πρακτικι δυνατότθτα, με αφετθρία 

τισ παρατθροφμενεσ ςτατιςτικζσ τάςεισ, να προςαρμόςουν τθ γλωςςικι διδαςκαλία 

                                                      

52
 Για τον παράγοντα τθσ θλικίασ από κοινωνιογλωςςικι ςκοπιά βλ. και Ρτάλτασ 1997: 282. 
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ανάλογα με τθν κοινωνικι ομάδα που επικρατεί ςε κάκε επιμζρουσ ςχολείο και 

αφετζρου γιατί κα διαπιςτωκεί ευρφτερα ςε ποιον βακμό ςυγκλίνουν ι αποκλίνουν οι 

ςτάςεισ και προτιμιςεισ των μακθτϊν διαφορετικισ κοινωνικισ προζλευςθσ, κάτι που 

κα οδθγιςει ςε χριςιμα ςυμπεράςματα τόςο για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν 

όςο και για τθν παραγωγι Υρογραμμάτων Χπουδϊν και διδακτικϊν υλικϊν. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, οι μακθτζσ εντάχτθκαν ςε τρεισ μεγάλεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ, τθ μεςοαςτικι, τθν εργατικι και τθν αγροτικι, με βάςθ τα κοινωνικά 

χαρακτθριςτικά του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςτθν εκάςτοτε περιοχι ςτθν οποία ιταν 

εγκατεςτθμζνα τα ςχολεία (για τθν αντιμετϊπιςθ μικτϊν περιπτϊςεων βλ. πιο κάτω). 

H διάκριςθ ανάμεςα ςτον μεςοαςτικό και τον εργατικό πλθκυςμό ςτθρίχτθκε ςτο 

κριτιριο του ειςοδιματοσ (υψθλότερο ειςόδθμα ζναντι χαμθλότερου) και κατά 

δεφτερο λόγο ςε εκείνα του μορφωτικοφ επιπζδου (υψθλότερο μορφωτικό επίπεδο 

ζναντι χαμθλότερου) και τθσ επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ. Χθμειϊνεται ότι ςτον 

εργατικό πλθκυςμό ςυμπεριλιφκθκαν και τα μικροαςτικά ςτρϊματα με βάςθ το 

κριτιριο του (χαμθλότερου) ειςοδιματοσ. Ζτςι, θ μεςοαςτικι τάξθ περιλαμβάνει 

άτομα μεςαίου ειςοδιματοσ που εργάηονται ςτον τομζα των υπθρεςιϊν ι 

αςχολοφνται με τθν «πνευματικι εργαςία», ενϊ θ εργατικι τάξθ είναι μια μάλλον 

ςυμβατικι ονομαςία που περιλαμβάνει τόςο τουσ χειρωνακτικά εργαηόμενουσ 

(εργάτεσ) όςο και τουσ χαμθλόμιςκουσ του τομζα των υπθρεςιϊν. Ψζλοσ, θ αγροτικι 

τάξθ ορίηεται κυρίωσ από τθν αποκλειςτικι ι κφρια απαςχόλθςθ ςτον γεωργικό ι 

κτθνοτροφικό τομζα, τθ ςχετικι απομόνωςθ από τα κοινωνικά δίκτυα τθσ πόλθσ και, 

ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, από το χαμθλό ειςόδθμα53.  

H παράμετροσ του φφλου των μακθτϊν ζχει επίςθσ μεγάλθ ςθμαςία και θ 

κοινωνιογλωςςολογικι ζρευνα των τελευταίων δεκαετιϊν ζχει δείξει τισ αποκλίςεισ 

που υπάρχουν ςτθ γλωςςικι ςυμπεριφορά μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν και που 

οφείλονται βζβαια ςτον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ζχουν ανατραφεί τα αγόρια 

και τα κορίτςια και ςτουσ διαφορετικοφσ κοινωνικοφσ ρόλουσ των δφο φφλων54. H 

παράμετροσ αυτι δεν ζχει ακόμα μελετθκεί επαρκϊσ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ, πολφ 

μάλλον ςτθ γλωςςικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν (Παλαφάντθσ 2005). Ελπίηεται ότι θ 

παροφςα ζρευνα κα αποτελζςει τθν αφετθρία για επιμζρουσ μελζτεσ πάνω ςτθ 

γλωςςικι ςυμπεριφορά των αγοριϊν και των κοριτςιϊν και των ςτάςεϊν τουσ 

απζναντι ςτθ γλϊςςα, ιδιαίτερα ςτθν εκπαίδευςθ. 

                                                      

53
 Bλ. ςχετικά Υαϊηθ & Ξαβουκόπουλοσ (2001: 58-60). O τελευταίοσ υιοκετεί μια ελαφρά 

διαφοροποιθμζνθ εκδοχι των τριϊν αυτϊν κοινωνικϊν ομάδων, δεχόμενοσ μια διάκριςθ ςε 
μεςοαςτικι τάξθ, εργατικι τάξθ και «παιδιά επαρχίασ» (αντί για τθν «αγροτικι τάξθ» τθσ παροφςασ 
ζρευνασ). 
54

 Για τθ ςχζςθ γλϊςςασ και φφλου βλ. τθν παρουςίαςθ του Mπαςλι (2000) και των Aρχάκθ & Kονδφλθ 
(2002: 155-160). 
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 3.υλλογή ερωτηματολογίων και κατανομή τουσ με βάςη τισ 

παραμέτρουσ τησ έρευνασ 

H ζρευνα ζγινε ςε πανελλινια κλίμακα και ςε επίπεδο Ρομϊν και διοικθτικϊν 

Υεριφερειϊν. Χε πρϊτθ φάςθ, διανεμικθκε το ςχολικό ζτοσ 2003-2004 το 

ερωτθματολόγιο ςε όλεσ τισ Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ. H διανομι των ερωτθματολογίων 

ςτα ςχολεία ζγινε μζςω των κατά τόπουσ Χχολικϊν Χυμβοφλων, οι οποίοι όφειλαν να 

επιλζξουν οριςμζνα αντιπροςωπευτικά ςχολεία τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ. Tα 

ςχολεία επρόκειτο να επιλεγοφν από τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ με κριτιριο τθν 

κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν και ςυγκεκριμζνα με το αν οι μακθτζσ ενόσ 

ςχολείου προζρχονταν –είτε αποκλειςτικά είτε κατά κφριο λόγο– από αςτικό, εργατικό 

ι αγροτικό πλθκυςμό, ενϊ ηθτικθκε να αποφεφγονται οι μικτζσ περιπτϊςεισ. Tα 

ερωτθματολόγια ιταν ανϊνυμα, ενϊ ηθτοφνταν από τουσ μακθτζσ να αναφζρουν το 

όνομα του ςχολείου τουσ για τθν ταυτοποίθςθ του κοινωνικοφ κριτθρίου. 

H πρϊτθ αυτι φάςθ ςυλλογισ ερωτθματολογίων δεν απζδωςε τα αναμενόμενα, αν 

και ςυλλζχτθκαν 10.000 περίπου ερωτθματολόγια, αφενόσ διότι οι Χχολικοί 

Χφμβουλοι οριςμζνων Ρομϊν δεν απζςτειλαν κακόλου ερωτθματολόγια ι απζςτειλαν 

ανεπαρκι αρικμό και αφετζρου διότι τα ερωτθματολόγια πολλϊν Ρομϊν δεν 

κατανζμονταν ιςομερϊσ ςτισ τρεισ κοινωνικζσ ομάδεσ, που είχαν ηθτθκεί, όταν δεν 

απουςίαηαν εντελϊσ από αυτά μία ι και δφο από τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Υρζπει 

επίςθσ να ςθμειωκεί ότι πολλοί Χχολικοί Χφμβουλοι παρζλειψαν να ςθμειϊςουν τθν 

κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν για τα ςχολεία ςτα οποία είχαν ςτείλει 

ερωτθματολόγια.  

Από το ςχολικό ζτοσ 2004-2005, ξεκίνθςε θ δεφτερθ φάςθ ςυλλογισ 

ερωτθματολογίων, θ οποία ολοκλθρϊκθκε το 2006, όταν κρίκθκε ότι 

αντιπροςωπεφονταν επαρκϊσ ςτο ςυνολικό δείγμα τόςο το ςφνολο των Ρομϊν τθσ 

χϊρασ όςο και οι τρεισ κοινωνικζσ προελεφςεισ των μακθτϊν ανά Ρομό. Ξατά τθ 

διετία αυτι ζγινε ςειρά υπενκυμίςεων ςτουσ αρμόδιουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ για 

τθν αποςτολι και άλλων ερωτθματολογίων, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ απεςτάλθςαν 

ερωτθματολόγια απευκείασ από ςχολεία διαφόρων Ρομϊν μετά από ςυνεννόθςθ των 

υπευκφνων τθσ ζρευνασ με τουσ Διευκυντζσ τουσ. Χε ό,τι αφορά τθν κοινωνικι 

ταυτοποίθςθ των ςχολείων, παραςχζκθκαν ςχετικζσ διευκρινίςεισ από τουσ Χχολικοφσ 

Χυμβοφλουσ αλλά και από πολλοφσ Διευκυντζσ Γυμναςίων, ςυνικωσ χωρίσ διςταγμό. 

Χθμειωτζον ότι κατά τθν ίδια φάςθ ςυγκεντρϊκθκαν ερωτθματολόγια και από αρκετά 

Εςπερινά Γυμνάςια των αςτικϊν κζντρων.  

O ςυνολικόσ αρικμόσ ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκαν μετά το πζρασ τθσ 

δεφτερθσ φάςθσ ςυλλογισ ιταν 36.866, αλλά τα ερωτθματολόγια δεν ιταν ιςομερϊσ 

κατανεμθμζνα οφτε ωσ προσ τθ γεωγραφικι οφτε ωσ προσ τθν κοινωνικι προζλευςθ. 
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Ζτςι, ενϊ από τουσ Ρομοφσ των Υεριφερειϊν τθσ Πακεδονίασ και τθσ Υελοποννιςου 

π.χ. είχαν ςταλεί ερωτθματολόγια που υπερζβαιναν κατά πολφ ςε ποςοςτά επί του 

ςυνόλου των ερωτθματολογίων τα αντίςτοιχα ποςοςτά του πλθκυςμοφ αυτϊν των 

Ρομϊν επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ55, οριςμζνεσ άλλεσ Υεριφζρειεσ και Ρομοί 

υπολείπονταν ωσ προσ τα ίδια ποςοςτά, ενϊ και ωσ προσ τθν κοινωνικι προζλευςθ τα 

ερωτθματολόγια τθσ αςτικισ και τθσ αγροτικισ ομάδασ υπερείχαν αρικμθτικά από 

εκείνα τθσ εργατικισ.  

Ψο γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςε μια επιλογι μεταξφ των ςυλλεχκζντων 

ερωτθματολογίων, ζτςι ϊςτε ςτο τελικό ςτατιςτικό δείγμα (28.555 ερωτθματολόγια) 

να αντιπροςωπεφονται κατά το δυνατόν ιςομερϊσ τόςο όλοι οι Ρομοί τθσ χϊρασ ςε 

ποςοςτά ανάλογα με τον πλθκυςμό τουσ όςο και οι κοινωνικζσ προελεφςεισ ανά 

Ρομό, χωρίσ να παραλείπεται θ ιςόρροπθ κατανομι των ςχολικϊν τάξεων και των 

φφλων. Σι κατανομζσ αυτζσ, των οποίων παρατίκεται μια ςφνοψθ ανά διοικθτικι 

Υεριφζρεια ςτον πίνακα που ακολουκεί, ζχουν καταγραφεί λεπτομερϊσ ςτο 

Υαράρτθμα B τθσ ζρευνασ.  

EPΩTHMATOΛOΓIA ANA ΡEPIΦEPEIA KAI KOINΩNIKH ΡPOEΛEYΣH 

 μεςοαςτικι 

προζλευςθ 

εργατικι 

προζλευςθ 

αγροτικι 

προζλευςθ 

ςφνολο και % ςτα 

28.555 

ερωτθματολόγια 

% του Νομοφ 

ςτο ςφνολο 

του 

πλθκυςμοφ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ 

ΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

3366 4136 489 7991  

11,8% 14,5% 1,7% 28,0% 34,3% 

ΛΟΙΡΗ ΣΤ. ΕΛΛ. & 

ΕΥΒOIA 

903 415 1236 2554  

3,2% 1,5% 4,3% 8,9% 7,6% 

ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΣ 
968 818 1741 3527  

3,4% 2,9% 6,1% 12,4% 10,5% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
180 126 490 796  

0,6% 0,4% 1,7% 2,8% 1,9% 

ΗΡΕΙΟΣ 
321 140 529 990  

1,1% 0,5% 1,9% 3,5% 3,2% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
506 561 691 1758  

1,8% 2,0% 2,4% 6,2% 6,9% 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
1840 2426 2757 7023  

6,4% 8,5% 9,7% 24,6% 22,1% 

ΘΑΚΗ 423 158 399 980  

                                                      

55
 Πε βάςθ τθν απογραφι τθσ Ε.Χ.Ω.Ε. από το 2001 (http://www.statistics.gr/gr_tables/S1100_SAP_1_ 

pinakas1_i.HTM). 



[166] 

 

1,5% 0,6% 1,4% 3,4% 3,3% 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
484 61 837 1382  

1,7% 0,2% 2,9% 4,8% 4,6% 

KΗΤΗ 
545 741 268 1554  

1,9% 2,6% 0,9% 5,4% 5,5% 

ΓENIKO ΣYNOΛO 
9536 9582 9437 28555  

33,4% 33,6% 33,0% 100,0% 100,0% 

Ψο ςτατιςτικό δείγμα που καταρτίςτθκε με τον τρόπο αυτό είναι ευρφτατο και αφορά 

28.555 ερωτθματολόγια. Επί του ςυνόλου των 309.581 μακθτϊν που φοιτοφςαν ςτθ 

γυμναςιακι βακμίδα το ςχολικό ζτοσ 2003-2004 (Ξ.Ε.Ε. 2005: 97), κατά το οποίο 

ςυγκεντρϊκθκε μεγάλο μζροσ των ερωτθματολογίων, το δείγμα αυτό 

αντιπροςωπεφει το 8,9% των μακθτϊν Γυμναςίου. Ψο ποςοςτό αυτό πρζπει να 

κεωρθκεί περιςςότερο από επαρκζσ για τθν εξαγωγι αςφαλϊν ςτατιςτικϊν 

ςυμπεραςμάτων. H επεξεργαςία των ερωτθματολογίων ζγινε από τον κ. Φ. 

Kαβουκόπουλο, με τθ ςυνδρομι των εκπαιδευτικϊν Υαναγιϊτασ Χεφερλι και Ανδρζα 

Aρταβάνθ, και περατϊκθκε το 2007.  

Υρζπει, τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι τα ερωτθματολόγια που ςυμπεριλιφκθκαν ςτο 

ςτατιςτικό δείγμα ιταν ςτθ μεγάλθ τουσ πλειονότθτα ςωςτά και πλιρωσ 

ςυμπλθρωμζνα. Χε λίγεσ περιπτϊςεισ, όπου δεν αναφερόταν το φφλο ι θ ςχολικι 

τάξθ, ι είχαν απαντθκεί λιγότερεσ από τισ μιςζσ ερωτιςεισ, τα ερωτθματολόγια 

αποκλείςτθκαν από το δείγμα. Αντίκετα, ςυμπεριλιφκθκαν κανονικά τα 

ερωτθματολόγια όπου οι μακθτζσ παρζλειψαν να ςθμειϊςουν απαντιςεισ ςε μικρό 

αρικμό ερωτιςεων. Ψο τελευταίο ζχει ωσ αποτζλεςμα ο αρικμόσ των απαντιςεων ανά 

ερϊτθςθ να εμφανίηει κάποιεσ αυξομειϊςεισ. 

Από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αναμζνεται να βγουν ωφζλιμα ςυμπεράςματα, ςε 

πανελλινια κλίμακα: α) για το ςφνολο του μακθτικοφ πλθκυςμοφ του δείγματοσ ανά 

ςχολικι τάξθ, β) για τουσ μακθτζσ / μακιτριεσ κακεμιάσ από τισ τρεισ κοινωνικζσ 

ομάδεσ ανά ςχολικι τάξθ και τζλοσ γ) χωριςτά για τα αγόρια και τα κορίτςια ανά 

ςχολικι τάξθ, τόςο για κακεμιά από τισ τρεισ κοινωνικζσ ομάδεσ όςο και ςυνολικά. 

4. τόχοι του ερωτηματολογίου 

Ψο ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει μια ςειρά από κεματικζσ, που αντιπροςωπεφονται 

θ κακεμιά τουσ από ζνα ερϊτθμα ι μια μικρι ομάδα ερωτθμάτων. Χθμειϊνεται ότι 

οριςμζνα από τα ερωτιματα αυτά, που ςχετίηονται με τθ χριςθ των γλωςςικϊν 

εγχειριδίων, αφοροφν τα παλιότερα εγχειρίδια, τα οποία αντικαταςτάκθκαν ςτο 

μεταξφ. Ωςτόςο, οι διαφορζσ μεταξφ παλιότερων και νζων γλωςςικϊν εγχειριδίων δεν 
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είναι τόςο ςθμαντικζσ, ϊςτε να αφαιροφν τθ χρθςιμότθτα των παρατθροφμενων 

τάςεων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ. Υαρατίκενται πιο κάτω οι ομάδεσ αυτζσ 

ερωτθμάτων ι τα αυτοτελι ερωτιματα με ςφντομθ παρουςίαςι τουσ. Ακολουκείται θ 

αρίκμθςθ του ερωτθματολογίου. 

1. H τθλεόραςθ και οι εφθμερίδεσ προβάλλουν κζματα που ςε ενδιαφζρουν; 

πολφ ςυχνά  αρκετά ςυχνά  λίγεσ φορζσ   κακόλου  

2. Βλζπεισ κινθματογράφο ι κζατρο; 

πολφ ςυχνά  αρκετά ςυχνά  λίγεσ φορζσ   κακόλου  

3. Διαβάηεισ βιβλία ςτο ςπίτι;  

πολφ ςυχνά  αρκετά ςυχνά  λίγεσ φορζσ   κακόλου  

4. Το βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα ζχει κζματα που ςε ενδιαφζρουν; 

πολλά   αρκετά             λίγα                    κακόλου 

Πε τισ τρεισ πρϊτεσ ερωτιςεισ επιδιϊκεται να ανιχνευτεί ο βακμόσ επαφισ των 

μακθτϊν με τον ευρφτερο πολιτιςμικό τουσ περίγυρο, ενϊ με τθν τζταρτθ εξετάηεται ο 

βακμόσ ικανοποίθςθσ των μακθτϊν από τουσ κεματικοφσ άξονεσ των γλωςςικϊν 

εγχειριδίων. H ερϊτθςθ αυτι ςχετίηεται με τισ τρεισ προθγοφμενεσ ςτον βακμό ςτον 

οποίο τα εγχειρίδια (οφείλουν να) προβάλλουν κεματικζσ που ςυνδζονται με τον 

περιρρζοντα κοινωνικοπολιτιςμικό περίγυρο. 

5. Το λεξιλόγιο του βιβλίου Νεοελλθνικι γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ 
ςου είναι:  

πολφ εφκολο    αρκετά εφκολο  μάλλον δφςκολο  πολφ δφςκολο  
6. Ριςτεφεισ ότι ζνα λεξικό κα ςε βοθκοφςε ςτθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν 

ςου; 
πολφ           αρκετά              λίγο               κακόλου  

7. Χρθςιμοποιείσ, όταν μπορείσ, λεξικό για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν 
ςου; 

πάντα           αρκετά ςυχνά  μερικζσ φορζσ  κακόλου 

Πε τισ ερωτιςεισ αυτζσ διερευνϊνται οι πικανζσ δυςκολίεσ των μακθτϊν ςτον 

διδακτικό τομζα του λεξιλογίου, κακϊσ και οι εκτιμιςεισ τουσ για τθ βοικεια που κα 

μποροφςε να τουσ προςφζρει ςτον τομζα αυτό το λεξικό. 

8. Στο μάκθμα τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ πιο πολφ ενδιαφζρον ζχουν:  
οι προφορικζσ εργαςίεσ   οι γραπτζσ   εργαςίεσ  και τα 2 είδθ 

εργαςιϊν    κανζνα από τα 2 

Θ ερϊτθςθ αυτι εςτιάηει ςτισ προτιμιςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθ βαςικότερθ 

από τισ διακρίςεισ μεταξφ εργαςιϊν, εκείνθ μεταξφ προφορικϊν και γραπτϊν, ενϊ 

περιλαμβάνει όλεσ τισ πικανζσ περιπτϊςεισ απαντιςεων. 
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9. H κεωρία για τα γραμματικά φαινόμενα του βιβλίου Νεοελλθνικι γλϊςςα που 

χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου είναι: 

πολφ εφκολθ    αρκετά εφκολθ  μάλλον δφςκολθ  πολφ δφςκολθ 

Θ ερϊτθςθ αυτι αφορά τισ απόψεισ των μακθτϊν για τον βακμό δυςκολίασ τθσ 

γραμματικισ κεωρίασ των εγχειριδίων και είναι αντίςτοιχθ με τθν ερϊτθςθ 5 για το 

λεξιλόγιο. 

10. Ριςτεφεισ ότι μιλάσ ςωςτά ελλθνικά;  

πάντα   ςυνικωσ   κάνω αρκετά λάκθ  

11. Ριςτεφεισ ότι γράφεισ ςωςτά ελλθνικά;  

πάντα   ςυνικωσ  κάνω αρκετά λάκθ  

12. Ροφ κυρίωσ επιςθμαίνεισ τισ δυςκολίεσ ςου ςτον προφορικό λόγο; 

ςτο λεξιλόγιο  ςτθ γραμματικι  

13. Ροφ κυρίωσ επιςθμαίνεισ τισ δυςκολίεσ ςου ςτο γραπτό λόγο;  

ςτο λεξιλόγιο  ςτθ γραμματικι  ςτθν ορκογραφία 

Πε τισ ερωτιςεισ αυτζσ ηθτείται από τουσ μακθτζσ να αυτοαξιολογθκοφν ςχετικά με 

τθν επάρκειά τουσ ςτθν προφορικι και γραπτι νεοελλθνικι και να επιςθμάνουν τουσ 

γλωςςικοφσ τομείσ ςτουσ οποίουσ κεωροφν ότι ζχουν τισ περιςςότερεσ δυςκολίεσ. 

14. Χρθςιμοποιείσ το βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ ςφνταξθσ; 

πολφ     αρκετά  λίγο   κακόλου  

15. Χρθςιμοποιείσ το βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ γραμματικισ; 

πολφ   αρκετά  λίγο   κακόλου 

Σι δφο αυτζσ ερωτιςεισ εςτιάηουν ςτον βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ (δθλϊνουν ότι) 

χρθςιμοποιοφν τα δφο βιβλία αναφοράσ ςε ςχζςθ με το γλωςςικό μάκθμα. 

16. Ριςτεφεισ ότι ανταποκρίνεςαι με περιςςότερθ επιτυχία ςτισ γραπτζσ ι ςτισ 

προφορικζσ εργαςίεσ; 

ςτισ γραπτζσ   ςτισ προφορικζσ   και ςτισ δφο 

Θ ερϊτθςθ αυτι ςχετίηεται με τθν 8θ ερϊτθςθ, με τθν οποία αποτελεί ςτθν 

πραγματικότθτα μια ομάδα, και αφορά τθν αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν ςχετικά με 

τθν ανταπόκριςι τουσ ςτα δφο βαςικά είδθ γλωςςικϊν εργαςιϊν. 

17. Ριςτεφεισ ότι το βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα ςε βοθκάει να ςυντάςςεισ ςωςτά 

ςχολικά κείμενα ςε όλα τα μακιματα; 

πολφ       αρκετά     μερικζσ φορζσ  κακόλου 
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Πε τθν ερϊτθςθ αυτι εξετάηεται το κατά πόςο οι μακθτζσ κεωροφν ότι το γλωςςικό 

τουσ εγχειρίδιο ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ του γραπτοφ ςχολικοφ λόγου που 

χρθςιμοποιοφν και ςτα άλλα μακιματα. 

18. Το βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα κα ικελεσ να ςε βοθκάει περιςςότερο: 

ςτο λεξιλόγιο     ςτθ γραμματικι   ςε όλα εξίςου  

19. O τρόποσ που οργανϊνεται θ φλθ του βιβλίου Νεοελλθνικι γλϊςςα ςε 

υποενότθτεσ: 

ςε βοθκάει  ςε δυςκολεφει  οφτε ςε βοθκάει  οφτε ςε δυςκολεφει 

Πε τισ δφο αυτζσ ερωτιςεισ ανιχνεφονται οι εκτιμιςεισ των μακθτϊν ςε ςχζςθ με 

τουσ βαςικοφσ διδακτικοφσ τομείσ των γλωςςικϊν εγχειριδίων ςτουσ οποίουσ πρζπει 

να βοθκθκοφν αλλά και ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι δομι – οργάνωςθ των εγχειριδίων. 

20. Το βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου κζλεισ να 

περιζχει: 

περιςςότερα κείμενα  λιγότερα κείμενα    οφτε περιςςότερα οφτε 

λιγότερα  

21. Το βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου κζλεισ να 

περιζχει: 

κείμενα χρθςτικά (διαφθμίςεισ, οδθγίεσ χριςθσ κ.λπ.)   κείμενα λογοτεχνικά  

κείμενα ςε κόμικσ  κείμενα δοκιμιακά  

22. Το βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου κζλεισ να 

περιζχει: 

περιςςότερεσ αςκιςεισ  λιγότερεσ αςκιςεισ     οφτε περιςςότερεσ οφτε 

λιγότερεσ  

23. H εικονογράφθςθ ςτο βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα τθσ τάξθσ ςου κζλεισ να 

είναι: 

λιγότερθ  περιςςότερθ   δε με πειράηει όςθ είναι  

24. Θα ςου άρεςε θ εικονογράφθςθ του βιβλίου Νεοελλθνικι γλϊςςα που 

χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου να ζχει περιςςότερο: 

εικόνεσ από κόμικσ         ςκίτςα και γελοιογραφίεσ    φωτογραφίεσ από 

εφθμερίδεσ   ηωγραφικοφσ πίνακεσ και καλλιτεχνικζσ φωτογραφίεσ 

Θ ομάδα αυτι ερωτιςεων αφορά τισ απόψεισ και προςδοκίεσ των μακθτϊν ςχετικά 

με μια ςειρά από βαςικά ςυςτατικά μζρθ των γλωςςικϊν εγχειριδίων και 

ςυγκεκριμζνα τθν ποςότθτα και το είδοσ των κειμζνων, τθν ποςότθτα των αςκιςεων, 

κακϊσ και τθν ποςότθτα και το είδοσ τθσ εικονογράφθςθσ. 

25. Ξζρεισ να χρθςιμοποιείσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ; 

πολφ καλά  αρκετά καλά  λίγο   κακόλου  
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26. Θα ςε ενδιζφερε να ςυνδυαςτεί το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ με τθ 

χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, του Διαδικτφου και των CD-ROM;  

πολφ    αρκετά   λίγο   κακόλου 

Πε τισ ερωτιςεισ αυτζσ ανιχνεφονται οι ςτάςεισ των μακθτϊν απζναντι ςτισ Ρζεσ 

Ψεχνολογίεσ. Σι μακθτζσ αυτοαξιολογοφνται ςε ςχζςθ με τθν επάρκειά τουσ ςτθ χριςθ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και εξετάηεται ςε ποιο βακμό ενδιαφζρονται για τθν 

ειςαγωγι των Ρζων Ψεχνολογιϊν ςτο γλωςςικό μάκθμα. 

27. Θα ςε ενδιζφερε να μπορείσ να λεσ τθ γνϊμθ ςου εςφ ο ίδιοσ / θ ίδια για τισ 

εργαςίεσ ςου ςτθν τάξθ (αυτοαξιολόγθςθ); 

ναι   ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ   όχι  

28. Θα ςε ενδιζφερε να μπορείσ να λεσ τθ γνϊμθ ςου για τισ εργαςίεσ των 

ςυμμακθτϊν / ςυμμακθτριϊν ςου ςτθν τάξθ (ςυλλογικι αξιολόγθςθ); 

ναι   ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ   όχι 

Πε τισ δφο αυτζσ ερωτιςεισ ανιχνεφονται οι ςτάςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τουσ 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ, που προάγουν τθ ςυμμετοχικι μάκθςθ και 

ζχουν ειςαχκεί τα τελευταία χρόνια ςτα ςχολεία. 

5. Σα ευρήματα τησ έρευνασ 

Χτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των μακθτϊν με τθ 

ςειρά που είχαν οι ερωτιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο που τουσ μοιράςτθκε. 

5.1. «Η τθλεόραςθ και οι εφθμερίδεσ προβάλλουν κζματα που ςε 
ενδιαφζρουν;» 

Θ ερϊτθςθ εςτιάηει ςτθ ςχζςθ των μακθτϊν του Γυμναςίου με τα κζματα που 

κυριαρχοφν ςτα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ και ειδικότερα ςτον βακμό ανταπόκριςθσ 

τθσ προβαλλόμενθσ κεματολογίασ ςτα ενδιαφζροντα του μακθτικοφ κοινοφ, 

γυμναςιακοφ επιπζδου. Θ διερεφνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχζςθσ ςυνδζεται με τθ 

διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ, αφενόσ επειδι αρκετζσ φορζσ κατά τθ 

διδαςκαλία των γλωςςικϊν φαινομζνων αξιοποιοφνται κείμενα τθσ επικαιρότθτασ που 

εξυπθρετοφν ςυγκεκριμζνουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ και αφετζρου επειδι τα Π.Π.Ε., 

εκτόσ του ενθμερωτικοφ-ψυχαγωγικοφ ρόλου τουσ, αςκοφν και γλωςςικό ρόλο, 

προβάλλοντασ ςυγκεκριμζνα γλωςςικά πρότυπα. Πε αυτά τα δεδομζνα θ 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ επιδιϊκει να ανιχνεφςει αδρομερϊσ τθν εξοικείωςθ των 

μακθτϊν με άλλεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και χριςθσ τθσ γλϊςςασ, οι οποίεσ 

επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα του γλωςςικοφ μακιματοσ. 

Σ τρόποσ απάντθςθσ των μακθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα αναδεικνφει ότι πάνω 

από δφο ςτουσ τρεισ μακθτζσ γυμναςίου (κετικζσ αποκρίςεισ 66%) βρίςκουν «αρκετά 
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ςυχνά» (40,3%) ι «πολφ ςυχνά» (25,7%) κζματα που τουσ ενδιαφζρουν ςτα 

δθμοςιογραφικά ζντυπα ι ςτα ραδιοφωνικά και τθλεοπτικά προγράμματα, εκεί που 

ζνασ περίπου ςτουσ τρεισ (31,2%) ικανοποιείται από αυτά «λιγότερο ςυχνά» και 

ελάχιςτοι (2,7%) «κακόλου». 

 

Σ βακμόσ ικανοποίθςθσ των μακθτϊν διαφοροποιείται ανάλογα με τθν τάξθ ςτθν 

οποία φοιτοφν οι μακθτζσ: οι κετικζσ εκτιμιςεισ των μακθτϊν αυξάνουν κατά 4,5% 

από τθν Αϋ (61,8%) ςτθ Βϋ τάξθ (66,3%) και κατά 3,8% από τθ Βϋ ςτθ Γϋ (70,1%), με 

ςυνολικι αφξθςθ 8,3%. Φαίνεται επομζνωσ ότι μεγαλϊνοντασ οι μακθτζσ βρίςκουν 

όλο και πιο ενδιαφζρουςα τθ κεματολογία των Π.Π.Ε., άρα και ο ρόλοσ που αςκείται 

από αυτά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ είναι εντονότεροσ. 

 

Υαράλλθλα, θ αφξθςθ των κετικϊν απαντιςεων προϊοφςθσ τθσ θλικίασ και τθσ 

εκπαιδευτικισ εμπειρίασ είναι ομοιόμορφθ και για τισ τρεισ κατθγορίεσ μακθτϊν: για 

τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ διαφορά 8,3% από τθν Αϋ (60,3%) ςτθ Γϋ (68,6%) 

Υολφ 
ςυχνά 
25,7%

Αρκετά ςυχνά 
40,3%

Οίγεσ φορζσ 
31,2%

Ξακόλου 2,7%

Η τθλεόραςθ και οι εφθμερίδεσ προβάλλουν κζματα 
που ςε ενδιαφζρουν;

61,8%

66,3%

70,1%

38,2%

33,7%

29,9%

Αϋτάξθ

Βϋ τάξθ

Γϋ τάξθ

Ερϊτθςθ 1: οι κετικζσ και αρνθτικζσ απαντιςεισ ανά 
τάξθ

Αρνθτικζσ απαντιςεισ

Κετικζσ απαντιςεισ
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τάξθ, για εκείνουσ εργατικισ προζλευςθσ 8,4% (Αϋ τάξθ 61,2%, Γϋ τάξθ 69,6%) και για 

εκείνουσ τθσ αςτικισ 8,4% (Αϋ τάξθ 63,8%, Γϋ τάξθ 72,2%). Με άλλα λόγια θ αυξθτικι 

επίδραςθ των Μ.Μ.Ε. ςτουσ μακθτζσ του Γυμναςίου είναι ανεξάρτθτθ από τθν 

κοινωνικι ομάδα ςτθν οποία εντάςςονται. 

 

Πε κριτιριο το φφλο, τθν τάξθ φοίτθςθσ και τθν κοινωνικι προζλευςθ παρατθροφμε 

τα ακόλουκα· πιο ζνκερμοι κιαςϊτεσ τθσ κεματολογίασ των Π.Π.Ε. είναι τα αγόρια 

αςτικισ προζλευςθσ, που ςυνολικά αποκρίνονται κετικότερα από τα κορίτςια 

αντίςτοιχθσ προζλευςθσ (διαφορά 7% ςτθν Αϋ τάξθ, 2% ςτθ Βϋ και 1,2% ςτθ Γϋ, αυτι τθ 

φορά υπζρ των κοριτςιϊν), αλλά και από τα αγόρια εργατικισ (διαφορά 5,6% ςτθν Αϋ 

τάξθ, 1,8% ςτθ Βϋ τάξθ και 2% ςτθ Γϋ) και αγροτικισ προζλευςθσ (διαφορά 5,9% ςτθν 

Αϋ τάξθ, 2,9% ςτθ Βϋ τάξθ και 4,6% ςτθ Γϋ). Από τθν άλλθ, οι μακιτριεσ αςτικισ 

προζλευςθσ ςθμειϊνουν υψθλότερα ποςοςτά από τισ ςυμμακιτριζσ τουσ τθσ 

εργατικισ (διαφορά -0,4% ςτθν Αϋ τάξθ, 2,5% ςτθ Βϋ τάξθ και 3,2% ςτθ Γϋ) και τθσ 

αγροτικισ προζλευςθσ (διαφορά 1,3% ςτθν Αϋ τάξθ, 0,7% ςτθ Βϋ τάξθ και 2,5% ςτθ Γϋ). 

Γενικά μιλϊντασ, τα αγόρια και των τριϊν κοινωνικϊν ομάδων βρίςκουν πιο 

ενδιαφζρουςα τθ κεματολογία των Μ.Μ.Ε. κυρίωσ ςτθν Αϋ τάξθ (διαφορά 7% ζναντι 

των κοριτςιϊν ςτθν αςτικι ομάδα, 1% ςτθν εργατικι και 2,4% ςτθν αγροτικι), τάςθ 

που περιορίηεται κάπωσ ςτθ Βϋ τάξθ (διαφορά 2% ζναντι των κοριτςιϊν ςτθν αςτικι 

ομάδα, 2,7% ςτθν εργατικι και -0,2% ςτθν αγροτικι), ενϊ ςτθ Γϋ τάξθ ανατρζπεται 

υπζρ των κοριτςιϊν μόνο ςτθν αςτικι (διαφορά 1,2%) και τθν αγροτικι ομάδα 

(διαφορά 3,3%), εκεί που ςτθν εργατικι τα ποςοςτά αγοριϊν και κοριτςιϊν 

ταυτίηονται. Ενδιαφζρον παραμζνει ωςτόςο το γεγονόσ ότι μεγαλφτερθ απιχθςθ 

φαίνεται να απολαμβάνουν τα Μ.Μ.Ε. ςτα παιδιά τθσ αςτικισ προζλευςθσ, οι 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ των οποίων ευνοοφν, προφανϊσ, τθν πρόςβαςθ ςε ευρφτερθ 

ποικιλία μζςων (περιοδικά, εφθμερίδεσ, περιςςότερεσ ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ 

ςυχνότθτεσ, διαδίκτυο), ςε ςχζςθ τουλάχιςτον με τα παιδιά τθσ αγροτικισ ομάδασ.  

63,8%

61,2%

60,3%

67,6%

65,5%

65,8%

72,2%

69,6%

68,6%

Αςτικι

Εργατικι

Αγροτικι

Ερϊτθςθ 1: οι κετικζσ απαντιςεισ ανά τάξθ και 
κοινωνικι προζλευςθ

Γϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Αϋτάξθ
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5.2. «Βλζπεισ κινθματογράφο ι κζατρο;» 

Θ ερϊτθςθ διερευνά τθν επαφι των μακθτϊν με το κζατρο και τον κινθματογράφο, 

επαφι που βρίςκεται ςε αντιςτοιχία με το μορφωτικό επίπεδο τθσ οικογζνειασ αλλά 

και με τον τόπο διαμονισ τθσ. Τπωσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

ερϊτθςθ, θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τον κινθματογράφο ι το κζατρο φαίνεται πωσ 

δεν είναι πολφ μεγάλθ, εφόςον οι μιςοί μακθτζσ παραδζχονται (51%) ότι 

παρακολουκοφν κεατρικά ι κινθματογραφικά ζργα «λίγεσ φορζσ» (43,1%) ι 

«κακόλου» (7,9%). Από τθν άλλθ περίπου ζνασ ςτουσ τρεισ (29,8%) δθλϊνει ότι 

πθγαίνει ςτο κζατρο ι ςτον κινθματογράφο «αρκετά ςυχνά» και κοντά ζνασ ςτουσ 

πζντε (19,2%) «πολφ ςυχνά». 

 

Θ παρακολοφκθςθ κεατρικϊν ι κινθματογραφικϊν ζργων αυξάνεται από τθν Αϋ ςτθ Bϋ 

τάξθ κατά 2,2% (κετικζσ απαντιςεισ 47,7% ςτθν Αϋ τάξθ και 49,9% ςτθ Βϋ), για να 

μειωκεί οριακά κατά 0,5% από τθ Βϋ ςτθ Γϋ (49,4%), χωρίσ όμωσ οι κετικζσ αποκρίςεισ 

67,3% 60,3% 61,7% 60,7% 61,4% 59,0%

68,6% 66,6% 66,8% 64,1% 65,7% 65,9%

71,6% 72,8% 69,6% 69,6% 67,0% 70,3%

αγόρια κορίτςια αγόρια κορίτςια αγόρια κορίτςια

Αςτικι Εργατικι Αγροτικι

Ερϊτθςθ 1: οι κετικζσ απαντιςεισ ανά φφλο, τάξθ 
και προζλευςθ

Γϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Αϋτάξθ

Υολφ ςυχνά 
19,2%

Αρκετά ςυχνά 
29,8%

Οίγεσ φορζσ 
43,1%

Ξακόλου 7,9%

Βλζπεισ κινθματογράφο ι κζατρο;
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να υπερβαίνουν τισ αρνθτικζσ ςε καμία τάξθ, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτο ςχιμα που 

ακολουκεί. Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι, ενϊ οι αρνθτικζσ απαντιςεισ υπερτεροφν των 

κετικϊν κατά 4,6% ςτθν Αϋ τάξθ, θ υπεροχι αυτι ςχεδόν μθδενίηεται ςτθ Βϋ τάξθ 

(διαφορά μόλισ 0,2%) και φτάνει ςτο 1,2% ςτθ Γϋ τάξθ. 

 

Θ αφξθςθ των κετικϊν αποκρίςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ δεν διαφοροποιείται 

ουςιαςτικά με βάςθ τθν προζλευςθ των μακθτϊν: αφξθςθ 1,8% για τουσ μακθτζσ 

αςτικισ προζλευςθσ (58,2% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 60% ςτθ Γϋ), 2,2% για τουσ μακθτζσ 

εργατικισ (51,5% ςτθν Αϋ ζναντι 53,7% ςτθ Γϋ) και 1% για εκείνουσ τθσ αγροτικισ 

(33,3% ςτθν Αϋ ζναντι 34,3% ςτθ Γϋ), όπωσ αποτυπϊνεται ςτο επόμενο γράφθμα. 

Υαρατθροφμε, ωςτόςο, ότι μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με το κζατρο και τον 

κινθματογράφο, όπωσ είναι αναμενόμενο, εμφανίηουν τα παιδιά αςτικισ προζλευςθσ, 

οι κετικζσ απαντιςεισ των οποίων υπερβαίνουν κατά 25% περίπου ςε κάκε τάξθ τισ 

αντίςτοιχεσ των μακθτϊν αγροτικισ προζλευςθσ (24,9% διαφορά ςτθν Αϋ τάξθ, 25,3% 

ςτθ Βϋ και 25,7% ςτθ Γϋ), με ενίςχυςθ τθσ διαφοράσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 1% 

περίπου. Χθμαντικι είναι, εξάλλου, θ υπεροχι των κετικϊν αποκρίςεων από τουσ 

μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ ζναντι εκείνων αγροτικισ προζλευςθσ, με διαφορζσ 

που κυμαίνονται από 17%-19% (18,2% ςτθν Αϋ τάξθ, 16,6% ςτθ Βϋ και 19,4% ςτθ Γϋ) και 

τάςθ ενίςχυςθσ τθσ διαφοράσ κατά 1,2% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ. Ψζλοσ, 

διαφοροποίθςθ γφρω ςτο 7% (6,7% ςτθν Αϋ τάξθ,  8,7% ςτθ Βϋ και 6,3% ςτθ Γϋ) 

εμφανίηεται ςτισ κετικζσ αποκρίςεισ μεταξφ των μακθτϊν αςτικισ και εργατικισ 

προζλευςθσ, με υπεροχι εκείνων τθσ αςτικισ. Πε άλλα λόγια, οι περιοριςμζνεσ 

κετικζσ απαντιςεισ των μακθτϊν αγροτικισ προζλευςθσ αντικατοπτρίηουν τισ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ των παιδιϊν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ.  
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Πε κριτιριο το φφλο, τθν τάξθ και τθν κοινωνικι προζλευςθ παρατθροφμε τα 

ακόλουκα· οι μακιτριεσ υπερτεροφν ςτισ κετικζσ απαντιςεισ ζναντι των μακθτϊν 

αντίςτοιχθσ κοινωνικισ προζλευςθσ, με διαφορζσ εντονότερεσ ςτθν αςτικι προζλευςθ 

(διαφορά 2,2% ςτθν Αϋ τάξθ, 3,1% ςτθ Βϋ και 4,3% ςτθ Γϋ) και λιγότερο ζντονεσ ςτθν 

εργατικι (διαφορά 0% ςτθν Αϋ τάξθ, 2,4% ςτθ Βϋ και 4% ςτθ Γϋ) και ςτθν αγροτικι 

προζλευςθ (διαφορά -0,2% ςτθν Αϋ τάξθ, 3,3% ςτθ Βϋ και 1,5% ςτθ Γϋ). Ωςτόςο 

ανάμεςα ςτα άτομα του ιδίου φφλου εντοπίηονται πιο ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ 

ανάλογα με τθν προζλευςθ: τα μεν αγόρια τθσ αςτικισ τάξθσ απαντοφν κετικότερα 

από εκείνα τθσ εργατικισ (διαφορά 5,6% ςτθν Αϋ τάξθ, 8,3% ςτθ Βϋ και 6% ςτθ Γϋ) και 

τθσ αγροτικισ ομάδασ (διαφορά 23,7% ςτθν Αϋ τάξθ, 25,3% ςτθ Βϋ και 24,3% ςτθ Γϋ), 

ενϊ τα κορίτςια τθσ αςτικισ ομάδασ, με τθ ςειρά τουσ, απαντοφν κετικότερα από 

εκείνα τθσ εργατικισ (διαφορά 7,8% ςτθν Αϋ τάξθ, 9% ςτθ Βϋ και 6,3% ςτθ Γϋ) και τθσ 

αγροτικισ (διαφορά 26,1% ςτθν Αϋ τάξθ, 25,1% ςτθ Βϋ και 27,1% ςτθ Γϋ), όπωσ 

καταγράφεται ςτο επόμενο γράφθμα. Με άλλα λόγια οι διαφορζσ που εντοπίηονται 

με βάςθ το φφλο, αν και ςθμαντικζσ, είναι αμελθτζεσ, ςυγκρινόμενεσ με τισ 

διαφορζσ που εντοπίηονται ανά κοινωνικι προζλευςθ. 
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5.3. «Διαβάηεισ βιβλία ςτο ςπίτι;» 

Θ ερϊτθςθ διερευνά τον βακμό φιλαναγνωςίασ των μακθτϊν του Γυμναςίου, χωρίσ 

να εςτιάηει ςτο είδοσ των βιβλίων τα οποία προτιμοφν οι μακθτζσ. Θ γενικότθτα τθσ 

διατφπωςθσ εξαςφαλίηει επομζνωσ μιαν αδρομερι ςκιαγράφθςθ τθσ ςχζςθσ των 

μακθτϊν με το διάβαςμα, ςχζςθ που, αν και επθρεάηει τθν πνευματικι, αιςκθτικι και 

γλωςςικι καλλιζργεια των μακθτϊν, δεν φαίνεται να είναι αρκετά ςτενι: πάνω από 

τουσ μιςοφσ μακθτζσ (54,6%) δθλϊνουν ότι διαβάηουν ςτο ςπίτι τουσ βιβλία «λίγεσ 

φορζσ» (41,3%) ι «κακόλου» (13,3%). Ωςτόςο αυξθμζνα είναι και τα ποςοςτά των 

κετικϊν και πολφ κετικϊν απαντιςεων: 19,7% «πολφ ςυχνά», 25,7% «αρκετά ςυχνά» 

(ςφνολο 45,4%). 

 

Υαράλλθλα, θ φιλαναγνωςία των μακθτϊν μειϊνεται αιςκθτά προϊοφςθσ τθσ 

θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ: οι κετικζσ αποκρίςεισ υπερβαίνουν κατά 

8,4% τισ αρνθτικζσ μόνον ςτθν Αϋ τάξθ (κετικζσ απαντιςεισ 54,2% και αρνθτικζσ 

57,1% 59,3% 51,5% 51,5%
33,4% 33,2%

59,6% 62,7%
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45,8%), ενϊ οι αρνθτικζσ απαντιςεισ αυξάνουν από τθν Αϋ (45,8%) ςτθ Γϋ τάξθ (62,2%) 

κατά 16,4%. Ψο ςυγκεκριμζνο εφρθμα χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ, εφόςον ςε 

κάποιον βακμό είναι πικανόν να ςυνδζεται με τoν βακμό αποτελεςματικότθτασ τθσ 

διδακτικισ-μακθςιακισ διαδικαςίασ εν γζνει, αλλά και τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ 

ειδικότερα, εκτόσ αν κεωριςουμε ότι ςτθ μείωςθ των κετικϊν αποκρίςεων ςυμβάλλει 

ο περιοριςμόσ του ελεφκερου χρόνου των μακθτϊν, λόγω των αυξθμζνων από τάξθ ςε 

τάξθ ςχολικϊν και εξωςχολικϊν (φροντιςτιρια, ξζνεσ γλϊςςεσ, άλλεσ δραςτθριότθτεσ) 

υποχρεϊςεων.  

 

Ενδιαφζρον είναι επίςθσ το γεγονόσ ότι θ τάςθ ςταδιακισ μείωςθσ των κετικϊν 

αποκρίςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι ςχεδόν ιςοδφναμθ και για τισ τρεισ 

κατθγορίεσ προζλευςθσ των μακθτϊν: ςυρρίκνωςθ κατά 16,2% ςτουσ μακθτζσ αςτικισ 

καταγωγισ (55,4% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 39,2% ςτθ Γϋ), 16,5% ςε εκείνουσ 

τθσ εργατικισ (52,3% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 35,8% ςτθ Γϋ) και 16,4% ςε 

αυτοφσ τθσ αγροτικισ (55% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 38,6% ςτθ Γϋ). 

Υαρατθροφμε ακόμα ότι τα μεγαλφτερα ποςοςτά κετικϊν αποκρίςεων εντοπίηονται 

ςε όλεσ τισ τάξεισ ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ και τα μικρότερα ςε εκείνουσ 

τθσ εργατικισ, με διαφορζσ που κυμαίνονται και ςτισ τρεισ τάξεισ από 3%-4% περίπου 

(3,1% ςτθν Αϋ τάξθ, 4,1% ςτθ Βϋ και 3,4% ςτθ Γϋ ). Αντίκετα οι διαφορζσ ανάμεςα ςτθν 

αςτικι και τθν αγροτικι προζλευςθ είναι τθσ τάξθσ του 0,4% ςτθν Αϋ τάξθ, 1,6% ςτθ Βϋ  

και 0,6% ςτθ Γϋ.  
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Υαράλλθλα, θ φιλαναγνωςία των μακθτϊν φαίνεται να ςυνδζεται κακοριςτικά με το 

φφλο, εφόςον ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ προζλευςθσ οι κετικζσ απαντιςεισ των 

κοριτςιϊν υπερβαίνουν κατά πολφ τισ αντίςτοιχεσ των αγοριϊν: για τα παιδιά τθσ 

αςτικισ ομάδασ θ διαφορά ανζρχεται ςτο 16,3% ςτθν Αϋ τάξθ, ςτο 16,9% ςτθ Βϋ και 

ςτο 20,4% ςτθ Γϋ, για εκείνα τθσ εργατικισ ςτο 14,6% ςτθν Αϋ τάξθ, 16,4% ςτθ Βϋ και 

17,8% ςτθ Γϋ και, τζλοσ, για εκείνα τθσ αγροτικισ 15,6%, 18,1% και 20,9% αντίςτοιχα. 

Φαίνεται ακόμα ότι αυξθμζνθ φιλαναγνωςία των κοριτςιϊν ζναντι των αγοριϊν, 

ιδιαίτερα εμφανισ ιδθ από τθν Αϋ τάξθ, μεγαλϊνει ακόμα περιςςότερο προϊοφςθσ τθσ 

θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ. Ζτςι, ενϊ θ μείωςθ των κετικϊν απαντιςεων 

από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ για τισ μακιτριεσ κυμαίνεται γφρω ςτο 14% (14,5% ςτθν αςτικι 

καταγωγι, 14,8% ςτθν εργατικι και 13,8% ςτθν αγροτικι), για τουσ μακθτζσ 

προςεγγίηει το 19% (18,6% ςτθν αςτικι καταγωγι, 18% ςτθν εργατικι και 19,1% ςτθν 

αγροτικι). Ξαι ςτθν μια και ςτθν άλλθ περίπτωςθ, πάντωσ, ο περιοριςμόσ τθσ 

φιλαναγνωςίασ των μακθτϊν είναι ανεξάρτθτοσ από τθν κοινωνικι τουσ 

προζλευςθ. 
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 5.4. «Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα ζχει κζματα που ςε 
ενδιαφζρουν;» 

Θ ερϊτθςθ διερευνά τθν εκτίμθςθ των μακθτϊν για τα διδακτικά εγχειρίδια τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και ειδικότερα τον βακμό ςτον οποίο θ κεματολογία τουσ 

ανταποκρίνονταν ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν τθσ γυμναςιακισ βακμίδασ.  

Τπωσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ των παιδιϊν, τα κζματα που κίγονταν ςτα βιβλία 

τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ανταποκρίνονταν ικανοποιθτικά ςτα ενδιαφζροντα του 

μακθτικοφ κοινοφ, εφόςον δφο περίπου ςτουσ τρεισ μακθτζσ (66,2%) ζκρινε τθ 

κεματολογία τουσ «πολφ» (21,4%) ι «αρκετά» (44,8%) ενδιαφζρουςα, ενϊ ζνασ ςτουσ 

τρεισ (33,8%) τθν ζβριςκε «λίγο» (28%) ι «κακόλου» (5,8%) ενδιαφζρουςα, όπωσ 

αποτυπϊνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα.  
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Αν ςυγκρίνουμε τθν αποδοχι τθσ κεματολογίασ των ςχολικϊν βιβλίων τθσ Γλϊςςασ με 

εκείνθ των Π.Π.Ε. (ερϊτθςθ 1), διαπιςτϊνουμε τθν ξεκάκαρθ υπεροχι των πολφ 

κετικϊν εκτιμιςεων για τα Π.Π.Ε. («πολφ» 26% για τα Π.Π.Ε. ζναντι 21% για τα 

βιβλία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ), εκεί που για τα βιβλία υπερζχουν οι 

ςυγκρατθμζνα κετικζσ κρίςεισ («αρκετά» 45% για τα βιβλία ζναντι 40% για τα Π.Π.Ε.). 

Θ διαφοροποίθςθ αυτι είναι ερμθνεφςιμθ, αν ςυνδυαςκεί με το γεγονόσ ότι θ 

κεματολογία των Π.Π.Ε. δεν είναι δεδομζνθ και ομοιόμορφθ ςε όλα τα μζςα, άρα 

κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό και από τισ προςωπικζσ επιλογζσ του ακροατι-κεατι-

αναγνϊςτθ, ενϊ εκείνθ των βιβλίων είναι εκ των προτζρων δεδομζνθ και ομοιόμορφθ 

για όλουσ των μακθτζσ. Πε αυτά τα δεδομζνα είναι μάλλον εντυπωςιακά τα ποςοςτά 

κετικισ αποδοχισ των προθγοφμενων βιβλίων, ωσ προσ τθ κεματολογία τουσ 

τουλάχιςτον. 

Αξιοςθμείωτο είναι ωςτόςο το γεγονόσ ότι θ αποδοχι τθσ κεματολογίασ των 

ςυγκεκριμζνων βιβλίων περιορίηεται κατά 10,8% από τθν Αϋ (75,7% κετικζσ 

εκτιμιςεισ) ςτθ Βϋ τάξθ (64,9% κετικζσ εκτιμιςεισ) και κατά 7% από τθ Βϋ ςτθ Γϋ τάξθ 

(57,9% κετικζσ εκτιμιςεισ), ςθμειϊνει, δθλαδι ςυνολικι μείωςθ 17,8% όπωσ 

εικονίηεται και ςτο επόμενο γράφθμα. Ξαι ςτισ τρεισ τάξεισ, ωςτόςο, οι κετικζσ γνϊμεσ 

υπερκαλφπτουν τισ αρνθτικζσ. 

 

Θ τάςθ ςταδιακισ μείωςθσ των κετικϊν εκτιμιςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι 

εξίςου ςθμαντικι και για τισ τρεισ κατθγορίεσ προζλευςθσ των μακθτϊν: ςυρρίκνωςθ 

τθσ αποδοχισ κατά 18,5% ςτουσ μακθτζσ αςτικισ καταγωγισ (74,4% κετικζσ 

απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 55,9% ςτθ Γϋ), 17,3% ςε εκείνουσ τθσ εργατικισ (74,5% 

κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 57,2% ςτθ Γϋ) και 17,5% ςε αυτοφσ τθσ αγροτικισ 

(78,1% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 60,6% ςτθ Γϋ). Πε άλλα λόγια θ ςυρρίκνωςθ 

του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τα κζματα που κίγονταν ςτα τρία τεφχθ τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κοινωνικι ομάδα ςτθν οποία 
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ανικουν. Υαρατθροφμε όμωσ ότι τα μεγαλφτερα ποςοςτά κετικϊν εκτιμιςεων 

εντοπίηονται ςε όλεσ τισ τάξεισ ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ, με διαφορζσ 

που κυμαίνονται γφρω ςτο 3% ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα ποςοςτά των μακθτϊν 

αςτικισ προζλευςθσ, ενϊ οι απαντιςεισ των μακθτϊν αςτικισ και εργατικισ 

προζλευςθσ περίπου ταυτίηονται (διαφορζσ γφρω ςτο 1%).  

 

Ψζλοσ, θ εκτίμθςθ των μακθτϊν για τθ κεματολογία των βιβλίων τθσ Νεοελλθνικισ 

Γλϊςςασ ςχετίηεται με το φφλο, εφόςον ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ προζλευςθσ οι κετικζσ 

απαντιςεισ των κοριτςιϊν υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ των αγοριϊν: κατά 3,9% ςτθν 

Αϋ τάξθ, 4,4% ςτθ Βϋ και 5,6% ςτθ Γϋ ςτα παιδιά αςτικισ προζλευςθσ, κατά 6,6% ςτθν 

Αϋ τάξθ, 7,9% ςτθ Βϋ και 12,6% ςτθ Γϋ ςτα παιδιά εργατικισ προζλευςθσ και, τζλοσ, 

κατά 7,2%, 7,2% και 10,1% αντίςτοιχα ςτα παιδιά αγροτικισ προζλευςθσ. Υαράλλθλα, 

θ κετικότερθ αποδοχι των βιβλίων εκφράηεται από τισ μακιτριεσ αγροτικισ 

προζλευςθσ και θ κριτικότερθ αντιμετϊπιςι τουσ από τουσ μακθτζσ εργατικισ 

προζλευςθσ, όπωσ απεικονίηεται και ςτο επόμενο ςχιμα. Φαίνεται ακόμα πωσ θ 

ςυρρίκνωςθ τθσ αποδοχισ των βιβλίων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι εντονότερθ ςτουσ 

μακθτζσ ςε ςχζςθ με τισ μακιτριεσ: μείωςθ των κετικϊν εκτιμιςεων κατά 19%-20% 

για τα αγόρια (19,4% ςτθν αςτικι προζλευςθ, 20,2% ςτθν εργατικι και 18,9% ςτθν 

αγροτικι) και κατά 14%-17% για τα κορίτςια (17,7% ςτθν αςτικι προζλευςθ, 14,2% 

ςτθν εργατικι και 16% ςτθν αγροτικι). 
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5.5. «Το λεξιλόγιο του βιβλίου Νεοελλθνικι Γλϊςςα που 
χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου είναι: πολφ εφκολο, αρκετά εφκολο, 
μάλλον δφςκολο, ι πολφ δφςκολο;» 

Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ εςτιάηει επίςθσ ςτθν αποτίμθςθ των εγχειριδίων τθσ 

Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ και ειδικότερα ςτθν εκτίμθςθ των μακθτϊν για τον βακμό 

ευκολίασ ι δυςκολίασ τθσ ενότθτασ του λεξιλογίου και, ευρφτερα, του τρόπου γραφισ 

τουσ. Από τον τρόπο απάντθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερϊτθςθσ φαίνεται ότι οι μακθτζσ 

ςτθν πλειονότθτά τουσ, ποςοςτό 77%, ζκριναν το λεξιλόγιο των προθγοφμενων 

βιβλίων «πολφ» (19,3%) ι «αρκετά» (57,7%) εφκολο, τθ ςτιγμι που μόνο ζνα ποςοςτό 

τθσ τάξθσ του 23% το κεϊρθςε «μάλλον» (19,8%) ι «πολφ» (3,2%) δφςκολο. 

 

Θ κετικι εντφπωςθ των μακθτϊν μειϊνεται ςυνολικά κατά 2,8% προϊοφςθσ τθσ 
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θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ: 78,6% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ τάξθ, 

76,5% ςτθ Βϋ και 75,8% ςτθ Γϋ, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτο επόμενο γράφθμα. Σε 

καμιά τάξθ, ωςτόςο, οι κετικζσ εκτιμιςεισ δεν πζφτουν κάτω από το 75%, εφρθμα 

που υποδθλϊνει ότι και τα τρία τεφχθ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ κεωροφνταν τελικά 

εφκολα ωσ προσ τον τρόπο γραφισ τουσ από τθν πλειονότθτα των μακθτϊν του 

Γυμναςίου. 

 

Διαπιςτϊνουμε όμωσ ότι θ ελάττωςθ των κετικϊν κρίςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι 

ιδιαίτερα ζντονθ ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ: υποχϊρθςθ κατά 5,5% (Αϋ 

τάξθ 78,5%, Γϋ τάξθ 73%), ζναντι 2,3% ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ (Αϋ τάξθ 

80%, Γϋ τάξθ 77,7%) και μόλισ 0,7% ςτουσ μακθτζσ τθσ εργατικισ (Αϋ τάξθ 77,4%, Γϋ 

τάξθ 76,7%), όπου όμωσ θ υποχϊρθςθ των κετικϊν εκτιμιςεων εμφανίηει μεγαλφτερθ 

κάμψθ (3,1%) κατά τθ μετάβαςθ από τθν Αϋ ςτθ Βϋ τάξθ (Αϋ τάξθ 77,4%, Βϋ τάξθ 

74,3%). Είναι ςκόπιμο ακόμα να επιςθμανκεί εδϊ θ ελαφρά υπεροχι των κετικϊν 

εκτιμιςεων από μζρουσ των μακθτϊν αςτικισ προζλευςθσ, οι οποίοι ςε όλεσ τισ 

τάξεισ απαντοφν κετικότερα των μακθτϊν εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ, με 

διαφορζσ που ςτθν Αϋ και Βϋ τάξθ είναι εντονότερεσ ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ 

εργατικισ προζλευςθσ (διαφορά 2,6% ςτθν Αϋ και 5,6% ςτθ Βϋ) ενϊ ςτθ Γϋ τάξθ ςε 

ςχζςθ με εκείνουσ αγροτικισ προζλευςθσ (διαφορά 4,7%). Φαίνεται επομζνωσ ότι, 

ενϊ οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ κεωροφν κάπωσ ευκολότερα τα βιβλία τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, οι μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ είναι εκείνοι που τα 

κρίνουν περιςςότερο ενδιαφζροντα (ερϊτθςθ 4). 
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Ψζλοσ, θ εκτίμθςθ των μακθτϊν για τθ ευκολία του λεξιλογίου ςτα βιβλία τθσ 

Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςχετίηεται με το φφλο, εφόςον ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ 

οι κετικζσ απαντιςεισ των κοριτςιϊν υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ των αγοριϊν. 

Ειδικότερα, οι μακιτριεσ αςτικισ προζλευςθσ απαντοφν κετικότερα των μακθτϊν 

ίδιασ καταγωγισ κατά 9,5% ςτθν Αϋ τάξθ και κατά 7,9% ςτθ Βϋ και Γϋ τάξθ. Σι 

μακιτριεσ εργατικισ προζλευςθσ με τθ ςειρά τουσ απαντοφν κετικότερα των μακθτϊν 

αντίςτοιχθσ καταγωγισ κατά 9,3% ςτθν Αϋ τάξθ, κατά 6,6% ςτθ Βϋ και κατά 7,4 ςτθ Γϋ. 

Ψζλοσ, οι μακιτριεσ αγροτικισ προζλευςθσ απαντοφν κετικότερα των μακθτϊν 

αντίςτοιχθσ προζλευςθσ κατά 6,2% ςτθν Αϋ τάξθ, κατά 8% ςτθ Βϋ και κατά 8,5% ςτθ Γϋ. 

Ενδιαφζρουςα είναι θ διαπίςτωςθ ότι θ διαφορά των κετικϊν απαντιςεων μεταξφ 

κοριτςιϊν και αγοριϊν μειϊνεται από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, κατά 1,6% για τουσ μακθτζσ 

αςτικισ προζλευςθσ και κατά 1,9% για τουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ, ενϊ 

αντίκετα αυξάνεται κατά 2,3% για τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ. Υαράλλθλα, 

ςτθν αγροτικι προζλευςθ εμφανίηεται και θ μεγαλφτερθ υποχϊρθςθ κετικϊν κρίςεων 

από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, θ οποία για μεν τα κορίτςια είναι τθσ τάξθσ του 4,4% (ζναντι 

3,2% ςτθν αςτικι και 1,6% ςτθν εργατικι) για δε τα αγόρια τθσ τάξθσ του 6,7% (ζναντι 

1,6% ςτθν αςτικι, εκεί που ςτθν εργατικι εμφανίηεται αφξθςθ των κετικϊν κρίςεων 

κατά 0,3%).  
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5.6. «Πιςτεφεισ ότι ζνα λεξικό κα ςε βοθκοφςε ςτθ ςφνταξθ των 
γραπτϊν εργαςιϊν ςου;»  

Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ διερευνά τθν αντίλθψθ των μακθτϊν για τθ χρθςιμότθτα 

ενόσ λεξικοφ κατά τθ ςφνταξθ γραπτϊν εργαςιϊν, είτε αυτι ςυνδζεται με τθν 

ορκογραφθμζνθ γραφι, είτε με τθν κατανόθςθ όρων που δυςκολεφουν τουσ μακθτζσ 

ι με τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ λζξθσ κατά τθν επίλυςθ λεξιλογικϊν αςκιςεων και 

τθν παραγωγι λόγου, ϊςτε το μακθτικό κείμενο να ανταποκρίνεται ςτθν περίςταςθ 

επικοινωνίασ για τθν οποία προορίηεται. Πε δεδομζνο, άλλωςτε, ότι τθν περίοδο 

ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ (2003-06) δεν παρεχόταν ςτουσ μακθτζσ 

γυμναςίου κάποιου είδουσ λεξικό, ο τρόποσ απάντθςθσ των μακθτϊν καταγράφει 

ςτάςεισ ανεπθρζαςτεσ από τον βακμό αποδοχισ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςχολικοφ 

βιβλίου.   

Από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν φαίνεται ότι το 71,2% των μακθτϊν αντιλαμβάνεται 

ότι ζνα λεξικό κα βοθκοφςε «πολφ» (37,4%) ι «αρκετά» (33,8%) ςτθ ςφνταξθ των 

γραπτϊν εργαςιϊν, εκεί που ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 28,9% εκτιμά ότι αυτό κα 

βοθκοφςε «λίγο» (21,9%) ι «κακόλου» (7%). Αξιοςθμείωτο είναι εδϊ το ποςοςτό των 

πολφ κετικϊν αποκρίςεων, εφόςον πάνω από ζνασ ςτουσ τρεισ μακθτζσ (37,4%) 

εκτιμά ανεπιφφλακτα («πολφ») τθ κετικι ςυμβολι του λεξικοφ ςτθ βελτίωςθ του 

γραπτοφ λόγου. 
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Φαίνεται πάντωσ πωσ θ εκτίμθςθ των μακθτϊν για τθ χρθςιμότθτα των λεξικϊν είναι, 

ςε ζναν βακμό, ςυνάρτθςθ τθσ τάξθσ φοίτθςθσ, εφόςον οι κετικζσ απαντιςεισ 

ελαττϊνονται από τθν Αϋ ςτθ Βϋ τάξθ κατά 4,2% (κετικζσ αποκρίςεισ 74,3% ςτθν Αϋ 

τάξθ και 70,1% ςτθ Βϋ) και από τθ Βϋ ςτθ Γϋ κατά 1,2% (κετικζσ αποκρίςεισ 68,9% ςτθν 

Γϋ), όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα.  

Σ ςυνολικόσ περιοριςμόσ των κετικϊν αποκρίςεων των μακθτϊν κατά 5,4% από τθν Αϋ 

ςτθ Γϋ τάξθ αναδεικνφει ότι οι διαδικαςίεσ παραγωγισ λόγου που υιοκετοφνται ςτο 

ςχολείο πικανόν δεν ευνοοφν τθν ενίςχυςθ τθσ αντίλθψθσ για τθ χρθςιμότθτα των 

λεξικϊν, διαφορετικά κα καταγραφόταν αφξθςθ των κετικϊν απαντιςεων από τάξθ 

ςε τάξθ. 

 

Υαράλλθλα, θ αντίλθψθ για τθ χρθςιμότθτα των λεξικϊν επθρεάηεται από τθν 

κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν: πιο ζνκερμοι κιαςϊτεσ του λεξικοφ είναι οι 
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μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ, οι οποίοι ςε όλεσ τισ τάξεισ απαντοφν κετικότερα των 

μακθτϊν εργατικισ και αςτικισ προζλευςθσ, με διαφορζσ που για τθν Αϋ τάξθ 

ανζρχονται ςτο 6,3% ζναντι των μακθτϊν αςτικισ προζλευςθσ και ςτο 3,1% ζναντι 

εκείνων τθσ εργατικισ, για τθ Βϋ τάξθ ςτο 5,5% και 1% αντίςτοιχα και για τθ Γϋ τάξθ ςτο 

8,9% και 3,7% αντίςτοιχα. Εμφανισ είναι ακόμα θ υποχϊρθςθ των κετικϊν 

απαντιςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ προζλευςθσ, μείωςθ που 

για τθν αςτικι καταγωγι ανζρχεται ςτο 7% (71,2% κετικζσ αποκρίςεισ ςτθν Αϋ και 

64,2% ςτθ Γϋ), ςτθν εργατικι ςτο 5% (74,4% ςτθν Αϋ και 69,4% ςτθ Γϋ) και ςτθν 

αγροτικι ςτο 4,4% (77,5% ςτθν Αϋ και 73,1% ςτθ Γϋ). Πε άλλα λόγια, και θ υποχϊρθςθ 

των κετικϊν αποκρίςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι, ςε ζναν βακμό, ςυνάρτθςθ τθσ 

ομάδασ προζλευςθσ των μακθτϊν. 

 

Ακόμα, θ αντίλθψθ για τθ ςθμαςία των λεξικϊν ςχετίηεται με το φφλο, εφόςον ςε όλεσ 

τισ κοινωνικζσ ομάδεσ οι κετικζσ απαντιςεισ των κοριτςιϊν υπερβαίνουν εκείνεσ των 

αγοριϊν αντίςτοιχθσ καταγωγισ. Ειδικότερα, οι μακιτριεσ αςτικισ προζλευςθσ 

απαντοφν κετικότερα των μακθτϊν αντίςτοιχθσ καταγωγισ κατά 4,1% ςτθν Αϋ τάξθ, 

κατά 6,2% ςτθ Βϋ και κατά 8,3% ςτθ Γϋ,  οι μακιτριεσ εργατικισ προζλευςθσ κατά 2,8% 

ςτθν Αϋ τάξθ, κατά 5,7% ςτθ Βϋ και κατά 9,5% ςτθ Γϋ και οι μακιτριεσ αγροτικισ 

προζλευςθσ κατά 4,7%, 7,5% και 7,8% αντίςτοιχα. Χε όλεσ επομζνωσ τισ κοινωνικζσ 

ομάδεσ θ υπεροχι των κετικϊν αποκρίςεων των κοριτςιϊν ζναντι των αγοριϊν 

αυξάνει από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, ενιςχφοντασ τθν εντφπωςθ ότι όςο ωριμάηουν οι 

μακιτριεσ τόςο περιςςότερο, ζναντι των μακθτϊν, αντιλαμβάνονται τθ 

χρθςιμότθτα ενόσ λεξικοφ ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ. Δεν είναι αμελθτζεσ, ωςτόςο, 

και οι διαφορζσ που εντοπίηονται ανάμεςα ςτα άτομα του ιδίου φφλου, ανάλογα με 

τθν κοινωνικι τουσ προζλευςθ. Ζτςι τα αγόρια αγροτικισ προζλευςθσ, όπου 

εντοπίηονται και οι κετικότερεσ αποκρίςεισ των αγοριϊν, απαντοφν κετικότερα 
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εκείνων τθσ αςτικισ κατά 6,1% ςτθν Αϋ τάξθ, κατά 5,1% ςτθ Βϋ και κατά 9,4% ςτθ Γϋ, 

και εκείνων τθσ εργατικισ κατά 2,2% ςτθν Αϋ τάξθ, κατά 0,1% ςτθ Βϋ και κατά 4,4% ςτθ 

Γϋ, τθ ςτιγμι που τα κορίτςια αγροτικισ προζλευςθσ απαντοφν κετικότερα εκείνων τθσ 

αςτικισ κατά 6,7% ςτθν Αϋ τάξθ, κατά 6,4% ςτθ Βϋ και κατά 8,9% ςτθ Γϋ και εκείνων τθσ 

εργατικισ κατά 4,1%, 1,9% και 2,7% αντίςτοιχα. Ψζλοσ, θ μείωςθ των κετικϊν 

αποκρίςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ εμφανίηεται εντονότερθ ςτα αγόρια ςε ςχζςθ με 

τα κορίτςια και ανζρχεται για μεν τα αγόρια αςτικισ προζλευςθσ ςτο 9,2%, για εκείνα 

τθσ εργατικισ ςτο 8,1% και για εκείνα τθσ αγροτικισ ςτο 5,9%, για δε τα κορίτςια 

αςτικισ προζλευςθσ ςτο 5%, για εκείνα τθσ εργατικισ ςτο 1,4% και για εκείνα τθσ 

αγροτικισ ςτο 2,8%.  

 

5.7. «Χρθςιμοποιείσ, όταν μπορείσ, λεξικό για τθ ςφνταξθ των 
γραπτϊν εργαςιϊν ςου;» 

Πε τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ επιδιϊκεται θ διερεφνθςθ του βακμοφ αξιοποίθςθσ 

λεξικϊν ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ. Πε δεδομζνο όμωσ ότι, όπωσ επιςθμάνκθκε και 

προθγουμζνωσ, κατά τθν περίοδο ςυλλογισ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ δεν 

προβλεπόταν θ διανομι ςχολικοφ λεξικοφ ςτουσ μακθτζσ του Γυμναςίου, γεγονόσ που 

υπονοείται και από τθ χρονικοχποκετικι πρόταςθ («όταν μπορείσ»), είναι 

αναμενόμενθ θ υποχϊρθςθ των κετικϊν απαντιςεων ςε ςχζςθ με τθν προθγουμζνθ 

ερϊτθςθ.   

Ειδικότερα, οι μιςοί ςχεδόν μακθτζσ (46,2%) χρθςιμοποιοφν «μερικζσ φορζσ» λεξικό, 

όταν ςυνκζτουν τισ εργαςίεσ τουσ, περίπου ζνασ ςτουσ πζντε (18,6%) το αξιοποιοφν 

«αρκετά ςυχνά», ενϊ πάνω από ζνασ ςτουσ τζςςερισ (26,1%) «κακόλου» και περίπου 

ζνασ ςτουσ δζκα (9,2%) «πάντα», όπωσ εικονίηεται και ςτο ςχιμα που ακολουκεί.  

69,1% 73,2% 73,0% 75,8% 75,2% 79,9%

63,6% 69,8% 68,6% 74,3% 68,7% 76,2%

59,9%
68,2% 64,9%

74,4% 69,3%
77,1%

αγόρια κορίτςια αγόρια κορίτςια αγόρια κορίτςια

Αςτικι Εργατικι Αγροτικι

Ερϊτθςθ 6: οι κετικζσ απαντιςεισ ανά φφλο, τάξθ και 
προζλευςθ 

Γϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Αϋ τάξθ
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Θ αντιπαραβολι του τρόπου απάντθςθσ των μακθτϊν ςε αυτι και ςτθν προθγοφμενθ 

ερϊτθςθ αναδεικνφει ότι, ενϊ το 71,2% των μακθτϊν παραδζχεται πωσ ζνα λεξικό κα 

βοθκοφςε «πολφ» ι «αρκετά» ςτθ ςφνταξθ γραπτϊν εργαςιϊν, μόνο το 27,8% 

(διαφορά 43,3%) το χρθςιμοποιεί «πάντα» ι «αρκετά ςυχνά», όταν του δίνεται θ 

δυνατότθτα (λ.χ. διακζςιμο λεξικό ςτο ςπίτι).  

 

Υαρατθροφμε, ακόμα, ότι οι περιοριςμζνεσ κετικζσ αποκρίςεισ των μακθτϊν τθσ Αϋ 

τάξθσ (30,5%) μειϊνονται κατά 4,7% ςτθ Βϋ (25,8%), για να ενιςχυκοφν ελαφρά κατά 

1,2% ςτθ Γϋ (27%), εμφανίηοντασ ςυνολικι κάμψθ κατά 3,5% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ. Ψο 

εφρθμα αυτό οδθγεί ςτθ διαπίςτωςθ ότι θ γλωςςικι διδαςκαλία δεν ςυμβάλλει τελικά 

ςτθ ςυςτθματικότερθ αξιοποίθςθ λεξικϊν, για τουσ μακθτζσ πάντα που ζχουν αυτι τθ 

δυνατότθτα, ςυμβολι που, αν υπιρχε, κα αποτυπωνόταν ςτθν αφξθςθ των κετικϊν 

απαντιςεων από τάξθ ςε τάξθ. Πετά τθ διανομι του Ερμθνευτικοφ Λεξικοφ το 2006-

07 αξίηει να προςεγγιςτεί ερευνθτικά θ ίδια ερϊτθςθ. 

Υάντα 9,2%

Αρκετά 
ςυχνά 18,6%

Περικζσ φορζσ 
46,2%

Ξακόλου 
26,1%

Χρθςιμοποιείσ, όταν μπορείσ, λεξικό για τθ ςφνταξθ των 
γραπτϊν εργαςιϊν ςου;
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Υαράλλθλα, θ αξιοποίθςθ των λεξικϊν φαίνεται να επθρεάηεται ςε οριςμζνο βακμό 

από τθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν τάξθ ςτθν οποία 

φοιτοφν. Ειδικότερα, ςτθν Αϋ τάξθ τα λεξικά, όταν μποροφν, τα χρθςιμοποιοφν κατά τι 

περιςςότερο οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ (31%), οι κετικζσ απαντιςεισ των οποίων 

υπερβαίνουν κατά 1,1% τισ αντίςτοιχεσ των μακθτϊν τθσ εργατικισ (29,9%) και κατά 

0,5% εκείνεσ των μακθτϊν τθσ αγροτικισ (30,5%). Χτθ Βϋ τάξθ οι κετικζσ απαντιςεισ 

των μακθτϊν αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ ςχεδόν ταυτίηονται (26,7% και 26,4% 

αντίςτοιχα) και υπερτεροφν κατά 2% περίπου εκείνων τθσ εργατικισ (24,3%). 

Αντίκετα, ςτθ Γϋ τάξθ υπερτεροφν ξεκάκαρα οι κετικζσ απαντιςεισ των μακθτϊν 

αγροτικισ προζλευςθσ (29,1%), οι οποίεσ υπεριςχφουν εκείνων των μακθτϊν τθσ 

εργατικισ κατά 2% (27,1%) και κατά 4,3% εκείνων τθσ αςτικισ. Φαίνεται επομζνωσ ότι 

θ υποχϊρθςθ των κετικϊν απαντιςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ δεν είναι ομοιόμορφθ 

για όλεσ τισ κατθγορίεσ προζλευςθσ: για τθν αςτικι καταγωγι είναι ςταδιακι και 

φτάνει ςτο 6,2% (31% κετικζσ αποκρίςεισ ςτθν Αϋ και 24,8% ςτθ Γϋ), ενϊ για τθν 

εργατικι και τθν αγροτικι τάξθ εμφανίηει κάμψθ από τθν Αϋ ςτθ Βϋ τάξθ κατά 5,6% και 

4,1% αντίςτοιχα, αλλά αφξθςθ από τθ Βϋ ςτθ Γϋ κατά 2,8% και 2,7% αντίςτοιχα.  

30,5%

25,8%

27,0%

69,5%

74,2%

73,0%

Αϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Γϋ τάξθ

Ερϊτθςθ 7: οι κετικζσ και αρνθτικζσ απαντιςεισ ανά 
τάξθ

Αρνθτικζσ απαντιςεισ

κετικζσ απαντιςεισ
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Ακόμα, θ αξιοποίθςθ λεξικϊν ςυνδζεται με το φφλο και τθν τάξθ φοίτθςθσ, εφόςον ςε 

όλεσ τισ κατθγορίεσ προζλευςθσ οι κετικζσ απαντιςεισ των κοριτςιϊν υπερβαίνουν 

εκείνεσ των αγοριϊν αντίςτοιχθσ καταγωγισ ςτθ Βϋ και ςτθ Γϋ τάξθ. Ειδικότερα, ενϊ 

ςτθν Αϋ τάξθ οι διαφορζσ ανά φφλο και προζλευςθ είναι αμελθτζεσ (οι κετικζσ 

αποκρίςεισ κυμαίνονται γφρω ςτο 30% όπωσ αυτό αποτυπϊνεται και ςτο επόμενο 

ςχιμα), ςτθ Βϋ τάξθ οι μακιτριεσ αςτικισ προζλευςθσ απαντοφν κετικότερα των 

μακθτϊν αντίςτοιχθσ καταγωγισ κατά 3,8% και ςτθ Γϋ τάξθ κατά 4,9%, οι μακιτριεσ 

εργατικισ προζλευςθσ κατά 3,2% και 6,9% αντίςτοιχα και οι μακιτριεσ αγροτικισ 

προζλευςθσ κατά 3,1% και 3,8% αντίςτοιχα. Διαπιςτϊνουμε επομζνωσ ότι και ςτισ 

τρεισ κοινωνικζσ ομάδεσ θ διαφορά των κετικϊν αποκρίςεων από μζρουσ των 

κοριτςιϊν ζναντι των αγοριϊν αυξάνεται από τθ Βϋ ςτθ Γϋ τάξθ. Ψζλοσ, θ μείωςθ των 

κετικϊν αποκρίςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι ςταδιακι μόνο για τα παιδιά αςτικισ 

προζλευςθσ, με εμφανζςτερθ υποχϊρθςθ ςτα αγόρια: διαφορά 9,1% ζναντι 3,4% ςτα 

κορίτςια. Αντίςτροφθ, είναι θ εικόνα για τισ μακιτριεσ εργατικισ και αγροτικισ 

προζλευςθσ, οι κετικζσ αποκρίςεισ των οποίων αυξάνουν από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, ζςτω 

και κατά 0,4% και 0,6% αντίςτοιχα. 

31,0%

29,9%

30,5%

26,7%

24,3%

26,4%

24,8%

27,1%

29,1%

Αςτικι

Εργατικι

Αγροτικι

Ερϊτθςθ 7: οι κετικζσ απαντιςεισ ανά τάξθ και 
προζλευςθ

Γϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Αϋ τάξθ
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5.8.«Στο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ πιο πολφ ενδιαφζρον 
ζχουν οι προφορικζσ εργαςίεσ, οι γραπτζσ εργαςίεσ και τα δφο 
είδθ εργαςιϊν ι κανζνα από τα δφο;» 

Από τα ποικίλα κριτιρια ταξινόμθςθσ των ςχολικϊν εργαςιϊν (ατομικζσ, ομαδικζσ, 

διερευνθτικζσ, γνϊςθσ, εφαρμογισ, διακεματικζσ κ.λπ.) το ερϊτθμα εςτιάηει ςτθ 

βαςικι διάκριςθ των εργαςιϊν ςε προφορικζσ και γραπτζσ, διάκριςθ που τονίηεται 

ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα και αναπαράγεται ςτα ςχολικά εγχειρίδια. Πε κριτιριο, 

λοιπόν, το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ –προφορικισ ι γραπτισ– ςτθν οποία προτιμοφν 

να εμπλζκονται οι μακθτζσ κατά τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ, φαίνεται 

ότι ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 38,6% βρίςκει εξίςου ενδιαφζρουςεσ τόςο τισ 

προφορικζσ όςο και τισ γραπτζσ δραςτθριότθτεσ, ζνα 30,2% δείχνει προτίμθςθ ςτισ 

προφορικζσ εργαςίεσ, ζνα 21,5% ςτισ γραπτζσ και ζνα 9,6% κεωρεί εξίςου αδιάφορεσ 

τόςο τισ προφορικζσ όςο και τισ γραπτζσ εργαςίεσ, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτο 

ακόλουκο ςχιμα. 

31,4% 30,6% 29,6% 30,3% 30,5% 30,5%

24,8% 28,6% 22,8% 26,0% 24,9% 28,0%

22,3%
27,2%

23,8%
30,7% 27,3%

31,1%

αγόρια κορίτςια αγόρια κορίτςια αγόρια κορίτςια

Αςτικι Εργατικι Αγροτικι

Ερϊτθςθ 7: οι κετικζσ απαντιςεισ ανά φφλο, τάξθ και 
προζλευςθ
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Αναλφοντασ τισ προτιμιςεισ των μακθτϊν με κριτιριο τθν τάξθ ςτθν οποία φοιτοφν, 

διαπιςτϊνουμε κάποια υποχϊρθςθ του ενδιαφζροντοσ για τισ ςχολικζσ εργαςίεσ εν 

γζνει ςτο γλωςςικό μάκθμα, υποχϊρθςθ που δθλϊνεται τόςο με τον διπλαςιαςμό 

των ποςοςτϊν τθσ απάντθςθσ «κανζνα από τα δφο είδθ» από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ (6,2% 

ςτθν Αϋ τάξθ και 12,2% ςτθ Γϋ) όςο και με τον δραςτικό περιοριςμό τθσ προτίμθςθσ 

«και για τα δφο είδθ εργαςιϊν», που ανζρχεται ςτο 14,5% (46,5% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 

32% ςτθ Γϋ). Από τθν άλλθ ςθμαντικι αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν από 

τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ ςυγκεντρϊνουν οι προφορικζσ εργαςίεσ, όπου θ διαφορά είναι τθσ 

τάξθσ του 6,5% (27% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 33,5% ςτθ Γϋ). Σριακι, τζλοσ, τθσ τάξθσ του 

1,9%, είναι και θ ενίςχυςθ, από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, τθσ προτίμθςθσ των μακθτϊν για 

τισ γραπτζσ εργαςίεσ (20,4% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 22,3% ςτθ Γϋ). Κα μποροφςαμε να 

εικάςουμε ότι θ αυξθμζνθ προτίμθςθ των μεγαλφτερων μακθτϊν για τισ προφορικζσ 

εργαςίεσ ςυνδζεται, πικανόν, με τθν αντίλθψθ ότι είναι λιγότερο χρονοβόρεσ και 

απαιτθτικζσ.  

προφορικζσ 
εργαςίεσ 30,2%

γραπτζσ 
εργαςίεσ 

21,5%

και τα δφο είδθ 
εργαςιϊν 

38,6%

κανζνα από τα 
δφο 9,6%

Στο μάκθμα τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ πιο ενδιαφζρον 
ζχουν :
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Εξετάηοντασ τθν επίδραςθ τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ ςτισ προτιμιςεισ των μακθτϊν 

διαπιςτϊνουμε τα ακόλουκα. Θ επιλογι των προφορικϊν εργαςιϊν ςθμειϊνει 

ςθμαντικι και περίπου ιςοδφναμθ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 8% ςτουσ μακθτζσ αςτικισ 

(Αϋ τάξθ 28%, Γϋ τάξθ 36%) και εργατικισ προζλευςθσ (Αϋ τάξθ 26,4%, Γϋ τάξθ 34,7%), 

ενϊ ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ θ αντίςτοιχθ αφξθςθ ανζρχεται ςτο 3,3% 

(Αϋ τάξθ 26,6%, Γϋ τάξθ 29,9%). Θ προτίμθςθ των γραπτϊν εργαςιϊν εμφανίηει επίςθσ 

αφξθςθ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, θ οποία όμωσ είναι μικρότερθ, ςυγκρινόμενθ με τθν 

αντίςτοιχθ για τισ προφορικζσ εργαςίεσ: 1,2% για τουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ 

(19,9% ςτθν Αϋ τάξθ και 21,1% ςτθ Γϋ), 2,2% για τουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ 

(Αϋ τάξθ 20,9% και Γϋ τάξθ 22,1%) και 3,3% για τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ 

(20,4% ςτθν Αϋ τάξθ και 23,7% ςτθ Γϋ).  

Αντίςτροφθ εικόνα παρουςιάηει θ προτίμθςθ και για τα δφο είδθ εργαςιϊν, τα 

ποςοςτά τθσ οποίασ μειϊνονται ςταδιακά από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, κατά 16,4% ςτουσ 

μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ (Αϋ τάξθ 46,1% και Γϋ τάξθ 29,7%), κατά 14,1% ςτουσ 

μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ (45,7% ςτθν Αϋ τάξθ και 31,6% ςτθ Γϋ) και κατά 12,9% 

ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ (47,6% ςτθν Αϋ και 34,7% ςτθ Γϋ). Χυγχρόνωσ, θ 

κατθγορία «κανζνα από τα δφο είδθ εργαςίασ» υπερδιπλαςιάηει τα ποςοςτά τθσ 

ςτουσ μακθτζσ αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ, όπου ςθμειϊνεται αφξθςθ κατά 

7,1% (6,1% ςτθν Αϋ τάξθ και 13,2% ςτθ Γϋ) και 6,4% (5,4% ςτθν Αϋ τάξθ και 11,8% ςτθ 

Γϋ) αντίςτοιχα, ενϊ ςτουσ μακθτζσ τθσ εργατικισ θ αντίςτοιχθ αφξθςθ είναι τθσ τάξθσ 

του 4,7% (7% ςτθν Αϋ τάξθ και 11,7% ςτθ Γϋ).  

Λδιαίτερα ςθμαντικι πρζπει να κεωρθκεί κατά τθ γνϊμθ μασ θ εντονότερθ προτίμθςθ 

των μακθτϊν αςτικισ και εργατικισ προζλευςθσ ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ, ςε 

ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ των μακθτϊν αγροτικισ προζλευςθσ, εφρθμα το οποίο, αν 

27,0%

20,4%

46,5%

6,2%

30,2%

21,9%

37,5%

10,4%

33,5%

22,3%

32,0%

12,2%

προφορικζσ εργαςίεσ

γραπτζσ εργαςίεσ

και τα δφο είδθ 
εργαςιϊν

κανζνα από τα δφο

Ερϊτθςθ 8: θ προτίμθςθ εργαςιϊν ανά τάξθ

Γϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Αϋ τάξθ
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ςυνδεκεί με τον πρόςκαιρο χαρακτιρα του προφορικοφ λόγου, που περιορίηει, ςε 

ζναν βακμό, τον φόβο του λάκουσ, υποδεικνφει ότι οι μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ 

ενδζχεται να αιςκάνονται λιγότερο ζτοιμοι να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του 

ςχολικοφ προφορικοφ λόγου, ιδιαίτερα του αυκόρμθτου και απροςχεδίαςτου, που ωσ 

τζτοιοσ δεν επιτρζπει τθν εξαςφάλιςθ βοικειασ από τα ςχολικά βιβλία. Χυγχρόνωσ 

όμωσ θ αφξθςθ των προτιμιςεων ςτισ προφορικζσ και γραπτζσ εργαςίεσ, αν 

ςυνδυαςκεί με τθν παράλλθλθ μείωςθ τθσ προτίμθςθσ «και ςτα δφο είδθ» αλλά και 

τθν αφξθςθ τθσ επιλογισ «καμία από τισ δφο», αναδεικνφει πικανόν τθν επικυμία των 

μακθτϊν να είναι οι εργαςίεσ και οι δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνουν ςτο πλαίςιο 

του γλωςςικοφ μακιματοσ περιςςότερο ενδιαφζρουςεσ και δθμιουργικζσ, άςχετα 

αν είναι προφορικζσ ι γραπτζσ. 

 

Εξετάηοντασ τζλοσ τισ προτιμιςεισ των μακθτϊν με βάςθ το φφλο, τθν τάξθ και τθν 

προζλευςθ παρατθροφμε τα ακόλουκα. Ριο ζνκερμοι κιαςϊτεσ των προφορικϊν 

δραςτθριοτιτων εμφανίηονται και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ προζλευςθσ οι μακθτζσ, οι 

προτιμιςεισ των οποίων υπερβαίνουν εκείνεσ των μακθτριϊν αντίςτοιχθσ προζλευςθσ 

ςε όλεσ τισ τάξεισ. Ειδικότερα, οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ πριμοδοτοφν τισ 

προφορικζσ εργαςίεσ κατά 7,8% περιςςότερο από τισ μακιτριεσ ςτθν Αϋ τάξθ, κατά 8% 

ςτθ Βϋ και κατά 7,8% ςτθ Γϋ, ςτουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ οι αντίςτοιχεσ 

διαφορζσ είναι 7,4% ςτθν Αϋ τάξθ, 6,7% ςτθ Βϋ και 4,7% ςτθ Γϋ και ςτουσ μακθτζσ 

αγροτικισ προζλευςθσ 9,9%, 9% και 6,4%. Πε άλλα λόγια θ εντονότερθ προτίμθςθ 

των αγοριϊν ζναντι των κοριτςιϊν για τισ προφορικζσ εργαςίεσ εμφανίηει περίπου 

ςτακερά ποςοςτά και ςτισ τρεισ τάξεισ για τθν αςτικι προζλευςθ, ενϊ για τθν 
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εργατικι και τθν αγροτικι θ διαφορά μειϊνεται από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 3% 

περίπου. Υαρατθροφμε ακόμα ότι θ προτίμθςθ των προφορικϊν εργαςιϊν αυξάνει 

ςταδιακά από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, αφξθςθ που για τα αγόρια είναι τθσ τάξθσ του 8,2% 

ςτθν αςτικι προζλευςθ, 7% ςτθν εργατικι και 1,6% ςτθν αγροτικι, ενϊ για τα 

κορίτςια είναι 8,2% ςτθν αςτικι προζλευςθ, 9,7% ςτθν εργατικι και 5,1% ςτθν 

αγροτικι.  

Αναφορικά με τισ γραπτζσ εργαςίεσ φαίνεται ότι ςυγκεντρϊνουν κάπωσ περιςςότερο 

τθν προτίμθςθ των κοριτςιϊν αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ ζναντι των αγοριϊν 

αντίςτοιχθσ καταγωγισ, με διαφορζσ που ςτθν αςτικι προζλευςθ είναι τθσ τάξθσ του 

0,5% ςτθν Αϋ τάξθ, 1,7% ςτθ Βϋ και 2,6% ςτθ Γϋ, ενϊ ςτθν αγροτικι 1,4% ςτθν Αϋ, 1,9% 

ςτθ Βϋ και 1,3% ςτθ Γϋ. Αντίκετα ςτθν εργατικι προζλευςθ οι μακθτζσ είναι εκείνοι 

που οριακά προτιμοφν περιςςότερο τισ γραπτζσ εργαςίεσ ζναντι των μακθτριϊν, κατά 

0,2% ςτθν Αϋ και Βϋ και κατά 0,9% ςτθ Γϋ τάξθ. 

Θ κατθγορία «και τα δφο είδθ εργαςιϊν» εμφανίηει, όπωσ ειπϊκθκε και 

προθγουμζνωσ, ςθμαντικι μείωςθ των ποςοςτϊν τθσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, με 

ενδιαφζρουςεσ ωςτόςο διαφορζσ ανά φφλο και προζλευςθ. Ειδικότερα, και τα δφο 

είδθ δραςτθριοτιτων προτιμϊνται περιςςότερο από τα κορίτςια, με ποςοςτά που 

ςτθν Αϋ τάξθ υπερβαίνουν ελαφρά το 50% και ςτισ τρεισ κοινωνικζσ ομάδεσ: 50,5% 

ςτθν αςτικι προζλευςθ, 51,7% ςτθν εργατικι και 53,4% ςτθν αγροτικι. Σι διαφορζσ 

ςτθν προτίμθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν είναι 

για τθν αςτικι προζλευςθ 8,8% ςτθν Αϋ τάξθ, 9,4% ςτθ Βϋ τάξθ και 9,3% ςτθ Γϋ τάξθ 

υπζρ των κοριτςιϊν, με αφξθςθ τθσ διαφοράσ κατά 0,5% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, για 

τθν εργατικι 11,5% ςτθν Αϋ τάξθ, 11,7% ςτθ Βϋ τάξθ και 8,4% ςτθ Γϋ τάξθ, με μείωςθ 

τθσ διαφοράσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 3,1%, και για τθν αγροτικι 11,3%, 11,6% και 

8,7% αντίςτοιχα, με μείωςθ τθσ διαφοράσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 2,6%. 

Υαρατθροφμε ακόμα ότι θ ελάττωςθ των ποςοςτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιλογισ από 

τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι εντονότερθ, και ςχεδόν ιςοδφναμθ, ςτα αγόρια και ςτα 

κορίτςια τθσ αςτικισ προζλευςθσ, 16,9% και 16,4% αντίςτοιχα, εκεί που για τθν 

εργατικι προζλευςθ τα αντίςτοιχα ποςοςτά είναι 12,6% και 15,7% και για τθν 

αγροτικι 11,7% και 14,3%. Πε άλλα λόγια, τα κορίτςια τθσ εργατικισ και αγροτικισ 

προζλευςθσ εμφανίηουν εντονότερθ, ςε ςχζςθ με τα αγόρια αντίςτοιχθσ προζλευςθσ, 

τάςθ απόρριψθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιλογισ.  

Ψζλοσ, θ απάντθςθ «κανζνα από τα δφο είδθ εργαςιϊν» ςυγκεντρϊνει περιςςότερο 

τθν προτίμθςθ των αγοριϊν ζναντι των κοριτςιϊν, με διαφορζσ που ςτθν αςτικι 

προζλευςθ είναι τθσ τάξθσ του 1,6% ςτθν Αϋ τάξθ, 3% ςτθ Βϋ και 4,1% ςτθ Γϋ, ςτθν 

εργατικι 3,9% ςτθν Αϋ τάξθ, 5,1% ςτθ Βϋ και 2,8% ςτθ Γϋκαι ςτθν αγροτικι 2,8%, 4,4% 

και 3,6% αντίςτοιχα. Υαρατθροφμε ακόμα ότι θ τάςθ απόρριψθσ και των δφο ειδϊν 

εργαςίασ, των προφορικϊν και των γραπτϊν, μεγαλϊνει από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ ςε 
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όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Αναλυτικότερα, για μεν τα αγόρια αςτικισ τάξθσ θ αφξθςθ είναι 

τθσ τάξθσ του 8,4%, για εκείνα τθσ εργατικισ 4,1% και για εκείνα τθσ αγροτικισ 6,8%, 

για δε τα κορίτςια αςτικισ προζλευςθσ 5,9%, εργατικισ 5,2% και αγροτικισ 6%. Άρα τθ 

μεγαλφτερθ απόρριψθ των προφορικϊν και γραπτϊν εργαςιϊν εκφράηουν, όςο 

ωριμάηουν, τα αγόρια αςτικισ προζλευςθσ και τθ μικρότερθ τα αγόρια τθσ εργατικισ. 

 

5.9. «H κεωρία για τα γραμματικά φαινόμενα του βιβλίου 
Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου είναι πολφ 
εφκολθ, αρκετά εφκολθ, μάλλον δφςκολθ ι πολφ δφςκολθ;» 

Θ ερϊτθςθ εςτιάηει ςτον τρόπο με τον οποίο παρουςιαηόταν ςτα τρία τεφχθ τθσ 

Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ θ γραμματικι (Πορφολογία, Χφνταξθ, Χθμαςιολογία) και, 

ειδικότερα, ςτον βακμό ευκολίασ ι δυςκολίασ τθσ πρόςλθψισ τθσ από μζρουσ των 

μακθτϊν. Πε δεδομζνο ότι ςτα ςχολικά εγχειρίδια θ πορεία παρουςίαςθσ των 

γραμματικϊν φαινομζνων ιταν παραγωγικι, δθλαδι από τθ κεωρθτικι ενθμζρωςθ 
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ςτθν πρακτικι εφαρμογι των γραμματικϊν φαινομζνων ςε περιόδουσ λόγου ι 

μικροκείμενα, ο τρόποσ απάντθςθσ των μακθτϊν αποτελεί ςε ζναν βακμό και 

αξιολόγθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου τρόπου προςζγγιςθσ τθσ γραμματικισ. 

Τπωσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν, θ κεωρία για τα γραμματικά 

φαινόμενα κεωρικθκε «πολφ εφκολθ» από το 15,3% των μακθτϊν, «αρκετά εφκολθ» 

από το 53,5%, «μάλλον δφςκολθ» από το 26,7% και «πολφ δφςκολθ» από το 4,4%. Πε 

άλλα λόγια περιςςότεροι από δφο ςτουσ τρεισ μακθτζσ (68,8%) κρίνουν τθ 

γραμματικι κεωρία των ςχολικϊν εγχειριδίων «αρκετά εφκολθ» ι «πολφ εφκολθ» 

και λιγότεροι από ζνασ ςτουσ τρεισ (31,1%) «μάλλον δφςκολθ» ι «πολφ δφςκολθ».   

 

Είναι ωςτόςο ςθμαντικι θ ςταδιακι υποχϊρθςθ των κετικϊν εκτιμιςεων από τθν 

Αϋςτθ Γϋ τάξθ, θ οποία κατά τθ μετάβαςθ από τθν Αϋ ςτθ Βϋ τάξθ είναι τθσ τάξθσ του 

9,5% (75,8% ςτθν Αϋ ζναντι 66,3% ςτθ Βϋ) και από τθ Βϋ ςτθ Γϋ τθσ τάξθσ του 1,9% 

(66,3% ςτθ Βϋ ζναντι 64,4% ςτθν Γϋ). Θ υποχϊρθςθ των κετικϊν απαντιςεων από τάξθ 

ςε τάξθ πικανόν ςυνδζεται με τα φαινόμενα που εξετάηονται ςε κάκε τεφχοσ αλλά και 

με τθν ωρίμανςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν. Κα πρζπει όμωσ 

να τονιςκεί ότι παρά τθ ςυρρίκνωςθ των κετικϊν κρίςεων οι μακιτριεσ και των τριϊν 

τάξεων, ςτθν πλειονότθτά τουσ, κεωροφν «πολφ» ι «αρκετά» εφκολθ τθ γραμματικι 

κεωρία των ςυγκεκριμζνων εγχειριδίων. 

πολφ εφκολθ 
15,3%

αρκετά 
εφκολθ 
53,5%

μάλλον 
δφςκολθ 

26,7%

πολφ δφςκολθ 
4,4%

Η κεωρία για τα γραμματικά φαινόμενα του βιβλίου 
Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποείσ ςτθν τάξθ ςου 

είναι:
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Υαρατθροφμε ακόμα ότι οι κετικζσ εκτιμιςεισ ςυνδζονται όχι μόνο με τθν τάξθ 

φοίτθςθσ αλλά και με τθν προζλευςθ των μακθτϊν. Αναλυτικότερα, οι μακθτζσ 

αςτικισ προζλευςθσ ςε όλεσ τισ τάξεισ κρίνουν τθ γραμματικι κεωρία των ςχολικϊν 

εγχειριδίων κάπωσ ευκολότερθ, ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ εργατικισ και αγροτικισ 

προζλευςθ. Θ διαφορά αυτι ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ αςτικισ και εργατικισ 

προζλευςθσ είναι τθσ τάξθσ του 1,4% ςτθν Αϋ τάξθ, 4,8% ςτθ Βϋ και 1,3% ςτθ Γϋ, ενϊ 

ανάμεςα ςε εκείνουσ αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ είναι 0,9% ςτθν Αϋ τάξθ, 3% 

ςτθ Βϋ και 3,8% ςτθ Γϋ. Ψζλοσ, θ διαφορά ανάμεςα ςτθν εργατικι και ςτθν αγροτικι 

ομάδα είναι 0,5% ςτθν Αϋ τάξθ και 1,8% ςτθ Βϋ υπζρ τθσ αγροτικισ ομάδασ και 2,5% 

ςτθ Γϋ υπζρ τθσ εργατικισ. Υαράλλθλα τα ποςοςτά των κετικϊν εκτιμιςεων 

μειϊνονται από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ ςχεδόν ιςοδφναμα για τθν αςτικι και τθν εργατικι 

προζλευςθ, δθλαδι κατά 10,5% και 10,4% αντίςτοιχα, εκεί που για τθν αγροτικι 

προζλευςθ θ μείωςθ είναι τθσ τάξθσ του 13,4%. Πε άλλα λόγια, προϊοφςθσ τθσ 

θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ όλοι οι μακθτζσ κεωροφν κάπωσ 

δυςκολότερθ τθν παρουςίαςθ τθσ γραμματικισ, θ τάςθ αυτι όμωσ είναι εντονότερθ 

για τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ.  

75,8%
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64,4%

24,2%

33,7%

35,6%

Αϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Γϋ τάξθ

Ερϊτθςθ 9: οι κετικζσ και αρνθτικζσ απαντιςεισ ανά 
τάξθ
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Φαίνεται ακόμα ότι θ εκτίμθςθ του βακμοφ ευκολίασ ςτθν κατανόθςθ τθσ 

γραμματικισ είναι ςε αρκετά ςθμαντικό βακμό ςυνάρτθςθ του φφλου. Ειδικότερα οι 

μακιτριεσ όλων των κατθγοριϊν προζλευςθσ κεωροφν ευκολότερθ από τουσ 

αντίςτοιχουσ μακθτζσ τθ γραμματικι κεωρία των ςχολικϊν εγχειριδίων, με ποςοςτά 

που ςτθν αςτικι ομάδα είναι τθσ τάξθσ του 7,6% ςτθν Αϋ τάξθ, 5,6% ςτθ Βϋ και 8,6% 

ςτθ Γϋ, ςτθν εργατικι 8,7% ςτθν Αϋ, 4,4% ςτθ Βϋ και 10,7% ςτθ Γϋ και ςτθν αγροτικι 

8,4%, 2,6% και 8,5% αντίςτοιχα. Πε άλλα λόγια θ υπεροχι των κετικϊν εκτιμιςεων 

από μζρουσ των κοριτςιϊν εμφανίηει μια κάμψθ ςτθν Βϋ τάξθ ςε ςχζςθ με τθν Αϋ και 

τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ τθσ ςτθ Γϋ τάξθ. Από τθν άλλθ παρατθρείται μείωςθ των κετικϊν 

αποκρίςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋτάξθ, θ οποία είναι ελαφρά εντονότερθ ςτα αγόρια 

αςτικισ και εργατικισ προζλευςθσ ςε ςχζςθ με τα κορίτςια αντίςτοιχθσ καταγωγισ: 

11,2% και 11,3% για τα αγόρια ζναντι 10,2% και 9,3% αντίςτοιχα για τα κορίτςια. 

Αντίκετα ςτθν αγροτικι προζλευςθ θ μείωςθ των κετικϊν εκτιμιςεων από τθν Αϋ ςτθ 

Γϋ τάξθ είναι ιςοδφναμθ για αγόρια και κορίτςια, ανζρχεται ςτο 13,5% και ςυνιςτά τθ 

μεγαλφτερθ πτϊςθ ςε ςχζςθ με τισ δφο άλλεσ κατθγορίεσ προζλευςθσ.   
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5.10. «Πιςτεφεισ ότι μιλάσ ςωςτά ελλθνικά;» 

Θ ερϊτθςθ διερευνά τθν αυτοαντίλθψθ των μακθτϊν ωσ προσ τθ ςωςτι χριςθ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ ςτον προφορικό λόγο. Πε βάςθ τισ απαντιςεισ τουσ φαίνεται ότι θ 

ςυντριπτικι πλειονότθτα των μακθτϊν του γυμναςίου πιςτεφει ότι μιλά ςωςτά 

ελλθνικά, ςε ποςοςτό 52% «πάντα» και ςε ποςοςτό 40,7% «ςυνικωσ», ενϊ μόνο το 

7,3% παραδζχεται ότι «κάνει αρκετά λάκθ».  

Ψα υψθλά ποςοςτά των κετικϊν αποκρίςεων βρίςκονται ςε αντιςτοιχία με τον ςτόχο 

και τθ διατφπωςθ τθσ ερϊτθςθσ, θ οποία εςτιάηει ςτθν αυτοαξιολόγθςθ των 

προφορικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν γενικά, ανεξάρτθτα δθλαδι από ςυγκεκριμζνεσ 

περιςτάςεισ επικοινωνίασ. Ενδζχεται όμωσ να ςυνδζονται και με τθν πλθμμελι 

αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του προφορικοφ λόγου κατά 

τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001: 272-274), 

γεγονόσ που ευνοείται από τον εφιμερο χαρακτιρα του προφορικοφ λόγου ςε 

ςυνδυαςμό με τθν επενζργεια των εξωγλωςςικϊν και παραγλωςςικϊν ςτοιχείων που 

διευκολφνουν τθν επικοινωνία ςτθν περίπτωςθ αυτι.  
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Θ υποχϊρθςθ, πάντωσ, κατά 12,3%, των πολφ κετικϊν αντιλιψεων («πάντα») από τθν 

Αϋ (58,5%) ςτθ Γϋ τάξθ (46,2%), αναδεικνφει ότι οι μακθτζσ μεγαλφτερθσ θλικίασ και 

ωριμότθτασ αρχίηουν να αντιλαμβάνονται, προφανϊσ και από τθν γλωςςικι 

διδαςκαλία που προθγικθκε, ότι όλοι οι ελλθνόφωνοι μπορεί να ανταποκρίνονται 

ικανοποιθτικά ςτισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ 

οικογζνειασ ι τθσ παρζασ, δεν είναι όμωσ τόςο επαρκείσ αποτελεςματικά ςε 

περιςτάςεισ που απαιτοφν εξειδικευμζνο λεξιλόγιο, ανάλογο φφοσ και ςφνταξθ. Θ 

υπόκεςθ αυτι ενιςχφεται από τθ ςταδιακι αφξθςθ των ποςοςτϊν τθσ κατθγορίασ 

«ςυνικωσ», θ οποία είναι τθσ τάξθσ του 11,1% από τθν Αϋ (35,1%) ςτθ Γϋ (46,2) τάξθ. 

Αντίκετα, το ποςοςτό τθσ κατθγορίασ «κάνω αρκετά λάκθ» παρουςιάηεται αυξθμζνο 

μόνο κατά 1,2% (6,4% ςτθν Αϋ ζναντι 7,6% ςτθ Γϋ), γεγονόσ που ενιςχφει τθν εντφπωςθ 

ότι ςχετίηεται περιςςότερο με ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ μακθτικοφ πλθκυςμοφ και 

λιγότερο με τθ ςυνικθ αφξθςθ των απαιτιςεων από τθν μια τάξθ ςτθν άλλθ.   

 

Υαρατθρϊντασ τισ απαντιςεισ των μακθτϊν με βάςθ τθν τάξθ και τθν κοινωνικι 

πάντα  52,0%ςυνικωσ 
40,7%

κάνω αρκετά 
λάκθ 7,3%

Ριςτεφεισ ότι μιλάσ ςωςτά ελλθνικά;
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προζλευςθ διαπιςτϊνουμε ότι θ κατθγορία «πάντα» ςυγκεντρϊνει ςε όλεσ τισ τάξεισ 

τα πιο χαμθλά ποςοςτά ςε μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ. Ζτςι, οι μακθτζσ αγροτικισ 

προζλευςθσ επιλζγουν τθν κατθγορία «πάντα» ςε ποςοςτά που υπερβαίνουν τα 

αντίςτοιχα των μακθτϊν αςτικισ προζλευςθσ κατά 3,6% ςτθν Αϋ τάξθ και κατά 0,7% 

ςτθ Βϋ και ςτθ Γϋ. Σι μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ με τθ ςειρά τουσ επιλζγουν τθν 

κατθγορία «πάντα» περιςςότερο από τουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ κατά 4,6% 

ςτθν Αϋ τάξθ και 1,8% ςτθ Γϋ, εκεί που ςτθ Βϋ τάξθ υπεριςχφουν κατά 0,5% οι μακθτζσ 

αςτικισ προζλευςθσ. Σι αντίςτοιχεσ διαφορζσ μεταξφ εργατικισ και αγροτικισ 

προζλευςθσ είναι γφρω ςτο 1%, ςτισ Αϋ και Γϋ τάξεισ υπζρ τθσ εργατικισ και ςτθ Βϋ 

υπζρ τθσ αγροτικισ. Χυνοψίηοντασ βλζπουμε ότι θ διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθν 

απάντθςθ «πάντα» μεταξφ των μακθτϊν αςτικισ από τθ μια και εργατικισ-αγροτικισ 

προζλευςθσ από τθν άλλθ γίνεται αιςκθτι (3,6%-4,6%) μόνο ςτθν Αϋ τάξθ, ενϊ ςτισ Βϋ 

και Γϋ τάξεισ κινείται γφρω ςτο 1%. Από τθν άλλθ θ ςυγκρατθμζνθ επιλογι τθσ 

απάντθςθσ «πάντα» ςτθν Αϋ τάξθ από τουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ ςε ςχζςθ με 

εκείνουσ τθσ εργατικισ και αγροτικισ ςυνδζεται πικανόν με το γεγονόσ ότι οι 

ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ διακζτουν, λόγω τθσ εμπλοκισ τουσ ςε ποικίλεσ περιςτάςεισ 

επικοινωνίασ, από πιο νωρίσ πλθρζςτερθ επίγνωςθ του ςυςτιματοσ τθσ γλϊςςασ, τθν 

οποία μακθτζσ εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ αποκτοφν ςταδιακά. 

Χε αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ εικόνα, θ απάντθςθ «ςυχνά» επιλζγεται ςε όλεσ τισ 

τάξεισ περιςςότερο από τουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ, οι οποίοι τθν προτιμοφν 

περιςςότερο από τουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ κατά 6,8% ςτθν Αϋ τάξθ (39,3% 

ζναντι 32,5%), κατά 1,5% ςτθ Βϋ (42,7% ζναντι 41,2%) και κατά 4,6% ςτθ Γϋ (48,9% 

ζναντι 44,3%), και από τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ κατά 5,6% ςτθν Αϋ (39,3% 

ζναντι 33,7%), κατά 3,8% ςτθ Βϋ (42,7% ζναντι 38,9%) και κατά 3,6% ςτθ Γϋ (48,9% 

ζναντι 45,3%). Ξαι ςτθν περίπτωςθ αυτι όμωσ οι διαφορζσ μεταξφ των μακθτϊν 

αςτικισ απ’ τθ μια και εργατικισ ι αγροτικισ προζλευςθσ απ’ τθν άλλθ εμφανίηουν τισ 

υψθλότερεσ τιμζσ ςτθν Αϋ τάξθ.  

Ψζλοσ, θ απάντθςθ «κάνω αρκετά λάκθ» επιλζγεται περιςςότερο από τουσ μακθτζσ 

εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ. Ειδικότερα, οι μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ 

τθν επιλζγουν περιςςότερο από τουσ μακθτζσ τθσ αςτικισ κατά 2% ςτθν Αϋ τάξθ (7% 

ζναντι 5%), κατά 3,1% ςτθ Βϋ (9,2% ζναντι 6,1%) και κατά 2,9% ςτθ Γϋ (8,6% ζναντι 

5,7%), ενϊ οι διαφορζσ μεταξφ μακθτϊν αγροτικισ και εργατικισ προζλευςθσ είναι 

τθσ τάξθσ του 0,1% ςτθν Αϋ τάξθ (7% από τουσ μακθτζσ τθσ αγροτικισ προζλευςθσ 

ζναντι 7,1% από εκείνουσ τθσ εργατικισ), 1,1% ςτθ Βϋ τάξθ (9,2% και 8,1% αντίςτοιχα) 

και 0,1% (8,6% και 8,5% αντίςτοιχα). Πε άλλα λόγια, οι διαφορζσ ανά προζλευςθ ωσ 

προσ τθ ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ είναι περίπου ςτακερζσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ.  
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Ωσ προσ τθ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων με βάςθ το φφλο παρατθροφμε τα 

ακόλουκα. Τα αγόρια και των τριϊν κατθγοριϊν προζλευςθσ ςε όλεσ τισ τάξεισ 

προτιμοφν τθν απάντθςθ «πάντα» περιςςότερο από τα κορίτςια αντίςτοιχθσ 

προζλευςθσ, με ποςοςτά που ςτθν αςτικι καταγωγι ανζρχονται ςτο 7,5% τθν Αϋ τάξθ, 

ςτο 13,6% ςτθ Βϋ και ςτο 7,9% ςτθ Γϋ, ςτθν εργατικι ομάδα ςτο 5,9% ςτθν Αϋ, ςτο 7,4% 

ςτθ Βϋ και ςτο 8,3% ςτθ Γϋ και ςτθν αγροτικι ςτα 7,6%, 8,7% και 11,7% αντίςτοιχα. 

Πάλιςτα θ υπεροχι των αγοριϊν ζναντι των κοριτςιϊν ωσ προσ τθν προτίμθςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ απάντθςθσ αυξάνεται κατά 2,4% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ ςτθν εργατικι 

προζλευςθ και κατά 4,1% ςτθν αγροτικι, εκεί που ςτθν αςτικι αυξάνεται από τθν Αϋ 

ςτθ Βϋ κατά 6,1% για να επανζλκει ςτθ ςυνζχεια περίπου ςτα αρχικά επίπεδα. 

Αντίςτροφα, θ απάντθςθ «ςυνικωσ» προτιμάται ςε όλεσ τισ τάξεισ και κοινωνικζσ 

ομάδεσ περιςςότερο από τα κορίτςια ςε ςχζςθ με τα αγόρια αντίςτοιχθσ 

προζλευςθσ, με ποςοςτά που ςτθν αςτικι ομάδα ανζρχονται ςτο 7,6% τθν Αϋ τάξθ, 

ςτο 12,8% ςτθ Βϋ και ςτο 8,1% ςτθ Γϋ, ςτθν εργατικι ομάδα ςτο 8% ςτθν Αϋ, ςτο 7,2% 

ςτθ Βϋ και ςτο 7,9% ςτθ Γϋ και ςτθν αγροτικι ςτα 8,7%, 8,3% και 11,8% αντίςτοιχα. 

Φαίνεται λοιπόν ότι θ υπεροχι των κοριτςιϊν ζναντι των αγοριϊν ωσ προσ τθν 

απάντθςθ «ςυνικωσ» μεγαλϊνει αιςκθτά από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ μόνο για τα παιδιά 

αγροτικισ προζλευςθσ, για εκείνα τθσ εργατικισ διατθρείται περίπου ςτα ίδια επίπεδα 

(διαφορζσ γφρω ςτο 1%), ενϊ για εκείνα τθσ αςτικισ μεγαλϊνει κυρίωσ από τθν Αϋ ςτθ 

Βϋ τάξθ. 

Ψζλοσ, ωσ προσ τθν απάντθςθ «κάνω αρκετά λάκθ» δεν εμφανίηονται ςθμαντικζσ 

διαφορζσ με βάςθ το φφλο (γφρω ςτο 1%), εκτόσ από τα παιδιά εργατικισ 

προζλευςθσ τθσ Αϋ τάξθσ, όπου τα αγόρια πριμοδοτοφν τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι κατά 
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2,1% περιςςότερο από τα κορίτςια αντίςτοιχθσ καταγωγισ (8,1% ζναντι 6%). 

Χυνεξετάηοντασ όμωσ τα ευριματα με βάςθ και τθν τάξθ φοίτθςθσ διαπιςτϊνουμε ότι 

για όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ ςτθν Αϋ τάξθ τα αγόρια παραδζχονται ελάχιςτα 

περιςςότερο από τα κορίτςια αντίςτοιχθσ προζλευςθσ ότι «κάνουν αρκετά λάκθ», με 

διαφορζσ που ςτθν αςτικι ομάδα είναι τθσ τάξθσ του 0,2% (5,1% ζναντι 4,9%), ςτθν 

εργατικι, όπωσ τονίςκθκε και προθγουμζνωσ, 2,1% (8,1% ζναντι 6%) και ςτθν 

αγροτικι 1,1% (7,5% ζναντι 6,4%). Θ τάςθ αυτι αντιςτρζφεται ςτθ Βϋ τάξθ, όπου είναι 

τα κορίτςια όλων των κοινωνικϊν ομάδων που υποςτθρίηουν ελαφρϊσ περιςότερο 

από τα αγόρια αντίςτοιχθσ προζλευςθσ ότι «κάνουν αρκετά λάκθ», με διαφορζσ που 

ςτθν αςτικι ομάδα είναι τθσ τάξθσ του 1% (6,6% ζναντι 5,6%), ςτθν εργατικι 0,2% 

(8,2% ζναντι 8%) και ςτθν αγροτικι 0,5% (9,5% ζναντι 9%). Αντίκετα, ςτθ Γϋ τάξθ οι 

ελάχιςτεσ οφτωσ οι άλλωσ διαφορζσ δεν προςδιορίηονται από το φφλο: ςτθν αςτικι 

ομάδα είναι τα αγόρια που κατά 0,2% περιςςότερο από τα κορίτςια (5,8% ζναντι 

5,6%) παραδζχονται ότι «κάνουν αρκετά λάκθ», ςτθν εργατικι ομάδα παρατθρείται το 

αντίςτροφο (8,3% των αγοριϊν ζναντι 8,7% των κοριτςιϊν), ενϊ ςτθν αγροτικι ομάδα 

οι απαντιςεισ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν ταυτίηονται (8,6).      
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5.11. «Πιςτεφεισ ότι γράφεισ ςωςτά ελλθνικά;» 

Θ ερϊτθςθ εςτιάηει ςτθν αυτοαντίλθψθ των μακθτϊν για τθν επάρκεια με τθν οποία 

ανταποκρίνονται ςτισ ςυμβάςεισ και τισ απαιτιςεισ του γραπτοφ λόγου. Πε δεδομζνο 

ότι θ εςτίαςθ τθσ ζμφαςθσ κατά τθ διδακτικι πράξθ, όπωσ τουλάχιςτον επιςθμαίνεται 

από αρκετά ερευνθτικά δεδομζνα (Ππαςλισ, 1988, Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001), 

βρίςκεται ςτθν αποτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ γραπτϊν 

κειμζνων, είναι αναμενόμενθ μια υποχϊρθςθ των κετικϊν αποκρίςεων ςε ςχζςθ με 

τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, που εςτίαηε ςτθν αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν ωσ προσ τισ 

προφορικζσ γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ.  

Αναλυτικότερα, ςε περίπου ιςοδφναμα ποςοςτά (διαφορά 1%) οι μακθτζσ ςε ποςοςτό 

42,9% εκτιμοφν ότι γράφουν «πάντα» ςωςτά ελλθνικά και ςε ποςοςτό 43,9% ότι 

γράφουν «ςυνικωσ» (Χφνολο 86,8%), ενϊ μόνο ζνα 13,2% από αυτοφσ παραδζχεται 

ότι «κάνει αρκετά λάκθ».  

Χυγκρίνοντασ τον τρόπο απάντθςθσ με εκείνον ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ 

διαπιςτϊνουμε ότι θ κατθγορία «ςυνικωσ» εμφανίηει αφξθςθ των ποςοςτϊν τθσ κατά 

3% περίπου (43,9% ζναντι 40,7%), ενϊ θ κατθγορία «πάντα» παρουςιάηει, εφλογα, 

υποχϊρθςθ κατά 9% περίπου (42,9% ζναντι 52%) και θ κατθγορία «κάνω αρκετά 

λάκθ» αφξθςθ κατά 6% περίπου (13,2% ζναντι 7,3%). 

 

Υαρατθροφμε ακόμα ότι οι απαντιςεισ των μακθτϊν δεν διαφοροποιοφνται 

ςθμαντικά ανά τάξθ, όπωσ εμφαίνεται και ςτο ακόλουκο γράφθμα. Ειδικότερα, οι 

πολφ κετικζσ απαντιςεισ («πάντα») εμφανίηουν μείωςθ κατά 2,1% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ 

τάξθ (Αϋ τάξθ 43,7%, Γϋ τάξθ 41,6%), ποςοςτό που κερδίηει θ κατθγορία «ςυνικωσ» (Αϋ 

τάξθ 43,2%, Γϋ τάξθ 45,4%), ενϊ θ απάντθςθ «κάνω αρκετά λάκθ» διατθρεί παρόμοια 

πάντα  42,9%

ςυνικωσ 43,9%

κάνω αρκετά 
λάκθ 13,2%

Ριςτεφεισ ότι γράφεισ ςωςτά ελλθνικά;
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ποςοςτά και ςτισ τρεισ τάξεισ, δθλαδι γφρω ςτο 13%. 

 

Αναφορικά με τθ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων με βάςθ τθν τάξθ και τθν 

προζλευςθ των μακθτϊν διαπιςτϊνουμε τα ακόλουκα. Η απάντθςθ «πάντα» 

επιλζγεται λιγότερο από τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ, οι προτιμιςεισ των 

οποίων υπολείπονται κατά 3,5% ςτθν Αϋ τάξθ, -0,2% ςτθ Βϋ και 5,1% ςτθ Γϋ ζναντι 

εκείνων τθσ εργατικισ προζλευςθσ και κατά 2,5%, 2,9% και 4,3% αντίςτοιχα ζναντι 

εκείνων τθσ αςτικισ. Ξαι ςτθ μια και ςτθν άλλθ περίπτωςθ θ διαφορά αυξάνει από τθν 

Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 1,8% για τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ 

και κατά 1,6% για τθ ςυςχζτιςθ τθσ εργατικισ και αγροτικισ. 

Θ απάντθςθ «ςυνικωσ» επιλζγεται ςυχνότερα και ςτισ τρεισ τάξεισ από τουσ 

μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ, με διαφορζσ που μεταξφ αςτικισ και εργατικισ 

προζλευςθσ ανζρχονται ςτο 5,2% ςτθν Αϋ τάξθ, 1,6% ςτθ Βϋ και 3% ςτθ Γϋ, ενϊ μεταξφ 

αςτικισ και αγροτικισ είναι 1,8%, 2,2% και 0,8% αντίςτοιχα. Αντίςτροφα, θ απάντθςθ 

«κάνω αρκζτα λάκθ» επιλζγεται ςυχνότερα από τουσ μακθτζσ εργατικισ και 

αγροτικισ προζλευςθσ ζναντι εκείνων τθσ αςτικισ, με ποςοςτά που μεταξφ αςτικισ 

και εργατικισ είναι τθσ τάξθσ του 4,3% ςτθν Αϋ, 4,7% ςτθ Βϋ και 2,2% ςτθ Γϋ, ενϊ 

μεταξφ αςτικισ και αγροτικισ είναι 4,2%, 5,1% και 5% αντίςτοιχα.  

Χυνοψίηοντασ, παρατθροφμε ότι τα ποςοςτά τθσ απάντθςθσ «κάνω αρκετά λάκθ» 

διατθροφνται περίπου ςτακερά και ςτισ τρεισ τάξεισ για τουσ μακθτζσ αςτικισ 

προζλευςθσ (10,2% ςτθν Αϋ τάξθ, 10,3% ςτθ Βϋ και 10,5%  ςτθ Γϋ, αφξθςθ κατά 0,3% 

από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ), για τουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ υποχωροφν κατά 

1,8% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ (14,5% ςτθν Αϋ τάξθ, 15% ςτθ Βϋ και 12,7% ςτθ Γϋ), ενϊ για 

τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ αυξάνουν κατά 1,1% (14,4% ςτθν Αϋ, 15,4% ςτθ 

Βϋ και 15,5% ςτθ Γϋ). Θ επιλογι τθσ απάντθςθσ «πάντα» μειϊνεται και ςτισ τρεισ 

κατθγορίεσ προζλευςθσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, με ποςοςτά περίπου 1,5% για τουσ 

μακθτζσ αςτικισ και εργατικισ προζλευςθσ (αςτικι ομάδα: 44,2% ςτθν Αϋ τάξθ, 45,4% 
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ςτθ Βϋκαι 42,8% ςτθ Γϋ, μείωςθ κατά 1,4%, εργατικι ομάδα: 45,2% ςτθν Αϋ τάξθ, 42,3% 

ςτθ Βϋ και 43,6% ςτθ Γϋ, μείωςθ κατά 1,6%), εκεί που ο περιοριςμόσ των ποςοςτϊν τθσ 

ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ είναι διπλάςιοσ, τθσ τάξθσ του 3,2% (41,7% ςτθν 

Αϋ τάξθ, 42,5% ςτθ Βϋ και 38,5% ςτθ Γϋ). Ψζλοσ για τθν απάντθςθ «ςυνικωσ» 

εντοπίηονται παντοφ αυξιςεισ των ποςοςτϊν τθσ, κατά 1,1% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ 

ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ (45,6% ςτθν Αϋ τάξθ, 44,3% ςτθ Βϋ και 46,7% ςτθ 

Γϋ), αλλά κατά 3,3% ςτουσ μακθτζσ εργατικισ  προζλευςθσ (40,4% ςτθν Αϋ τάξθ, 42,7% 

ςτθ Βϋ και 43,7% ςτθ Γϋ) και κατά 2,1% ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ (43,8% 

ςτθν Αϋ τάξθ, 42,1% ςτθ Βϋ και 45,9% ςτθ Γϋ). Χυνολικά, φαίνεται ότι θ επίδραςθ τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθν αυτοαντίλθψθ των μακθτϊν ωσ προσ τθν ποιότθτα των 

γραπτϊν τουσ είναι ςθμαντικότερθ ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ. 

 

Ωσ προσ τθ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων με βάςθ το φφλο παρατθροφμε τα 

ακόλουκα. Τα κορίτςια και των τριϊν κατθγοριϊν προζλευςθσ ςε όλεσ τισ τάξεισ 

προτιμοφν τθν απάντθςθ «πάντα» περιςςότερο από τα αγόρια αντίςτοιχθσ 

προζλευςθσ, με ποςοςτά που ςτθν αςτικι ομάδα ανζρχονται ςτο 2,3% τθν Αϋ τάξθ, 

ςτο 0% ςτθ Βϋ και ςτο 0,3% ςτθ Γϋ, ςτθν εργατικι ομάδα ςτο 3,5% ςτθν Αϋ, ςτο 0,5% 

ςτθ Βϋ και ςτο 2% ςτθ Γϋ και ςτθν αγροτικι ςτα 0%, 0,8% και 0,9% αντίςτοιχα. Θ 

διαφορά ςτθν προτίμθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ μεταξφ αγοριϊν και 

κοριτςιϊν αυξάνει ελαφρά (1% περίπου) από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ μόνο ςτθν αγροτικι 

προζλευςθ, ενϊ ςτθν αςτικι  και εργατικι μειϊνεται από τθν Αϋ ςτθ Βϋ (κατά 2,3% 

ςτθν αςτικι και 3% ςτθν εργατικι) και αυξάνει ςτθ ςυνζχεια. 

Ξαι θ απάντθςθ «ςυνικωσ» προτιμάται ςε όλεσ τισ τάξεισ και κοινωνικζσ ομάδεσ 

περιςςότερο από τα κορίτςια ςε ςχζςθ με τα αγόρια αντίςτοιχθσ προζλευςθσ, με 

ποςοςτά που ςτθν αςτικι ομάδα ανζρχονται ςτο 1,3% τθν Αϋ τάξθ, ςτο 2,9% ςτθ Βϋ και 
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ςτο 4,5% ςτθ Γϋ, ςτθν εργατικι καταγωγι ςτο 3,7% ςτθν Αϋ, ςτο 1,6% ςτθ Βϋ και ςτο 

2,4% ςτθ Γϋ και ςτθν αγροτικι ςτα 3,6%, 4,2% και 4% αντίςτοιχα.  

Ψζλοσ, θ απάντθςθ «κάνω αρκετά λάκθ», ςε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ επιλογζσ, 

προτιμάται από τα αγόρια, τα οποία πριμοδοτοφν ςε όλεσ τισ τάξεισ τθ ςυγκεκριμζνθ 

κατθγορία περιςςότερο από τα κορίτςια αντίςτοιχθσ προζλευςθσ, με διαφορζσ που 

ςτθν αςτικι καταγωγι φτάνουν ςτο 3,6% ςτθν Αϋ τάξθ, ςτο 2,8% ςτθ Βϋ και ςτο 4,8% 

ςτθ Γϋ, ςτθν εργατικι καταγωγι ςτο 7,2% ςτθν Αϋ, ςτο 2,1% ςτθ Βϋκαι ςτο 4,4% ςτθ Γϋ 

και ςτθν αγροτικι καταγωγι ςτα 3,6%, 5% και 4,9% αντίςτοιχα. Πε άλλα λόγια θ 

παραδοχι των αγοριϊν ότι κάνουν «αρκετά λάκθ» ςτον γραπτό λόγο μειϊνεται από 

τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ μόνο για τουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ, οι οποίοι ζτςι 

αποδζχονται ότι ωφελοφνται περιςςότερο των υπολοίπων από τθ γλωςςικι 

διδαςκαλία. 

 

5.12. «Ποφ κυρίωσ επιςθμαίνεισ τισ δυςκολίεσ ςου ςτον 
προφορικό λόγο;» 

Θ ερϊτθςθ διερευνά τθν αντίλθψθ των μακθτϊν για τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ 

ςυναντοφν δυςκολίεσ κατά τθν προφορικι επικοινωνία. Τπωσ προκφπτει από τισ 
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απαντιςεισ, οι μακθτζσ ςε ποςοςτό 55,2% εκτιμοφν ότι οι δυςκολίεσ ςτον προφορικό 

λόγο ςυνδζονται με ελλείψεισ ςτθ γραμματικι και ςε ποςοςτό  44,8% με αδυναμίεσ 

ςτο λεξιλόγιο. 

 

Υαράλλθλα, προϊοφςθσ τθσ θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ οι μακθτζσ 

αποδίδουν τισ δυςκολίεσ τουσ ςτον προφορικό λόγο περιςςότερο ςτο λεξιλόγιο και 

λιγότερο ςτθ γραμματικι: θ επιλογι του λεξιλογίου αυξάνει από τθν Αϋ (44,2%) ςτθ Γϋ 

τάξθ (47%) κατά 2,8%, με μια υποχϊρθςθ τθσ τάξθσ του 1% ςτθ Βϋ τάξθ (43,2%), ενϊ 

αντίςτοιχα μειϊνεται θ επιλογι τθσ γραμματικισ (55,8% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 53% ςτθ 

Γϋ).  

 

Θ ςφνδεςθ των δυςκολιϊν του προφορικοφ λόγου με αδυναμίεσ ςτο λεξιλόγιο γίνεται 

περιςςότερο από τουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ, οι οποίοι ςε όλεσ τισ τάξεισ 

επιλζγουν τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία με ποςοςτά που υπερτεροφν των αντίςτοιχων 

από τουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ κατά 5,1% ςτθν Αϋ τάξθ, 4% ςτθ Βϋ και 8,1% 

ςτο 
λεξιλόγιο 
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55,2%

Ροφ κυρίωσ επιςθμαίνεισ τισ δυςκολίεσ ςου ςτον 
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ςτθ Γϋ, ενϊ ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ οι αντίςτοιχεσ διαφορζσ 

είναι 3,7%, 4,1% και 5,7%. Υαράλλθλα, θ ςυςχζτιςθ ελλείψεων ςτο λεξιλόγιο με 

δυςκολίεσ ςτον προφορικό λόγο εντείνεται από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, ςε ποςοςτά που 

είναι μεγαλφτερα για τουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ και μάλιςτα υπερδιπλάςια 

εκείνων από τουσ μακθτζσ εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ: αφξθςθ κατά 4,5% 

ςτθν αςτικι καταγωγι, 1,5% ςτθν εργατικι και 2,5% ςτθν αγροτικι. Αντίςτροφθ είναι, 

προφανϊσ, θ εικόνα για τθν κατθγορία «γραμματικι», θ μείωςθ των ποςοςτϊν τθσ 

οποίασ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι τθσ τάξθσ του 4,5% ςτουσ μακθτζσ αςτικισ 

προζλευςθσ, 1,5% ςε εκείνουσ τθσ εργατικισ και 2,5% ςε εκείνουσ τθσ αγροτικισ. 

 

Πε κριτιριο το φφλο, τθν προζλευςθ και τθν τάξθ φοίτθςθσ διαπιςτϊνουμε τα 

ακόλουκα. Θ επιλογι του «λεξιλογίου» πριμοδοτείται ςε όλεσ τισ τάξεισ και 

κατθγορίεσ προζλευςθσ από τισ μακιτριεσ, οι προτιμιςεισ των οποίων υπερβαίνουν 

εκείνεσ των αγοριϊν αντίςτοιχθσ προζλευςθσ κατά 5,7% ςτθν Αϋ τάξθ, 7% ςτθ Βϋ και 

10,2% ςτθ Γϋ ςτθν αςτικι καταγωγι, κατά 3,1% ςτθν Αϋ τάξθ, 3,9% ςτθ Βϋ και 9% ςτθ Γϋ 

ςτθν εργατικι και κατά 1,9% ςτθν Αϋ τάξθ, 3,5% ςτθ Βϋ και 9,9% ςτθ Γϋ ςτθν αγροτικι. 

Ζτςι θ διαφορετικι εκτίμθςθ αγοριϊν και κοριτςιϊν ωσ προσ τθν παράμετρο του 

λεξιλογίου ιςχυροποιείται από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 5% περίπου ςτθν αςτικι 

προζλευςθ, 6% ςτθν εργατικι και 8% ςτθν αγροτικι.  

Ενδιαφζρουςεσ όμωσ είναι και οι διαφορζσ που εντοπίηονται ανάμεςα ςτα άτομα του 

ιδίου φφλου ανάλογα με τθν κοινωνικι τουσ προζλευςθ. Ψα αγόρια αςτικισ 

προζλευςθσ επιλζγουν τθν κατθγορία «λεξιλόγιο» περιςςότερο από εκείνα τθσ 

εργατικισ κατά 3,7% ςτθν Αϋ τάξθ, 2,3% ςτθ Βϋ και 7,1% ςτθ Γϋ και από εκείνα τθσ 
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αγροτικισ κατά 1,8%, 2,2% και 5,3% αντίςτοιχα. Αντίκετα, τα αγόρια εργατικισ και 

αγροτικισ προζλευςθσ πριμοδοτοφν τθν επιλογι «γραμματικι» ζναντι εκείνων τθσ 

αςτικισ, με διαφορζσ που μεταξφ εργατικισ και αςτικισ προζλευςθσ είναι τθσ τάξθσ 

του 3,7% ςτθν Αϋ, 2,3% ςτθ Βϋ και 7,1% ςτθ Γϋ, ενϊ μεταξφ αγροτικισ και αςτικισ 

προζλευςθσ είναι 1,8%, 2,2% και 5,3% αντίςτοιχα.  

Υαρόμοια εικόνα αποτυπϊνεται και για τα κορίτςια: εκείνα τθσ αςτικισ προζλευςθσ 

πριμοδοτοφν ςε όλεσ τάξεισ το «λεξιλόγιο», με διαφορζσ που μεταξφ των κοριτςιϊν 

αςτικισ και εργατικισ προζλευςθσ είναι τθσ τάξθσ του 6,3% ςτθν Αϋ, 5,4% ςτθ Βϋ και 

8,3% ςτθ Γϋ και μεταξφ εκείνων αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ 5,6%, 5,7% και 5,6% 

αντίςτοιχα. Αντίκετα, τα κορίτςια εργατικισ προζλευςθσ υπερτεροφν των κοριτςιϊν 

τθσ αςτικισ ωσ προσ τθ ςθμαςία τθσ «γραμματικισ» κατά 6,3% ςτθν Αϋ τάξθ, 5,4% ςτθ 

Βϋ και 8,3% ςτθ Γϋ και τα κορίτςια τθσ αγροτικισ εκείνων τθσ αςτικισ κατά 5,6%, 5,7% 

και 5,6% αντίςτοιχα.  

Φαίνεται πάντωσ ότι προϊοφςθσ τθσ θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ οι 

μακιτριεσ όλο και περιςςότερο ζναντι των αγοριϊν ςυνδζουν τισ δυςκολίεσ ςτον 

προφορικό λόγο με ελλείψεισ ςτο λεξιλόγιο (αφξθςθ των προτιμιςεων τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ απάντθςθσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ), εκεί που οι μακθτζσ τισ αποδίδουν 

ςε πλθμμελι γνϊςθ τθσ γραμματικισ.  
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5.13. «Ποφ κυρίωσ επιςθμαίνεισ τισ δυςκολίεσ ςου ςτο γραπτό 
λόγο;» 

Αναφορικά με τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ εντοπίηουν οι μακθτζσ τισ κυριότερεσ 

δυςκολίεσ ςτον γραπτό λόγο, είναι ξεκάκαρθ θ πριμοδότθςθ τθσ ορκογραφίασ με 

ποςοςτό 41,6%, ακολουκεί θ γραμματικι με 33,7% και τελευταίο το λεξιλόγιο με 

24,8%.  

Θ ςυγκεκριμζνθ ιεράρχθςθ αποδίδει, κατά τθ γνϊμθ μασ, τθν ζμφαςθ που 

φαινομενικά αποδίδεται ςτθν ορκογραφία κατά τθ διόρκωςθ των μακθτικϊν 

γραπτϊν: επειδι τα ορκογραφικά λάκθ εντοπίηονται ι  και διορκϊνονται ευκολότερα, 

ςχεδόν αυτόματα, ςε ςχζςθ με εκείνα ςτθ ςφνταξθ, ςτθ ςυνοχι, ςτθ ςυνεκτικότθτα 

και γενικά ςτθ δομι και ςτο περιεχόμενο των κειμζνων, δίνεται θ εντφπωςθ ςτουσ 

μακθτζσ ότι είναι περιςςότερο ςθμαντικά, ιδιαίτερα όταν οι επεμβάςεισ των 

φιλολόγων δεν ςυνοδεφονται από ςχόλια που να καταδεικνφουν τθ βαρφτθτα κάκε 

κριτιριου αξιολόγθςθσ ςτθ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του κειμζνου (βλ. ςχετικά και Αδαλόγλου & Ψςιάκκα, 1996: 529-

539, Ακαναςίου 2001: 109-128, Ρτίνα, ανκόπουλο & Ψςακιρίδου, 2006: 356-367).   

 

Ενδιαφζρουςα είναι όμωσ θ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων με βάςθ τθν τάξθ 

φοίτθςθσ. Ζτςι οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ ςυνδζουν, ςε ποςοςτό 45,2%, τισ δυςκολίεσ 

τουσ ςτον γραπτό λόγο κυρίωσ με προβλιματα ςτθν ορκογραφία, τάςθ που 

περιορίηεται κατά 3,9% ςτθ Βϋ τάξθ (41,3%) και κατά 3,1% ςτθ Γϋ τάξθ (38,2%), με 

ςυνολικι μείωςθ κατά 7% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ. Φαίνεται, επομζνωσ, ότι προϊοφςθσ 

τθσ θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ οι μακθτζσ αποδίδουν λιγότερθ 

ςθμαςία ςτθν ορκογραφία, επειδι πικανόν ωφελικθκαν από τθ διδαςκαλία που 

προθγικθκε και είναι ςε κζςθ να γράφουν πιο ορκογραφθμζνα ι επειδι αρχίηουν να 

ςτο λεξιλόγιο 
24,8%

ςτθ 
γραμματικι 

33,7%

ςτθν 
ορκογραφία 

41,6%

Ροφ κυρίωσ επιςθμαίνεισ τισ δυςκολίεσ ςου ςτον γραπτό 
λόγο; 
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ςυνειδθτοποιοφν ότι τα ορκογραφικά λάκθ είναι μεν ςθμαντικά (το ποςοςτό τθσ 

ορκογραφίασ και ςτθ Γϋ τάξθ εξακολουκεί να είναι μεγαλφτερο από τα υπόλοιπα), 

αλλά θ αποφυγι τουσ δεν εξαςφαλίηει αφ’ εαυτισ τθ ςφνκεςθ ενόσ αποτελεςματικοφ 

κειμζνου. 

Αντίςτροφθ είναι θ εικόνα για τθ ςυςχζτιςθ των δυςκολιϊν με ελλείψεισ ςτο λεξιλόγιο 

και τθ γραμματικι, τα ποςοςτά των οποίων ςθμειϊνουν αφξθςθ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ 

τάξθ κατά 2,7% και 4,3% αντίςτοιχα. Ειδικότερα, θ παράμετροσ του λεξιλογίου 

περιορίηει ελαφρά τα ποςοςτά τθσ από τθν Αϋ ςτθ Βϋ τάξθ κατά 0,6% (24,1% ςτθν Αϋ 

και 23,5% ςτθ Βϋ), αλλά τα αυξάνει από τθ Βϋ ςτθ Γϋ κατά 3,3% (26,8% ςτθν Γϋ), ενϊ θ 

παράμετροσ τθσ γραμματικισ ςθμειϊνει αφξθςθ κατά 4,5% από τθν Αϋςτθ Βϋ (Αϋ τάξθ 

30,7% και Βϋ 35,2%) και ελάχιςτθ μείωςθ (0,2%) ςτθ ςυνζχεια (35% ςτθ Γϋ). 

 

Εξίςου ενδιαφζρουςα είναι θ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων με βάςθ τθν 

προζλευςθ των μακθτϊν· οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ ςε όλεσ τισ τάξεισ 

πριμοδοτοφν τθν επιλογι του λεξιλογίου, με διαφορζσ που ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ 

εργατικισ προζλευςθσ ανζρχονται ςτο 4,4% ςτθν Αϋ τάξθ, 1,9% ςτθ Βϋ και 5,3% ςτθ Γϋ 

και ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ ςτο 4,7%, 4,1% και 4,2% 

αντίςτοιχα. Αντίςτροφα οι μακθτζσ εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ προτιμοφν 

τθν επιλογι τθσ ορκογραφίασ, με διαφορζσ που μεταξφ των μακθτϊν εργατικισ και 

αςτικισ καταγωγισ ανζρχονται ςτο 2,7% για τθν Αϋ τάξθ, 0,4% για τθ Βϋ και 0,1% για τθ 

Γϋ, ενϊ μεταξφ των μακθτϊν αγροτικισ και αςτικισ καταγωγισ είναι 7,3% 2,2% και 

2,2% αντίςτοιχα. Ψζλοσ, θ γραμματικι επιλζγεται λιγότερο από τουσ μακθτζσ αςτικισ 

προζλευςθσ: οι προτιμιςεισ τουσ υπολείπονται εκείνων τθσ εργατικισ προζλευςθσ 

κατά 1,7% ςτθν Αϋ τάξθ, 1,5% ςτθ Βϋ και 5,2% ςτθ Γϋ και εκείνων τθσ αγροτικισ 

προζλευςθσ κατά 1,7% ςτθν Αϋ τάξθ, 1,8% ςτθ Βϋ τάξθ και 2% ςτθ Γϋ.  

24,1%

23,5%

26,8%

30,7%

35,2%

35,0%

45,2%

41,3%

38,2%

Αϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Γϋ τάξθ

Ερϊτθςθ 13: οι απαντιςεισ ανά τάξθ

ςτο λεξιλόγιο ςτθ γραμματικι ςτθν ορκογραφία
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Υαράλλθλα, ςθμαντικι είναι θ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων με βάςθ το φφλο, 

εφόςον θ ςφνδεςθ των δυςκολιϊν ςτον γραπτό λόγο με ελλείψεισ ςτο λεξιλόγιο 

πριμοδοτείται ςε όλεσ τισ τάξεισ και κατθγορίεσ προζλευςθσ από τα κορίτςια, ενϊ θ 

ςυςχζτιςθ με αδυναμίεσ ςτθ γραμματικι και ςτθν ορκογραφία υπερτονίηεται από 

τα αγόρια. Αναλυτικότερα, οι διαφορζσ ςτισ επιλογζσ αγοριϊν και κοριτςιϊν 

αντίςτοιχθσ προζλευςθσ ωσ προσ τθν παράμετρο του λεξιλογίου είναι ςτθν αςτικι 

καταγωγι 5,4% ςτθν Αϋ τάξθ, 9% ςτθ Βϋ και 7,6% ςτθ Γϋ υπζρ των κοριτςιϊν, ςτθν 

εργατικι 9,1%, 5,6% και 7,4% αντίςτοιχα και ςτθν αγροτικι 6,9%, 6% και 10,6% 

αντίςτοιχα.  

Από τθν άλλθ οι διαφορζσ αγοριϊν και κοριτςιϊν ωσ προσ τθν παράμετρο τθσ 

γραμματικισ είναι ςτθν αςτικι καταγωγι 2,4% ςτθν Αϋ τάξθ, 4,3% ςτθ Βϋ και 3,8% ςτθ 

Γϋ υπζρ των αγοριϊν και ςτθν εργατικι 3,9%, 1,6% και 1,9% αντίςτοιχα. Αντίκετα για 

τα παιδιά αγροτικισ προζλευςθσ θ γραμματικι επιλζγεται ςτθν Αϋ τάξθ περιςςότερο 

από τα κορίτςια (διαφορά 0,9%), ενϊ ςτθ Βϋ τάξθ και ςτθ Γϋ τάξθ περιςςότερο από τα 

αγόρια (διαφορζσ 0,9% και 2,1% αντίςτοιχα). 

Ψζλοσ, τα αγόρια πριμοδοτοφν ζναντι των κοριτςιϊν και τθν παράμετρο τθσ 

ορκογραφίασ, με διαφορζσ που ςτθν αςτικι καταγωγι είναι 3% ςτθν Αϋ τάξθ, 4,7% ςτθ 

Βϋ και 3,8% ςτθ Γϋ, ςτθν εργατικι 5,2%, 4% και 5,5% αντίςτοιχα και ςτθν αγροτικι 

7,8%, 5,1% και 7,5% αντίςτοιχα. 
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5.14. «Χρθςιμοποιείσ το βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ Σφνταξθσ;» 

Θ χριςθ βιβλίων αναφοράσ (λεξικοφ ι γραμματικισ) κατά τθ διδαςκαλία του 

γλωςςικοφ μακιματοσ διευκολφνει τθν εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ, με τθν ζννοια 

τθσ αναηιτθςθσ όςων πλθροφοριϊν ζχει ανάγκθ ο κάκε μακθτισ, αλλά και τθν 

αυτονόμθςθ τθσ μάκθςθσ, με τθν ανάπτυξθ αντίςτοιχων μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων. 

Χτθ ςχολικι πράξθ όμωσ, κάτι τζτοιο δεν φαίνεται να ςυμβαίνει ςε ικανοποιθτικό 

βακμό ςε ό,τι αφορά τουλάχιςτον τθ χριςθ του βιβλίου τθσ Νεοελλθνικισ Σφνταξθσ, 

εφόςον οι απαντιςεισ των μακθτϊν είναι κατά βάςθ αρνθτικζσ: 31,3% «κακόλου» και 

38,8% «λίγεσ φορζσ». Πε άλλα λόγια, εφτά ςτουσ δζκα μακθτζσ (70,1%) δθλϊνουν 

περιςταςιακι ι μθδενικι χριςθ του ςχολικοφ ςυντακτικοφ και μόνο τρεισ ςτουσ 

δζκα (29,9%) κάνουν λόγο για «πολφ ςυχνι» (6,6%) ι «αρκετά ςυχνι» (23,3%) 

αξιοποίθςι του. 

Κα ιταν ενδιαφζρον εξάλλου να διερευνθκεί ςε ποιον βακμό θ ανωτζρω εικόνα 

ςυνδζεται με τθ διδακτικι-μακθςιακι διαδικαςία ι με αδυναμίεσ του ίδιου του 

ςχολικοφ εγχειριδίου (ευκολία αναηιτθςθσ και κατανόθςθσ των πλθροφοριϊν), ι αν θ 

περιοριςμζνθ χριςθ του οφείλεται ςτθν επάρκεια των πλθροφοριϊν που περιζχονταν 
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ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ των βιβλίων τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ.  

 

Αναφορικά με τον βακμό αξιοποίθςθσ του ςυντακτικοφ ανάλογα με τθν τάξθ ςτθν 

οποία φοιτοφν οι μακθτζσ, διαπιςτϊνουμε ότι θ περιοριςμζνθ χριςθ του μειϊνεται 

ακόμα περιςςότερο από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτο επόμενο 

γράφθμα. Ειδικότερα οι κετικζσ απαντιςεισ των μακθτϊν περιορίηονται από τθν Αϋ 

ςτθ Βϋ τάξθ κατά 6% (36% ςτθν Αϋ ζναντι 30% ςτθ Βϋ) και κατά 6,2% από τθ  Βϋ ςτθ 

Γϋ(30% ςτθ Βϋ και 23,8% ςτθν Γϋ), ςθμειϊνοντασ ςυνολικι υποχϊρθςθ 12,2%.  

 

Θ εικόνα αυτι διαφοροποιείται ςε μικρό βακμό ανάλογα με τθν προζλευςθ των 

μακθτϊν, εφόςον ςτθν Αϋ τάξθ υπεριςχφουν οι κετικζσ αποκρίςεισ των μακθτϊν 

αγροτικισ προζλευςθσ κατά 1% ζναντι εκείνων τθσ αςτικισ και κατά 1,6% ζναντι 

εκείνων τθσ εργατικισ, ςτθ Βϋ τάξθ οι αντίςτοιχεσ διαφορζσ είναι τθσ τάξθσ του 0,3% 

και 2,5% και ςτθ Γϋ τάξθ τθσ τάξθσ του 3,2% και 3,8%. Πε άλλα λόγια, οι μακθτζσ 

πολφ ςυχνά 
6,6%

αρκετά ςυχνά 
23,3%

λίγεσ φορζσ 
38,8%

κακόλου 31,3%

Χρθςιμοποιείσ το βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ Σφνταξθσ;
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Ερϊτθςθ 14: οι κετικζσ και αρνθτικζσ απαντιςεισ ανά 
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αγροτικισ προζλευςθσ δθλϊνουν ςε όλεσ τισ τάξεισ ελαφρά μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ 

του εγχειριδίου τθσ Νεοελλθνικισ Σφνταξθσ, με διαφορζσ που ενιςχφονται από τθν Αϋ 

ςτθ Γϋ τάξθ. 

 

Εξετάηοντασ τζλοσ, τισ απαντιςεισ των μακθτϊν με βάςθ το φφλο, τθν τάξθ φοίτθςθσ 

και τθν προζλευςθ διαπιςτϊνουμε ότι οι μακιτριεσ και των τριϊν κατθγοριϊν 

προζλευςθσ δθλϊνουν ότι αξιοποιοφν το ςχολικό ςυντακτικό περιςςότερο από τουσ 

μακθτζσ αντίςτοιχθσ καταγωγισ, ςε ποςοςτά που για ςτθν αςτικι προζλευςθ 

ανζρχονται ςτο 2,7% ςτθν Αϋ τάξθ, 2% ςτθ Βϋ και 2,7% ςτθ Γϋ, ςτθν εργατικι ςτα 3,1%, 

3,2% και 1,6% αντίςτοιχα και ςτθν αγροτικι ςτα 1,5%, 3,9% και 3,2% αντίςτοιχα. 

Υαρατθροφμε ακόμα ότι οι μακιτριεσ αγροτικισ προζλευςθσ δθλϊνουν τα 

μεγαλφτερα ποςοςτά χριςθσ του ςχολικοφ ςυντακτικοφ, με διαφορζσ που ςε ςχζςθ με 

τισ μακιτριεσ αςτικισ προζλευςθσ ανζρχονται ςτο 0,5% ςτθν Αϋ τάξθ, ςτο 1,3% ςτθ Βϋ 

και ςτο 3,5% ςτθ Γϋ και ςε ςχζςθ με τισ μακιτριεσ εργατικισ προζλευςθσ ςτα 0,8%, 

2,9% και 4,6% αντίςτοιχα. Αντίςτροφα, θ μικρότερθ χριςθ του βιβλίου δθλϊνεται από 

τουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ, οι κετικζσ απαντιςεισ των οποίων υπολείπονται 

εκείνων των μακθτϊν αςτικισ προζλευςθσ κατά 0,7% ςτθν Αϋ τάξθ, 2,8% ςτθ Βϋ και 0% 

ςτθ Γϋ και εκείνων των μακθτϊν αγροτικισ προζλευςθσ κατά 2,4%, 2,2% και 3% 

αντίςτοιχα. Ψζλοσ, μεγαλφτερθ ςυρρίκνωςθ τθσ χριςθσ του ςυντακτικοφ από τθν Αϋ 

ςτθ Γϋ τάξθ εντοπίηεται ςτισ μακιτριεσ εργατικισ προζλευςθσ (μείωςθ κατά 13,7%) και 

θ μικρότερθ ςε εκείνεσ τθσ αγροτικισ προζλευςθσ (μείωςθ κατά 9,9%), με τισ 

υπόλοιπεσ κατθγορίεσ να κυμαίνονται από 11,6% (για τουσ μακθτζσ αγροτικισ 

προζλευςθσ) ζωσ 12,9% (για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ αςτικισ προζλευςθσ).    
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35,3%

36,9%

30,6%

28,4%
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5.15. «Χρθςιμοποιείσ το βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ Γραμματικισ;» 

Πε τθν ερϊτθςθ αυτι επιδιϊκεται να διερευνθκεί ο βακμόσ ςτον οποίο ανατρζχει ο 

μακθτισ ςτθ Νεοελλθνικι Γραμματικι με αφορμι τθ γλωςςικι διδαςκαλία. Χε ό,τι 

αφορά το ςφνολο των μακθτϊν, διαπιςτϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο 

χρθςιμοποιοφν «πολφ» ι «αρκετά» μόνο το 42%, ενϊ οι αρνθτικζσ απαντιςεισ 

ανζρχονται ςχεδόν ςτο 58%. Ψα ποςοςτά δεν εκπλιςςουν, δεδομζνου ότι τα βιβλία 

του μακθτι για τθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ενςωματϊνουν, ςε κάποιον 

βακμό, και κζματα γραμματικισ κεωρίασ αλλά και ότι οι χρονικοί περιοριςμοί δεν 

επιτρζπουν ςε φιλολόγουσ και μακθτζσ να ανατρζχουν ςυχνά ςτο βιβλίο αυτό. Υρζπει, 

άλλωςτε, να επιςθμανκεί ότι τα αντίςτοιχα ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων για το 

βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ Σφνταξθσ (14θ ερϊτθςθ) είναι αρκετά χαμθλότερα (29,9%). 
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Ψα ποςοςτά του ςχιματοσ που ακολουκεί δείχνουν ζντονθ διαφοροποίθςθ ςτισ 

απαντιςεισ από τθ μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ. Χυγκεκριμζνα, ενϊ ςτθν Aϋ τάξθ οι 

κετικζσ απαντιςεισ είναι κατά τι περιςςότερεσ από το μιςό του ςυνόλου (51,9%), ςτθ 

Bϋ τάξθ το ποςοςτό τουσ πζφτει ςτο 42,1% και ςτθ Γϋ τάξθ φτάνει μόλισ ςτο 32,2%, με 

άλλα λόγια οι μακθτζσ που χρθςιμοποιοφν ςυχνά τθ Νεοελλθνικι Γραμματικι είναι 

λιγότεροι από το ζνα τρίτο του ςυνόλου. Ψα χαμθλά αυτά ποςοςτά μποροφν να 

ςυςχετιςτοφν με τισ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ του κυρίωσ γλωςςικοφ μακιματοσ 

(ανάγνωςθ και κατανόθςθ κειμζνων, αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ διαφόρων τφπων), 

με τον περιοριςμό των ωρϊν διδαςκαλίασ από τρεισ ςε δφο ςτθ Bϋ και Γϋ τάξθ και, 

ενδεχομζνωσ, με το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ χειρίηονται καλφτερα τον λόγο όςο 

μεγαλϊνουν και ςυνεπϊσ χρειάηεται να ανατρζξουν λιγότερο ςυχνά ςτθ Γραμματικι. 

Ξακοδικι πορεία των κετικϊν απαντιςεων διαπιςτϊκθκε και ωσ προσ το Συντακτικό 

τθσ Νζασ Ελλθνικισ ςτθ 14θ ερϊτθςθ. 

 

Αν λθφκεί υπόψθ και θ κοινωνικι προζλευςθ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςχολικι τάξθ, 

διαπιςτϊνεται ότι θ μείωςθ των κετικϊν απαντιςεων ακολουκεί παραπλιςια 

πορεία ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ: 20,8% ςτουσ μακθτζσ αςτικισ καταγωγισ 

(51,3% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 30,5% ςτθ Γϋ), 20% ςε εκείνουσ τθσ 

εργατικισ (50,8% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 30,8% ςτθ Γϋ) και 18,2% ςε αυτοφσ 

τθσ αγροτικισ (53,5% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ ζναντι 35,3% ςτθ Γϋ). Από τθν άλλθ 

πλευρά, τα υψθλότερα ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων ςυναντϊνται αφενόσ ςτα 

παιδιά αγροτικισ προζλευςθσ για τθν Αϋ και τθ Γϋ τάξθ (53,5% και 35,3% αντίςτοιχα) 

και αφετζρου ςτα παιδιά αςτικισ προζλευςθσ για τθ Bϋ τάξθ (42,8%), αλλά ςτθν ίδια 

τάξθ το ποςοςτό των παιδιϊν αγροτικισ προζλευςθσ είναι ςχεδόν το ίδιο (42,6%). Από 

τα παραπάνω δεδομζνα ςυνάγεται ότι θ διαφοροποίθςθ των ποςοςτϊν από τθ μια 

ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ δεν επθρεάηεται ςθμαντικά από τθν κοινωνικι προζλευςθ των 

51,9%
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μακθτϊν, αλλά και ότι οι μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ εμφανίηουν ςυνολικά 

υψθλότερο ποςοςτό κετικϊν απαντιςεων ςε ςχζςθ με τισ δυο άλλεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ. 

 

Ωσ προσ τθν κατανομι των κετικϊν απαντιςεων ανά φφλο, τα κορίτςια εμφανίηουν 

υψθλότερα ποςοςτά από εκείνα των αγοριϊν ςε όλεσ τισ τάξεισ και όλεσ τισ 

κοινωνικζσ ομάδεσ, αλλά οι διαφοροποιιςεισ αυτζσ δεν αντιςτοιχοφν ςυνολικά ςε 

υψθλά ποςοςτά. Για τα κορίτςια αςτικισ προζλευςθσ θ διαφορά από τα αγόρια είναι 

5,6% ςτθν Αϋ τάξθ, 5,7% ςτθ Βϋ και 4,6% ςτθ Γϋ, για εκείνα τθσ εργατικισ είναι 5,7% 

ςτθν Αϋ τάξθ, 6,1% ςτθ Βϋ και 5,6% ςτθ Γϋ και, τζλοσ, για εκείνα τθσ αγροτικισ 4% ςτθν 

Αϋ τάξθ, 6,7% ςτθ Βϋ και 2,6% ςτθ Γϋ. Ζτςι, θ διαφοροποίθςθ των απαντιςεων ανάλογα 

με το φφλο, ενϊ είναι παντοφ υπζρ των κοριτςιϊν, δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ 

αποκλίςεισ περνϊντασ από τθ μια τάξθ ι κοινωνικι προζλευςθ ςτθν άλλθ. 

Χθμειϊνεται ότι θ μικρότερθ διαφορά υπζρ των κοριτςιϊν ςυναντάται ςτισ 

απαντιςεισ τθσ Γϋ τάξθσ αγροτικισ προζλευςθσ και είναι μόλισ 2,6%. 
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5.16. «Πιςτεφεισ ότι ανταποκρίνεςαι με περιςςότερθ επιτυχία ςτισ 
γραπτζσ ι ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ;» 

Πε τθν ερϊτθςθ αυτι επιδιϊκεται να διευκρινιςτεί το είδοσ εργαςιϊν ςτισ οποίεσ 

πιςτεφει ο μακθτισ ότι ζχει υψθλότερεσ επιδόςεισ. Χθμειϊνεται ότι ςτθν ερϊτθςθ δεν 

γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ που γίνονται ςτθν τάξθ από εκείνεσ 

που δίνονται για το ςπίτι. Ψα ποςοςτά των τριϊν απαντιςεων δεν εμφανίηουν 

ςθμαντικι διαφοροποίθςθ, ενϊ είναι αναμενόμενθ θ απόκλιςθ κατά 5,3% υπζρ των 

προφορικϊν εργαςιϊν (36,2%) ζναντι των γραπτϊν (30,9%). Χθμειϊνεται επίςθσ ότι το 

ζνα τρίτο περίπου των μακθτϊν (32,9%) εκτιμά ότι ανταποκρίνεται με τθν ίδια 

επάρκεια τόςο ςτισ προφορικζσ όςο και ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ που αναλαμβάνει. 
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Χε ό,τι αφορά τισ απαντιςεισ ανά ςχολικι τάξθ, διαπιςτϊνεται μικρι ςταδιακι αφξθςθ 

των ποςοςτϊν τόςο για τισ προφορικζσ όςο και για τισ γραπτζσ εργαςίεσ και 

αντίςτοιχθ μείωςθ των ποςοςτϊν που αφοροφν τθν απάντθςθ «και ςτισ δφο». Για τισ 

προφορικζσ εργαςίεσ θ αφξθςθ είναι τθσ τάξθσ του 2,7% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (35% 

και 37,7% αντίςτοιχα) και για τισ γραπτζσ τθσ τάξθσ του 2,6% (29,3% και 31,9% 

αντίςτοιχα). Από τθν άλλθ πλευρά, θ μείωςθ των ποςοςτϊν ςτθν επιλογι «και ςτισ 

δφο» από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι τθσ τάξθσ του 5,3% (35,7% και 30,4% αντίςτοιχα). Ψα 

παραπάνω αποτελζςματα υποδεικνφουν ότι θ αυτοαξιολόγθςθ οριςμζνων 

τουλάχιςτον μακθτϊν για τισ επιδόςεισ τουσ ςτο ζνα ι ςτο άλλο είδοσ εργαςιϊν 

εμφανίηει ςταδιακι διαφοροποίθςθ: από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ αυξάνονται λίγο τα 

ποςοςτά που αφοροφν τόςο τισ προφορικζσ όςο και τισ γραπτζσ εργαςίεσ (0,4% 

αφξθςθ για τισ γραπτζσ και 1,8% για τισ προφορικζσ εργαςίεσ).  

 

Χε ό,τι αφορά τισ διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τθν κοινωνικι προζλευςθ των 

μακθτϊν, διαπιςτϊνεται ότι τα ποςοςτά που αφοροφν τισ γραπτζσ και τισ προφορικζσ 

εργαςίεσ ανεβαίνουν ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ περνϊντασ από τθ μια ςχολικι 

τάξθ ςτθν άλλθ, ενϊ μειϊνονται αντίςτοιχα τα ποςοςτά τθσ απάντθςθσ «και ςτισ δφο». 

Χυγκεκριμζνα, για τισ γραπτζσ εργαςίεσ τα ποςοςτά είναι παραπλιςια ςτθν Aϋ τάξθ για 

όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ (γφρω ςτο 29%), ενϊ ςτθ Γϋ τάξθ ανεβαίνουν μόλισ κατά 

1,4% ςτα παιδιά αςτικισ προζλευςθσ (29,4% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 30,8% ςτθ Γϋ), αλλά 

κατά 3,2% ςτα παιδιά εργατικισ προζλευςθσ (29% ζναντι 32,2%) και 3,3% ςτα παιδιά 

αγροτικισ προζλευςθσ (29,4% ζναντι 32,7%), κάτι που ςθμαίνει ότι οριςμζνοι από 

τουσ μακθτζσ των δφο αυτϊν κοινωνικϊν ομάδων κεωροφν ότι βελτιϊνουν τισ 

επιδόςεισ τουσ ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτισ προφορικζσ 

εργαςίεσ τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ ποςοςτϊν, κατά 5,2% από τθν Aϋ (33,2%) ςτθ Γϋ 
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(38,4%) τάξθ, εμφανίηουν οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ. Χτα παιδιά εργατικισ 

προζλευςθσ θ αντίςτοιχθ αφξθςθ από τθν Aϋ (36,2%) ςτθ Γϋ (38,2%) τάξθ είναι μόλισ 

2%, ενϊ θ αφξθςθ ςτα παιδιά αγροτικισ προζλευςθσ είναι 1% (35,6% ζναντι 36,6%). Χε 

ό,τι αφορά τθν απάντθςθ «και ςτισ δφο», θ ςταδιακι μείωςθ των ποςοςτϊν ςτα 

παιδιά αςτικισ προζλευςθσ ςχετίηεται κυρίωσ με τθν αφξθςθ των απαντιςεων που 

αφοροφν τισ προφορικζσ εργαςίεσ, ενϊ αντίςτροφα ςτισ άλλεσ δφο κοινωνικζσ ομάδεσ 

θ μείωςθ των αντίςτοιχων ποςοςτϊν οφείλεται κυρίωσ τθν αφξθςθ των απαντιςεων 

που αφοροφν τισ γραπτζσ εργαςίεσ. 

 

H εικόνα των απαντιςεων εμφανίηεται πιο ςφνκετθ, αν λθφκεί υπόψθ και θ 

παράμετροσ του φφλου. Ξαταρχάσ, είναι φανερό πωσ τα κορίτςια κεωροφν ότι 

ανταποκρίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία απ’ ό,τι τα αγόρια ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ, 

εφόςον τα ποςοςτά τουσ είναι υψθλότερα από εκείνα των αγοριϊν ςε όλεσ τισ 

ςχολικζσ τάξεισ και ανεξάρτθτα από κοινωνικι προζλευςθ. Σι αποκλίςεισ μεταξφ 

αγοριϊν και κοριτςιϊν είναι εδϊ εμφανείσ κυρίωσ ςτα παιδιά αςτικισ προζλευςθσ και 

φτάνουν το 8,5% ςτθ Γϋ τάξθ (26,4% για τα αγόρια ζναντι 34,9% για τα κορίτςια), ενϊ 

είναι αρκετά μικρότερεσ ςτισ άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, με εξαίρεςθ τα παιδιά 

αγροτικισ προζλευςθσ ςτθ Γϋ τάξθ, όπου θ ςχετικι απόκλιςθ φτάνει το 9,2%, πάντα 

ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ (28,2% για τα αγόρια ζναντι 37,4% για τα κορίτςια). Αντίκετα, 

ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ είναι υψθλότερα τα ποςοςτά των αγοριϊν, αλλά οι 

αποκλίςεισ είναι εδϊ αιςκθτά μεγαλφτερεσ από τισ αποκλίςεισ υπζρ των κοριτςιϊν 

που αναφζρκθκαν για τισ γραπτζσ εργαςίεσ, ενϊ ταυτόχρονα κατανζμονται πιο 

ομοιόμορφα ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Χτα παιδιά αςτικισ προζλευςθσ θ μεγαλφτερθ 

διαφορά είναι 14,7% ςτθ Γϋ τάξθ (45,5% για τα αγόρια ζναντι 31,8% για τα κορίτςια), 

ςτα παιδιά εργατικισ προζλευςθσ είναι 11,1%, επίςθσ ςτθ Γϋ τάξθ (43,4% για τα 

αγόρια και 32,5% για τα κορίτςια), ενϊ ςτα παιδιά αγροτικισ προζλευςθσ είναι 11,7% 
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και ςυναντάται ςτθν Aϋ τάξθ (41,3% για τα αγόρια και 29,6% για τα κορίτςια). Ψζλοσ, 

διαπιςτϊνεται ότι θ αυξθμζνθ διαφοροποίθςθ υπζρ των αγοριϊν ςτισ προφορικζσ 

εργαςίεσ δεν οφείλεται μόνο ςτθν προτίμθςθ των κοριτςιϊν για τισ γραπτζσ εργαςίεσ 

αλλά επίςθσ ςτο ότι τα κορίτςια που επζλεξαν τθν απάντθςθ «και ςτισ δφο» ιταν 

αιςκθτά περιςςότερα από τα αγόρια ςε όλεσ τισ ςχολικζσ τάξεισ και κοινωνικζσ 

ομάδεσ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ που ςυναντάται ςε ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ 

απάντθςθ είναι 7,9% ςτθν Aϋ τάξθ των παιδιϊν αγροτικισ προζλευςθσ (31,1% για τα 

αγόρια ζναντι 39% για τα κορίτςια), ενϊ εξάλλου αποκλίςεισ τθσ τάξθσ του 5% υπζρ 

των κοριτςιϊν ςυναντϊνται ςτθ Γϋ τάξθ των παιδιϊν αςτικισ και εργατικισ 

προζλευςθσ. 

 

5.17.«Πιςτεφεισ ότι το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςε βοθκάει να 
ςυντάςςεισ ςωςτά ςχολικά κείμενα ςε όλα τα μακιματα;» 

Πε τθν ερϊτθςθ αυτι διερευνάται από τθ ςκοπιά των μακθτϊν θ ςυμβολι του 

γλωςςικοφ μακιματοσ ςτθ διαμόρφωςθ του είδουσ λόγου που χρθςιμοποιοφν 

γενικότερα οι μακθτζσ για να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ των γραπτϊν εργαςιϊν 

τθσ τάξθσ τουσ. Ψα ςυνολικά ποςοςτά δείχνουν πωσ θ πλειονότθτα των μακθτϊν 

κεωρεί χριςιμεσ τισ δεξιότθτεσ γραπτοφ λόγου που αποκτά μζςα από τα γλωςςικά 

εγχειρίδια. Οι κετικζσ απαντιςεισ ανζρχονται ςυνολικά ςε 59,7% και οι αρνθτικζσ ςε 
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40,3%. Χθμειϊνεται ότι θ απάντθςθ «κακόλου» ςυγκεντρϊνει μόλισ 6,9%. 

 

Από τα δεδομζνα του επόμενου γραφιματοσ ςυνάγεται ότι το υψθλό ποςοςτό 

κετικϊν απαντιςεων ςτο ςφνολο των ερωτθκζντων οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ 

κετικζσ απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Aϋ τάξθσ, που ανζρχεται ςε 67,6% ζναντι 57,4% 

για τθ Bϋ τάξθ και 54,1% για τθ Γϋ τάξθ. H ςυνολικι πτϊςθ των κετικϊν απαντιςεων 

από τθν Aϋ ςτθν Γϋ τάξθ είναι 13,5%. Ωςτόςο, οι κετικζσ απαντιςεισ επικρατοφν και 

ςτισ τρεισ ςχολικζσ τάξεισ. Από τθν άλλθ πλευρά, διαπιςτϊνεται ότι μεγάλο μζροσ από 

τουσ μακθτζσ τθσ Bϋ και τθσ Γϋ τάξθσ δεν κεωροφν ότι τα γλωςςικά εγχειρίδια τουσ 

προςφζρουν ςθμαντικι βοικεια ςτθ ςφνταξθ ςωςτϊν ςχολικϊν κειμζνων ςτα άλλα 

μακιματα. Ψα αποτελζςματα αυτά μποροφν να ςυςχετιςτοφν με το ότι οι ειδικζσ 

απαιτιςεισ των διάφορων μακθμάτων, οι οποίεσ αυξάνονται από τθ μια ςχολικι τάξθ 

ςτθν άλλθ, υπερβαίνουν λιγότερο ι περιςςότερο τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ γραπτοφ 

λόγου που διδάςκονται με το γλωςςικό μάκθμα. Ωςτόςο, τα αυξανόμενα ποςοςτά 

αρνθτικϊν απαντιςεων από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ υποδθλϊνουν μζχρισ ενόσ ςθμείου 

ζνα ζλλειμμα διακεματικότθτασ ςτα εγχειρίδια Γλϊςςασ, ςτοιχείο ςτο οποίο δίνεται 

ζμφαςθ ςτα νζα βιβλία, κακϊσ ζχει και ερευνθτικά αποδειχκεί ότι οι μακθτζσ 

μακαίνουν καλφτερα μζςα από διακεματικζσ ςυμμετοχικζσ δραςτθριότθτεσ. 

πολφ 22,0%

αρκετά 37,7%

μερικζσ φορζσ  
33,4%

κακόλου 6,9%

Ριςτεφεισ ότι το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςε βοθκάει να 
ςυντάςςεισ ςωςτά ςχολικά κείμενα ςε όλα τα μακιματα;
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H φκίνουςα πορεία των κετικϊν απαντιςεων από τθ μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ 

ςυμβαδίηει με τα ποςοςτά που αφοροφν τθν κοινωνικι προζλευςθ. Σι κετικζσ 

απαντιςεισ, αν και αντιπροςωπεφουν παντοφ πάνω από το μιςό του ςυνόλου, 

μειϊνονται ςτακερά από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ: 15,5% 

ςυνολικά ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ (67,2% κετικζσ απαντιςεισ ςτθν Αϋ 

ζναντι 51,7% ςτθ Γϋ), 12,2% ςε εκείνουσ τθσ εργατικισ (66,4% ςτθν Αϋ ζναντι 54,2% ςτθ 

Γϋ) και 12,8% ςε εκείνουσ τθσ αγροτικισ (69,2% ςτθν Αϋ ζναντι 56,4% ςτθ Γϋ). Σι 

μακθτζσ αγροτικισ κυρίωσ αλλά και εργατικισ προζλευςθσ αξιολογοφν κάπωσ 

κετικότερα τθ ςυμβολι των ςχολικϊν βιβλίων Γλϊςςασ ςτθ ςφνταξθ εργαςιϊν ςε όλα 

τα μακιματα: τα ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων είναι εδϊ λίγο υψθλότερα ςε όλεσ τισ 

γυμναςιακζσ τάξεισ από εκείνα των μακθτϊν αςτικισ προζλευςθσ. H μεγαλφτερθ 

απόκλιςθ που παρατθρείται ςχετικά ανζρχεται ςε 4,7% και ςυναντάται ςτθ Γϋ τάξθ 

μεταξφ μακθτϊν αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ (51,7% και 56,4% αντίςτοιχα). 

67,6%

57,4%

54,1%

32,4%

42,6%

45,9%

Αϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Γϋ τάξθ

Ερϊτθςθ 17: οι κετικζσ και αρνθτικζσ απαντιςεισ ανά 
τάξθ

Αρνθτικζσ απαντιςεισ

Κετικζσ απαντιςεισ



[228] 

 

 

H ςχετικά ομοιόμορφθ φκίνουςα πορεία των ποςοςτϊν κετικϊν απαντιςεων από τθ 

μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ τροποποιείται εν μζρει 

εφόςον λθφκεί υπόψθ θ παράμετροσ του φφλου. Ενϊ αγόρια και κορίτςια εμφανίηουν 

φκίνοντα ποςοςτά ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, ωςτόςο δεν εξάγεται κάποια 

κυρίαρχθ και ςαφισ τάςθ ωσ προσ το αν υπερτεροφν οι κετικζσ απαντιςεισ του ενόσ ι 

του άλλου φφλου ςτουσ άξονεσ τθσ ςχολικισ τάξθσ και τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ. Ψα 

κορίτςια εμφανίηουν υψθλότερα ποςοςτά από εκείνα των αγοριϊν ςτθ Βϋ τάξθ 

αςτικισ προζλευςθσ (56,9% ζναντι 55,6% ςτα αγόρια), ςτθν Αϋ και Γϋ τάξθ εργατικισ 

προζλευςθσ (67,6% ζναντι 65,3% και 54,5% ζναντι 53,8% αντίςτοιχα), κακϊσ και ςτθ 

Bϋ και Γϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (60,9% ζναντι 57,9% και 58,4% ζναντι 54,5% 

αντίςτοιχα), ενϊ θ εικόνα αντιςτρζφεται ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ. Χυνολικά 

πάντωσ, οι αποκλίςεισ υπζρ των κοριτςιϊν, όπου εμφανίηονται, είναι λίγο 

μεγαλφτερεσ από εκείνεσ υπζρ των αγοριϊν. Ψα μεγαλφτερα ποςοςτά απόκλιςθσ υπζρ 

των κοριτςιϊν εμφανίηονται ςτθ Bϋ και Γϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (3% και 3,9% 

αντίςτοιχα), ενϊ θ απόκλιςθ υπζρ των αγοριϊν φτάνει μζχρι το 2,6% ςτθ Γϋ τάξθ 

αςτικισ προζλευςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ, οι αποκλίςεισ υπζρ του ενόσ ι του άλλου 

φφλου είναι πάντα ςχετικά μικρζσ. Ψο ςυμπζραςμα που απορρζει από τα παραπάνω 

είναι ότι, αν και διαπιςτϊνεται μικρι υπεροχι των κετικϊν απαντιςεων των 

κοριτςιϊν, ιδίωσ ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ, τα αποτελζςματα από τθ 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ δεν φαίνονται να κακορίηονται ςε αξιόλογο βακμό από τθν 

παράμετρο του φφλου. 

67,2%

66,4%

69,2%

56,3%

56,7%

59,4%

51,7%

54,2%

56,4%

Αςτικι

Εργατικι

Αγροτικι
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5.18.«Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα κα ικελεσ να ςε βοθκάει 
περιςςότερο: ςτο λεξιλόγιο, ςτθ γραμματικι, ςε όλα εξίςου;» 

Πε τθν ερϊτθςθ αυτι ανιχνεφεται ο βακμόσ ςτον οποίο οι μακθτζσ κεωροφν ότι θ 

γλωςςικι διδαςκαλία χρειάηεται ενίςχυςθ ςτον λεξιλογικό ι ςτον γραμματικό τομζα ι 

και ςτουσ δφο. Χθμειϊνεται ότι θ ερϊτθςθ είναι ζτςι διατυπωμζνθ ϊςτε να μθν 

αποκλείςει άλλουσ τομείσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ που ενδζχεται να ενδιαφζρουν 

τουσ μακθτζσ και να μθν προκαλζςει άρνθςθ απάντθςθσ. Χθμειϊνεται ακόμα ότι ο 

όροσ «Γραμματικι» χρθςιμοποιείται εδϊ με τθ γενικι ζννοια τθσ Πορφολογίασ και 

τθσ Χφνταξθσ, όπωσ δθλαδι χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςτθν τάξθ ςε ςχζςθ με τθ 

«κεωρία» που ενυπάρχει ςτα ςχολικά βιβλία. Από τουσ δφο τομείσ διδαςκαλίασ ςτουσ 

οποίουσ ςτοχεφει θ ερϊτθςθ προθγείται ςτο ςφνολο θ γραμματικι με 24,3%, ενϊ το 

λεξιλόγιο ζχει το αρκετά χαμθλό ποςοςτό 14,9%. Ωςτόςο, το ποςοςτό 60,8% τθσ 

απάντθςθσ «ςε όλα εξίςου» δείχνει ότι θ μεγάλθ πλειονότθτα των μακθτϊν δεν 

κεωρεί ότι εμφανίηει κάποια υςτζρθςθ ειδικά ςτο λεξιλόγιο ι τθ γραμματικι. 

67,5% 66,9% 65,3% 67,6% 69,7% 68,7%

55,6% 56,9% 57,0% 56,2% 57,9% 60,9%

53,0% 50,4% 53,8% 54,5% 54,5% 58,4%

αγόρια κορίτςια αγόρια κορίτςια αγόρια κορίτςια

Αςτικι Εργατικι Αγροτικι
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Σι απαντιςεισ ανά τάξθ δείχνουν ότι θ επιλογι «ςε όλα εξίςου» εμφανίηει μικρι 

ςταδιακι αφξθςθ που φτάνει το 3% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ (59,4% ςτθν Aϋ τάξθ, 60,4% 

ςτθ Bϋ και 62,4% ςτθν Γϋ). Αντίςτοιχα, από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ υπάρχει μικρι 

υποχϊρθςθ ςτα ποςοςτά για το λεξιλόγιο, κατά 1,5% (16,3% ςτθν Αϋ τάξθ και 14,8% 

ςτθν Γϋ), όπωσ και ςτθ γραμματικι, επίςθσ κατά 1,5% (24,3% ςτθν Αϋ τάξθ και 22,8% 

ςτθν Γϋ). Από τθν άλλθ πλευρά, διαπιςτϊνεται ότι το χαμθλότερο ποςοςτό για το 

λεξιλόγιο ςυναντάται ςτθ Bϋ τάξθ (13,8%), ενϊ το υψθλότερο ποςοςτό για τθ 

γραμματικι ςυναντάται, αντιδιαμετρικά, επίςθσ ςτθ Bϋ τάξθ (25,8%). Χυνολικά, το ζνα 

τζταρτο περίπου των μακθτϊν ςε κάκε τάξθ δθλϊνει ότι κα χρειαηόταν περιςςότερθ 

βοικεια ςτθ γραμματικι από τα γλωςςικά εγχειρίδια. 

 

Σι απαντιςεισ με βάςθ τθν κοινωνικι προζλευςθ δείχνουν αρκετζσ διαφοροποιιςεισ, 

αν και ςυνικωσ οι αποκλίςεισ είναι μικρζσ, μεταξφ των μακθτϊν. Χε ό,τι αφορά τθν 

απάντθςθ «ςε όλα εξίςου», οι μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ αυξάνουν ςταδιακά τα 

ποςοςτά τουσ κατά 4,3% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (59,8% ςτθν Aϋ τάξθ ζναντι 64,1% ςτθ 

ςτο λεξιλόγιο 
14,9%

ςτθ 
γραμματικι 

24,3%
ςε όλα 
εξίςου 
60,8%

Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα κα ικελεσ να ςε βοθκάει 
περιςςότερο:
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Γϋ). Από τθν άλλθ πλευρά, ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ το υψθλότερο ποςοςτό, 

62,3%, εμφανίηεται ςτθ Bϋ τάξθ, ενϊ ςτουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ το 

χαμθλότερο ποςοςτό, 59,1%, εμφανίηεται επίςθσ ςτθ Bϋ τάξθ. Χε ό,τι αφορά τθν 

επιλογι του λεξιλογίου, τα υψθλότερα ποςοςτά εμφανίηουν τα παιδιά αςτικισ 

προζλευςθσ, με 17,5% ςτθ Γϋ τάξθ, ενϊ τα χαμθλότερα τα παιδιά αγροτικισ 

προζλευςθσ, με 12,6% επίςθσ ςτθ Γϋ τάξθ. Αντίκετα, θ επιλογι τθσ γραμματικισ 

εμφανίηει λίγο υψθλότερα ποςοςτά ςτα παιδιά εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ, 

με υψθλότερα το 25,9% ςτθ Bϋ τάξθ εργατικισ προζλευςθσ και το 27,3% ςτθ Bϋ τάξθ 

αγροτικισ προζλευςθσ. Ωσ προσ τθν ίδια επιλογι, τα παιδιά αςτικισ προζλευςθσ 

εμφανίηουν ςε όλεσ τισ τάξεισ χαμθλότερα ποςοςτά από τα αντίςτοιχα όλων των 

κοινωνικϊν ομάδων, με χαμθλότερο το 20,6% τθσ Γϋ τάξθσ, κάτι το οποίο ςχετίηεται με 

τα αυξθμζνα ποςοςτά για το λεξιλόγιο που εμφανίηει, όπωσ προαναφζρκθκε, αυτι θ 

κοινωνικι ομάδα.  

 

Ακόμα μεγαλφτεροσ αρικμόσ διαφοροποιιςεων εντοπίηεται αν λθφκεί υπόψθ θ 

παράμετροσ του φφλου, ςε οριςμζνεσ μάλιςτα περιπτϊςεισ εμφανίηονται πολφ 

αιςκθτζσ αποκλίςεισ. Σι ςθμαντικότερεσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ το φφλο 

παρατθροφνται ςτθν απάντθςθ «ςε όλα εξίςου», όπου τα κορίτςια ζχουν τα 

μεγαλφτερα ποςοςτά ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Χτθν αςτικι ομάδα θ 

μεγαλφτερθ απόκλιςθ ςε αυτι τθν απάντθςθ είναι 7,5% υπζρ των κοριτςιϊν ςτθ Bϋ 

τάξθ (58,4% των αγοριϊν ζναντι 65,9% των κοριτςιϊν), ενϊ υπάρχει παρόμοια 

αυξθμζνθ απόκλιςθ και ςτισ δφο άλλεσ γυμναςιακζσ τάξεισ. Χτθν εργατικι ομάδα θ 

μεγαλφτερθ απόκλιςθ ςτθν ίδια απάντθςθ είναι 11,4% ςτθ Γϋ τάξθ (55,9% των αγοριϊν 

ζναντι 67,3% των κοριτςιϊν), ενϊ ςτθν αγροτικι ομάδα είναι 11% ςτθ Bϋ τάξθ (54,6% 

των αγοριϊν ζναντι 65,6% των κοριτςιϊν), αλλά τα ποςοςτά απόκλιςθσ υπζρ των 

κοριτςιϊν ςτισ κοινωνικζσ αυτζσ ομάδεσ είναι αυξθμζνα και ςτισ δυο άλλεσ ςχολικζσ 
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τάξεισ. Αιςκθτζσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ το φφλο παρατθροφνται και ςτισ δυο άλλεσ 

απαντιςεισ. Χτθν επιλογι για τθ γραμματικι κυρίωσ αλλά και ςε εκείνθ για το 

λεξιλόγιο τα ποςοςτά των κοριτςιϊν είναι κατά κανόνα αιςκθτά χαμθλότερα από 

εκείνα των αγοριϊν, κάτι που ςχετίηεται με τα αυξθμζνα ποςοςτά των κοριτςιϊν ςτθν 

απάντθςθ «ςε όλα εξίςου». Σι μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ υπζρ των αγοριϊν 

εμφανίηονται ςτθν αγροτικι ομάδα: ςε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο, θ μεγαλφτερθ 

απόκλιςθ ςυναντάται ςτθ Bϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ ςε ποςοςτό 4% (14,8% των 

αγοριϊν ζναντι 10,8% των κοριτςιϊν), ενϊ ςε ό,τι αφορά τθ γραμματικι, ςυναντάται 

ςτθ Γϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ και είναι 9,8% (28,1% των αγοριϊν ζναντι 18,3% 

των κοριτςιϊν). 

 

5.19. «O τρόποσ που οργανϊνεται θ φλθ του βιβλίου Νεοελλθνικι 
Γλϊςςα ςε υποενότθτεσ: ςε βοθκάει, ςε δυςκολεφει, οφτε ςε 
βοθκάει οφτε ςε δυςκολεφει;» 

H ερϊτθςθ αυτι αφορά τα βιβλία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, που αντικαταςτάκθκαν 

από τα πρόςφατα ςχολικά βιβλία, αλλά εξακολουκεί να παρουςιάηει ενδιαφζρον ςτο 

μζτρο που τα νζα ςχολικά βιβλία διακζτουν εν μζρει παρόμοια οργάνωςθ τθσ φλθσ. 

Διαπιςτϊνεται ότι περιςςότερα από τα μιςά παιδιά (55,9%) κεϊρθςαν ότι τα βοθκά 
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ςτο λεξιλόγιο ςτθ γραμματικι ςε όλα εξίςου
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ο τρόποσ οργάνωςθσ του βιβλίου τουσ, αλλά και ότι ςχεδόν ζνασ ςτουσ τρεισ μακθτζσ 

(32,4) ζκρινε ότι οφτε τον βοθκά οφτε τον δυςκολεφει. 

 

Από τισ απαντιςεισ ανά τάξθ γίνεται φανερό ότι μειϊνεται ςταδιακά το ποςοςτό τθσ 

κετικισ ανταπόκριςθσ και από 61,2% ςτθν Αϋ τάξθ φτάνει ςτθ Γϋ τάξθ το 51,4%, με μια 

διαφορά 10,2%. Θ αρνθτικι απάντθςθ αυξάνεται ελάχιςτα από 11,1% ςτθν Αϋ τάξθ ςε 

12,2% ςτθ Βϋ τάξθ και 11,8% ςτθ Γϋ τάξθ δθλαδι θ διαφορά Αϋ και Γϋ τάξθσ είναι 0,7%. 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ απάντθςθ «οφτε ςε βοθκάει οφτε ςε δυςκολεφει» εμφανίηει 

ςταδιακι αφξθςθ τθσ οποίασ τα ποςοςτά είναι παραπλιςια με τα ποςοςτά μείωςθσ 

τθσ κετικισ απάντθςθσ και θ διαφορά από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι 9,1% (27,7% ςτθν Αϋ 

τάξθ και 36,8% ςτθν Γϋ τάξθ). Χυνεπϊσ, υπάρχει ςυνολικά μετακίνθςθ των 

προτιμιςεων από τθν Αϋ ςτθ Βϋ και ςτθ Γϋ τάξθ κυρίωσ προσ τθν απάντθςθ αυτι, 

μετακίνθςθ που γίνεται ςε βάροσ τθσ απάντθςθσ «ςε βοθκάει». 

 

Από τισ απαντιςεισ ανά τάξθ και προζλευςθ διαπιςτϊνεται ότι τα ποςοςτά για τθν 

ςε βοθκάει 
55,9%

ςε δυςκολεφει 
11,7%

οφτε ςε 
βοθκάει οφτε 
ςε δυςκολεφει 

32,4%

Ο τρόποσ που οργανϊνεται θ φλθ του βιβλίου 
Νεοελλθνικι Γλϊςςα ςε υποενότθτεσ:
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απάντθςθ «ςε βοθκάει» πζφτουν από τθ μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ και ιδίωσ από 

τθν Aϋ ςτθ Bϋ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Ψα υψθλότερα ποςοςτά για τθν απάντθςθ 

«ςε βοθκάει» ανικουν ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ όλων των τάξεων, ενϊ 

τα χαμθλότερα ςε εκείνουσ εργατικισ προζλευςθσ όλων των τάξεων. Ωςτόςο, τα 

ποςοςτά δεν αποκλίνουν εδϊ ςε ςθμαντικό βακμό από τθ μια κοινωνικι ομάδα ςτθν 

άλλθ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ ςυναντάται ςτθν Aϋ τάξθ και είναι 1,8% ζναντι τθσ 

αςτικισ ομάδασ (63% για τθν Aϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ ζναντι 61,2% τθσ 

αντίςτοιχθσ τάξθσ αςτικισ προζλευςθσ) και 3,5% ζναντι τθσ εργατικισ ομάδασ (63% 

ζναντι 59,5% αντίςτοιχα). H αγροτικι ομάδα ζχει τα υψθλότερα ποςοςτά και ςτθν 

απάντθςθ «ςε δυςκολεφει», αλλά και πάλι χωρίσ ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από τισ άλλεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Ψα χαμθλότερα ποςοςτά ζχει εδϊ θ αςτικι ομάδα. H μεγαλφτερθ 

απόκλιςθ που ςυναντάται ςε ςχζςθ με τθν απάντθςθ αυτι είναι 3,9% ςτθ Bϋ τάξθ 

(13,8% τόςο ςτθν αγροτικι όςο και τθν εργατικι ομάδα ζναντι 8,9% ςτθν αςτικι 

ομάδα). Ψζλοσ, θ απάντθςθ «οφτε ςε βοθκάει οφτε ςε δυςκολεφει» είχε τθ 

μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ, ενϊ εμφανίηει 

ςταδιακι αλλά αιςκθτι αφξθςθ από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ 

ομάδεσ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ που εντοπίηεται είναι εδϊ είναι τθσ τάξθσ του 5,1% 

και ςυναντάται ςτθ Bϋ τάξθ αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ (34,9% ζναντι 29,8% 

αντίςτοιχα). 

 

Από τισ απαντιςεισ ανά φφλο διαπιςτϊνονται πολλζσ διαφοροποιιςεισ και ςτισ τρεισ 

απαντιςεισ. Χτθν απάντθςθ «ςε βοθκάει» τα κορίτςια εμφανίηουν ςχεδόν πάντα 

μεγαλφτερα ποςοςτά από τα αγόρια ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Ψισ μικρότερεσ 

αποκλίςεισ ςυνολικά εμφανίηει θ αςτικι ομάδα, και τισ μεγαλφτερεσ θ αγροτικι 

ομάδα. Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό διαφοροποίθςθσ υπζρ των κοριτςιϊν είναι εδϊ 8% 

ςτθ Bϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (52,5% για τα αγόρια ζναντι 60,5% των κοριτςιϊν). 
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Τα κορίτςια ζχουν υψθλότερα ποςοςτά από τα αγόρια και ςτθν απάντθςθ «οφτε ςε 

βοθκάει οφτε ςε δυςκολεφει», αλλά οι αποκλίςεισ είναι ςυνολικά μικρότερεσ απ’ ό,τι 

ςτθν προθγοφμενθ απάντθςθ και κατανζμονται ςχετικά ομαλά ςτισ κοινωνικζσ 

ομάδεσ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ είναι εδϊ 5,3% ςτθ Γϋ τάξθ αςτικισ προζλευςθσ 

(34,6% για τα αγόρια ζναντι 39,9% των κοριτςιϊν). Χτθν απάντθςθ «ςε δυςκολεφει», 

αντίκετα, τα κορίτςια ζχουν παντοφ αιςκθτά χαμθλότερα ποςοςτά από τα αγόρια, 

ενϊ οι μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ εντοπίηονται ςτθν αγροτικι ομάδα, με μεγαλφτερθ 

διαφοροποίθςθ το 12,9% υπζρ των αγοριϊν ςτθ Bϋ τάξθ (20% για τα αγόρια ζναντι 

7,1% των κοριτςιϊν) και οι μικρότερεσ ςτθν αςτικι, με μικρότερθ διαφοροποίθςθ το 

4,2% υπζρ των αγοριϊν ςτθν Αϋ τάξθ (11,7% για τα αγόρια ζναντι 7,5% των κοριτςιϊν). 

Από τισ κατανομζσ των ποςοςτϊν ανά φφλο για τθν ερϊτθςθ αυτι ςυνάγεται ότι τα 

κορίτςια ζχουν ςυνολικά κετικότερθ γνϊμθ από τα αγόρια για τθν οργάνωςθ τθσ 

φλθσ των εγχειριδίων τουσ. Αξίηει να τεκεί το ίδιο ερϊτθμα και για τα νζα βιβλία ϊςτε 

να εξαχκοφν ςυγκριτικά αποτελζςματα. 
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5.20. «Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν 
τάξθ ςου κζλεισ να περιζχει: περιςςότερα κείμενα, λιγότερα 
κείμενα, οφτε περιςςότερα οφτε λιγότερα;» 

H ερϊτθςθ αυτι αναφζρεται ςτα προθγοφμενα βιβλία τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, 

αλλά παρουςιάηει ενδιαφζρον και για τα ςθμερινά. Διαπιςτϊνεται ότι ςυνολικά πάνω 

από το ζνα τρίτο των μακθτϊν (37,6%) κα επικυμοφςε να υπάρχουν περιςςότερα 

κείμενα ςτα βιβλία τουσ, αλλά και ότι το ζνα τζταρτο των μακθτϊν (25,3%) κα ικελε 

λιγότερα κείμενα, ενϊ το ποςοςτό εκείνων που απαντοφν «οφτε λιγότερα οφτε 

περιςςότερα» (37,1%) είναι ςχεδόν ιςοδφναμο με εκείνο των μακθτϊν που κα ικελαν 

περιςςότερα κείμενα.  

 

Σι απαντιςεισ ανά τάξθ δείχνουν ότι θ επιλογι που αφορά «περιςςότερα κείμενα» 

ακολουκεί φκίνουςα πρόοδο, με μεγαλφτερθ υποχϊρθςθ 7,4% μεταξφ τθσ Bϋ και τθσ 

Γϋ τάξθσ (39,4% ςτθ Bϋ ζναντι 32% ςτθ Γϋ). H ςυνολικι διαφοροποίθςθ από τθν Aϋ ςτθ 

Γϋ τάξθ είναι 9,5% (41,5% ςτθ Bϋ ζναντι 32% ςτθν Γϋ). Αντίςτροφα, τα ποςοςτά των 

μακθτϊν που κα ικελαν «λιγότερα κείμενα» αυξάνονται ςτακερά και θ απόκλιςθ από 

τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι 5,5% (22,6% ςτθ Bϋ ζναντι 28,1% ςτθ Γϋ). Χε ό,τι αφορά τθν 

απάντθςθ «οφτε λιγότερα οφτε περιςςότερα», θ μόνθ αξιόλογθ διαφοροποίθςθ 

εντοπίηεται μεταξφ Aϋ και τθσ Γϋ τάξθσ και είναι θ αφξθςθ κατά 4% υπζρ τθσ Γϋ (35,9% 

ςτθ Aϋ ζναντι 39,9% ςτθν Γϋ). Χυνολικά, διαπιςτϊνεται ότι τα ποςοςτά τθσ επιλογισ για 

περιςςότερα κείμενα ςυγκλίνουν με εκείνα τθσ επιλογισ για λιγότερα κείμενα ςτθ Γϋ 

τάξθ, ςτθν οποία όμωσ εξακολουκεί να υπερτερεί κατά 3,9% (32% ζναντι 28,1%) θ 

προτίμθςθ για περιςςότερα κείμενα. 

περιςςότερα 
κείμενα 37,6%

λιγότερα 
κείμενα 25,3%

οφτε 
περιςςότερα 

οφτε λιγότερα 
37,1%

Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν 
τάξθ ςου κζλεισ να περιζχει:
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Σι τάςεισ που διαπιςτϊκθκαν ςτισ απαντιςεισ ανά τάξθ αναπαράγονται ςε μεγάλο 

βακμό και ςτισ κατανομζσ των ποςοςτϊν ανάλογα με τθν κοινωνικι προζλευςθ. Ξαι 

ςτισ τρεισ κοινωνικζσ ομάδεσ θ προτίμθςθ για περιςςότερα κείμενα μειϊνεται από τθ 

μια τάξθ ςτθν άλλθ, αλλά θ μείωςθ αυτι γίνεται κυρίωσ αιςκθτι ςτα ποςοςτά τθσ Γϋ 

τάξθσ: θ απόκλιςθ ςε ςχζςθ με τθν Aϋ τάξθ είναι 10,5%, 6,2% και 11,9% ςτθ Γϋ τάξθ 

αςτικισ, εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ αντίςτοιχα. Εξάλλου, θ αγροτικι ομάδα 

εμφανίηεται εδϊ να ζχει χαμθλότερα ποςοςτά από τισ άλλεσ δφο ςτθ Bϋ και Γϋ τάξθ. 

Αντίκετα, θ επιλογι που αφορά λιγότερα κείμενα αυξάνεται με ςχετικά πιο 

ομοιόμορφο τρόπο ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ περνϊντασ από τθ μια ςχολικι τάξθ 

ςτθν άλλθ. Είναι όμωσ φανερό ότι τθν επιλογι αυτι προτιμοφν περιςςότερο, ςε όλεσ 

τισ τάξεισ, μακθτζσ αγροτικισ κυρίωσ αλλά και εργατικισ προζλευςθσ παρά αςτικισ 

προζλευςθσ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ που εμφανίηεται είναι 6,1% μεταξφ μακθτϊν 

αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ ςτθ Bϋ τάξθ (22,4% και 28,5% αντίςτοιχα), ενϊ και 

ςτθ Γϋ τάξθ θ απόκλιςθ παραμζνει υψθλι (5,7%) μεταξφ μακθτϊν των ίδιων 

κοινωνικϊν ομάδων (26,1% και 31,8% αντίςτοιχα). Χε ό,τι αφορά τθν προτίμθςθ «οφτε 

λιγότερα οφτε περιςςότερα», ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ διαπιςτϊνεται αξιόλογθ 

αφξθςθ των ποςοςτϊν ανά τάξθ μόνο ςτθ Γϋ. Ψθν επιλογι αυτι ζκαναν ςτθ Γϋ τάξθ 

περιςςότεροι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ παρά εργατικισ ι αγροτικισ: θ απόκλιςθ 

από τουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ είναι 1,9% (41,4% και 39,5% αντίςτοιχα), ενϊ 

από τουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ είναι 2,7% (41,4% και 38,7% αντίςτοιχα). 
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Σι τάςεισ που παρατθρικθκαν ςτισ κατανομζσ των ποςοςτϊν ανά τάξθ και κοινωνικι 

προζλευςθ επαλθκεφονται μόνο εν μζρει αν λθφκεί υπόψθ ο παράγοντασ του φφλου, 

που φαίνεται να παράγει εδϊ πολλζσ επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ. Χε ό,τι αφορά τθν 

προτίμθςθ για «περιςςότερα κείμενα», θ διαφοροποίθςθ μεταξφ φφλων φτάνει το 

4,6% υπζρ των αγοριϊν ςτθ Bϋ τάξθ αςτικισ προζλευςθσ (44,1% για τα αγόρια ζναντι 

39,5% για τα κορίτςια), το 2,7% υπζρ των κοριτςιϊν ςτθ Bϋ τάξθ εργατικισ προζλευςθσ 

(39,7% για τα αγόρια ζναντι 42,4% για τα κορίτςια) και το 2,8%, πάλι υπζρ των 

κοριτςιϊν, ςτθν Aϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (40% για τα αγόρια ζναντι 42,8% για τα 

κορίτςια). Ενϊ ςτθν αςτικι ομάδα τα αγόρια υπερτεροφν των κοριτςιϊν ςε όλεσ τισ 

τάξεισ, θ τάςθ αυτι ανατρζπεται ςτισ δφο άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ: ςτθν αγροτικι 

ομάδα τα κορίτςια ζχουν υψθλότερα ποςοςτά από τα αγόρια ςε όλεσ τισ τάξεισ, ενϊ 

ςτθν εργατικι ζχουν υψθλότερα ποςοςτά από τα αγόρια ςτθν Aϋ και Bϋ αλλά 

χαμθλότερα ςτθ Γϋ. H διαφοροποίθςθ μεταξφ φφλων γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτι ςτισ 

ποςοςτιαίεσ κατανομζσ τθσ προτίμθςθσ για «λιγότερα κείμενα», όπου υπερζχουν 

παντοφ με μεγάλεσ αποκλίςεισ τα αγόρια. Χτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ θ 

διαφοροποίθςθ των φφλων κυμαίνεται γφρω ςτο 7% ςε όλεσ τισ τάξεισ, ςε εκείνουσ 

εργατικισ προζλευςθσ κυμαίνεται από 6,2% ςτθ Γϋ τάξθ (29,5% για τα αγόρια ζναντι 

23,3% για τα κορίτςια) ζωσ 10,8% ςτθν Aϋ (29,4% ζναντι 18,6%), ενϊ ςε εκείνουσ 

αγροτικισ προζλευςθσ οι αποκλίςεισ είναι πιο ζντονεσ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ και βρίςκονται γφρω ςτο 10% ςτθν Aϋ (27,5% ζναντι 17,5%) και τθ 

Γϋ τάξθ (37,1% ζναντι 26,3%) και το 12,9% ςτθ Bϋ τάξθ (34,7% ζναντι 21,8%). Ψζλοσ, τθν 

απάντθςθ «οφτε λιγότερα οφτε περιςςότερα» εμφανίηονται να επιλζγουν 

περιςςότερα κορίτςια, με αιςκθτζσ επίςθσ αποκλίςεισ από τα αγόρια ςε όλεσ τισ 

κοινωνικζσ ομάδεσ και ςχολικζσ τάξεισ. Χτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ θ 

μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ υπζρ των κοριτςιϊν είναι 11,6% ςτθ Bϋ τάξθ (41,5% 
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ζναντι 29,9%), ςε εκείνουσ εργατικισ προζλευςθσ είναι 9,4% ςτθ Γϋ τάξθ (44,4% ζναντι 

35%), ενϊ ςε εκείνουσ αγροτικισ προζλευςθσ είναι 11,8% ςτθ Bϋ τάξθ (42,2% ζναντι 

30,4%). 

 

5.21. «Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν 
τάξθ ςου κζλεισ να περιζχει: κείμενα χρθςτικά, κείμενα 
λογοτεχνικά, κείμενα ςε κόμικσ, κείμενα δοκιμιακά;» 

H ερϊτθςθ αυτι αποςκοπεί ςτθν ανίχνευςθ των προτιμιςεων των μακθτϊν ςχετικά 

με είδθ κειμζνων που τουσ είναι λίγο πολφ οικεία από το μάκθμα τθσ Γλϊςςασ αλλά 

και από τον ευρφτερο περίγυρό τουσ. Χυνολικά, περιςςότερα από τα μιςά παιδιά 

(55,8%) επιλζγουν τα κείμενα ςε κόμικσ, όπωσ είναι αναμενόμενο με βάςθ τθ νεαρι 

τουσ θλικία, ενϊ πάνω από το ζνα τζταρτο (26,8%) δίνει τθν προτίμθςι του ςτα 

λογοτεχνικά κείμενα (Παλαφάντθσ 2005, Γαλίηθ 2007). Εξάλλου, το ποςοςτό των 

χρθςτικϊν κειμζνων (11,3%), ςτα οποία περιλαμβάνονται κάκε είδουσ κείμενα με 

πλθροφοριακό φορτίο (οδθγοί και πλθροφοριακά ζντυπα, διαφθμίςεισ, μερικά είδθ 

δθμοςιογραφικϊν κειμζνων κ.ά.), βρίςκεται ςτθν τρίτθ κζςθ, ενϊ το χαμθλό ποςοςτό 

των δοκιμιακϊν κειμζνων (6,2%) ςχετίηεται προφανϊσ όχι μόνο με τθν θλικία των 
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μακθτϊν αλλά και με τισ διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτο 

Γυμνάςιο, αν ςυγκρικοφν με εκείνεσ του Ουκείου. Ζνα άλλο ςυμπζραςμα που 

ςυνάγεται από τα αυξθμζνα ποςοςτά για τα κόμικσ είναι ότι τα νζα ςχολικά βιβλία τθσ 

Γλϊςςασ ςυνάδουν εν μζρει ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ παράμετρο με τισ προτιμιςεισ 

των μακθτϊν, κακϊσ ςε πολλζσ ενότθτεσ ζχουν επιλεγεί ανάλογα κείμενα. 

 

Χε ό,τι αφορά τισ απαντιςεισ ανά τάξθ, θ προτίμθςθ για τα κόμικσ εμφανίηει μικρι 

αφξθςθ 1,7% από τθν Aϋ (54,2%) ςτθ Γϋ (55,9%) τάξθ, αλλά το υψθλότερο ποςοςτό 

εμφανίηεται ςτθ Bϋ τάξθ (57%), ενϊ οι διαφοροποιιςεισ από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ 

είναι μικρζσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ προτίμθςθ για τα λογοτεχνικά κείμενα 

ακολουκεί ομαλι φκίνουςα πορεία, με τελικι διαφοροποίθςθ 7% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ 

τάξθ (30,6% ζναντι 23,6% αντίςτοιχα). Αντίκετα, θ προτίμθςθ για τα χρθςτικά κείμενα 

εμφανίηει ομαλι αφξθςθ, με διαφοροποίθςθ 4,8% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (9% ζναντι 

13,8% αντίςτοιχα). Ψζλοσ, θ προτίμθςθ για τα δοκιμιακά κείμενα εμφανίηει οριακζσ 

διαφορζσ, κάτω από τθ μία ποςοςτιαία μονάδα από τάξθ ςε τάξθ, με υψθλότερο το 

6,6% ςτθ Γϋ τάξθ. Χυνολικά, οι αποκλίςεισ ανά τάξθ δεν είναι μεγάλεσ, όταν δεν είναι 

αμελθτζεσ, ενϊ τθ μεγαλφτερθ ςυγκριτικά διαφοροποίθςθ από τθ μια τάξθ ςτθν 

άλλθ εμφανίηουν τα λογοτεχνικά κείμενα. 

κείμενα 
χρθςτικά 11,3%

κείμενα 
λογοτεχνικά 

26,7%κείμενα ςε 
κόμικσ 55,7%

κείμενα 
δοκιμιακά 6,2%

Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ 
ςου κζλεισ να περιζχει:
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Σι κατανομζσ των απαντιςεων ανά τάξθ που περιγράφτθκαν πιο πάνω δεν 

διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τα ποςοςτά ανά κοινωνικι προζλευςθ. Χε 

ό,τι αφορά τα κείμενα ςε κόμικσ, τα υψθλότερα ποςοςτά εμφανίηονται ςυνολικά 

ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ και τα χαμθλότερα ςε εκείνουσ αγροτικισ 

προζλευςθσ, ςυνικωσ όμωσ οι αποκλίςεισ είναι μικρζσ. H ςχετικά μεγαλφτερθ 

απόκλιςθ που ςυναντάται είναι 5,1% ςτθν Γϋ τάξθ μεταξφ παιδιϊν αςτικισ και 

αγροτικισ προζλευςθσ (58,4% ζναντι 53,3% αντίςτοιχα). Εξάλλου, θ ομαλι φκίνουςα 

πρόοδοσ των ποςοςτϊν των λογοτεχνικϊν κειμζνων ανά τάξθ επαλθκεφεται και από 

τθ ςκοπιά των κοινωνικϊν ομάδων, ενϊ οι κατανομζσ δείχνουν εδϊ ότι τα υψθλότερα 

ποςοςτά ανικουν ςτθν αγροτικι ομάδα, ςε όλεσ τισ ςχολικζσ τάξεισ, αλλά με μικρζσ 

αποκλίςεισ, που ςυνικωσ δεν ξεπερνοφν το 2% περίπου, από τισ άλλεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ που ςυναντάται είναι 3,1% ςτθ Γϋ τάξθ μεταξφ 

παιδιϊν αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ (22,2% ζναντι 25,3% αντίςτοιχα). Χε ό,τι 

αφορά τα χρθςτικά κείμενα, επαλθκεφεται επίςθσ θ προοδευτικι ανά τάξθ αφξθςθ 

των ποςοςτϊν ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, ενϊ τα ςυγκριτικά υψθλότερα ποςοςτά 

ανά κοινωνικι προζλευςθ εμφανίηονται ςτθν Aϋ και τθ Bϋ τάξθ εργατικισ προζλευςθσ 

(10% και 11,5% αντίςτοιχα) και ςτθ Γϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (14,4%). Ψθ 

μικρότερθ εκπροςϊπθςθ ςτθν κατθγορία αυτι κειμζνων ζχουν ςυνολικά οι μακθτζσ 

αςτικισ προζλευςθσ. Σι αποκλίςεισ μεταξφ κοινωνικϊν ομάδων είναι κι εδϊ μικρζσ, με 

ςυγκριτικά υψθλότερο το ποςοςτό 2,4%, που ςυναντάται ςτθν Aϋ τάξθ μεταξφ παιδιϊν 

αςτικισ και εργατικισ προζλευςθσ (7,6% ζναντι 10% αντίςτοιχα). Ψζλοσ, ςε ό,τι αφορά 

τα δοκιμιακά κείμενα, εμφανίηεται αφξθςθ των ποςοςτϊν τθσ τάξθσ του 1,3% από τθν 

Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ (5,3% ζναντι 6,6%) μόνο ςτθν αςτικι προζλευςθ, όπου όμωσ εντοπίηεται 

και θ μικρότερθ προτίμθςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία κειμζνων ςτθν Αϋ και Βϋ 

τάξθ. Σι αποκλίςεισ μεταξφ κοινωνικϊν ομάδων είναι μικρζσ, με υψθλότερο το 2,5%, 

που απαντάται ςτθ Βϋ τάξθ μεταξφ των παιδιϊν αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ 
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(4,6% και 7,1% αντίςτοιχα). 

 

Σι απαντιςεισ ανά φφλο, όπωσ φαίνονται ςτο ςχιμα που ακολουκεί, είναι 

διαφωτιςτικζσ ωσ προσ το ρόλο που παίηει το φφλο ςτθ διαμόρφωςθ των ςυνολικϊν 

προτιμιςεων για τα είδθ κειμζνων. Χε ό,τι αφορά τα κείμενα ςε κόμικσ, υπάρχουν 

μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ υπζρ των αγοριϊν ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και 

ςχολικζσ τάξεισ. Σι υψθλότερεσ αποκλίςεισ ςυναντϊνται ςτισ τρεισ τάξεισ αςτικισ 

προζλευςθσ και κυμαίνονται ςτο 14%-15% υπζρ των αγοριϊν. Χτισ άλλεσ δφο ομάδεσ 

οι αποκλίςεισ είναι ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μικρότερεσ. Χτθν εργατικι ομάδα θ 

μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ υπζρ των αγοριϊν είναι 14,1% ςτθν Aϋ τάξθ (61,2% ζναντι 

47,1%), ενϊ ςτθν αγροτικι ομάδα είναι 11,5% ςτθ Γϋ τάξθ (58,9% ζναντι 47,4%). Χε ό,τι 

αφορά τα λογοτεχνικά κείμενα, υπάρχουν ακόμα εντονότερεσ διαφοροποιιςεισ 

μεταξφ φφλων ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςχολικζσ τάξεισ, αλλά αυτι τθ 

φορά υπζρ των κοριτςιϊν. Σι υψθλότερεσ αποκλίςεισ ςυναντϊνται κι εδϊ ςτισ τρεισ 

τάξεισ αςτικισ προζλευςθσ, με μεγαλφτερο ποςοςτό το 15,2% υπζρ των κοριτςιϊν 

ςτθν Aϋ τάξθ (38,1% ζναντι 22,9%). Χτθν ίδια ςχολικι τάξθ ςυναντϊνται οι 

μεγαλφτερεσ διαφοροποιιςεισ υπζρ των κοριτςιϊν τόςο ςτθν εργατικι ομάδα, με 

14,6% (37,1% ζναντι 22,5%), όςο και ςτθν αγροτικι ομάδα, με 13,3% (38,7% ζναντι 

25,4%). Χε ςχζςθ με τα χρθςτικά κείμενα, διαπιςτϊνεται μικρι υπεροχι των 

αγοριϊν ςχεδόν ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςχολικζσ τάξεισ. Χτθν Aϋ τάξθ θ 

υψθλότερθ απόκλιςθ ςυναντάται ςτθν αγροτικι ομάδα και είναι 2,4% υπζρ των 

αγοριϊν (10,7% ζναντι 8,3%), ςτθ Bϋ τάξθ ςυναντάται ςτθν αςτικι ομάδα και είναι 

3,3% (12% ζναντι 8,7%) υπζρ των κοριτςιϊν (θ μόνθ περίπτωςθ όπου υπερζχουν τα 

κορίτςια ςτθν προτίμθςθ για τα χρθςτικά κείμενα), ενϊ ςτθ Γϋ τάξθ θ υψθλότερθ 
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απόκλιςθ ςυναντάται ςτθν αγροτικι ομάδα και είναι 2,8% υπζρ των αγοριϊν (15,8% 

ζναντι 13%). Χχετικά με τα δοκιμιακά κείμενα, θ εικόνα είναι πιο ςφνκετθ: εμφανίηεται 

μικρι υπεροχι των κοριτςιϊν κατά 1,4% ςτθν Aϋ τάξθ τθσ αςτικισ ομάδασ (6% ζναντι 

4,6%), κατά 0,9% ςτθν Aϋ τάξθ τθσ εργατικισ ομάδασ (6,6% ζναντι 5,7%) και ςτθ Bϋ και 

Γϋ τάξθ τθσ αγροτικισ ομάδασ κατά 0,6% (7,4% ζναντι 6,8%) και 1,3% (7,6% ζναντι 

6,3%) αντίςτοιχα. Χτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ τα δφο φφλα ζχουν ίδια ποςοςτά ι 

υπάρχει μικρι απόκλιςθ υπζρ των αγοριϊν. H παράμετροσ του φφλου δεν φαίνεται 

εδϊ να αςκεί ιδιαίτερθ επιρροι ςτθν προτίμθςθ για τα δοκιμιακά κείμενα. 

Χθμειϊνεται όμωσ ότι ςτθν εργατικι ομάδα εμφανίηουν μικρι υπεροχι τα αγόρια, 

ενϊ ςτθν αγροτικι ομάδα τα κορίτςια. 

 

5.22.«Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν 
τάξθ ςου κζλεισ να περιζχει: περιςςότερεσ αςκιςεισ, λιγότερεσ 
αςκιςεισ, οφτε περιςςότερεσ οφτε λιγότερεσ;» 

H ερϊτθςθ αυτι αναφζρεται ςτα προθγοφμενα εγχειρίδια τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, 

αλλά ενδιαφζρει ςτο μζτρο που δείχνει το βακμό ανταπόκριςθσ των μακθτϊν ωσ προσ 
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τθν ποςοτικι διάςταςθ των γλωςςικϊν αςκιςεων, ενϊ μπορεί να εκλθφκεί και ωσ 

ζμμεςοσ δείκτθσ για τον βακμό ικανοποίθςθσ από τα προςδοκϊμενα είδθ αςκιςεων. 

Χθμειϊνεται ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, θ ποςότθτα αςκιςεων δεν διαφζρει ςθμαντικά 

από τα προθγοφμενα ςτα νζα γλωςςικά εγχειρίδια. Διαπιςτϊνεται ότι θ επιλογι που 

αφορά λιγότερεσ αςκιςεισ (40,7%) είναι περίπου ιςοδφναμθ με τθν επιλογι «οφτε 

περιςςότερεσ οφτε λιγότερεσ» (39,8%), ενϊ θ προτίμθςθ για περιςςότερεσ αςκιςεισ 

αφορά λιγότερο από το ζνα πζμπτο των μακθτϊν (19,5%). Ψο τελευταίο αυτό 

ποςοςτό είναι λίγο πολφ αναμενόμενο, εφόςον πολλοί μακθτζσ δεν κα ικελαν να 

«φορτωκοφν» με τισ επιπλζον εργαςίεσ που κα ςυνεπάγονταν ίςωσ οι περιςςότερεσ 

αςκιςεισ.  

 

Χε ό,τι αφορά τισ απαντιςεισ ανά ςχολικι τάξθ, διαπιςτϊνεται φκίνουςα πρόοδοσ 

ςτθν προτίμθςθ για περιςςότερεσ αςκιςεισ, με ςχετικά μικρι όμωσ ςυνολικι 

απόκλιςθ, 3,7%, από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (21,9% ζναντι 18,2%). Χτθν προτίμθςθ για 

λιγότερεσ αςκιςεισ υπάρχει επίςθσ μικρι αφξθςθ 1% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ, αλλά το 

υψθλότερο ποςοςτό ςυναντάται ςτθ Bϋ: 43,9%, που είναι αυξθμζνο κατά 5,3% ςε 

ςχζςθ με τθν Aϋ και κατά 4,3% ςε ςχζςθ με τθ Γϋ. Επίςθσ, ςτθν απάντθςθ «οφτε 

περιςςότερεσ οφτε λιγότερεσ» υπάρχει αφξθςθ κατά 2,7% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ 

(39,5% ζναντι 42,2%), αλλά χωρίσ ομοιόμορφθ πρόοδο από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ, 

εφόςον το ποςοςτό τθσ Bϋ τάξθσ (37,6%) εμφανίηει μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με τθν Aϋ 

αλλά και 4,6% ςε ςχζςθ με τθ Γϋ. Είναι προφανζσ ότι από τθν Aϋ ςτθ Bϋ τάξθ υπιρξε 

μετακίνθςθ από τισ άλλεσ επιλογζσ προσ τθν επιλογι «λιγότερεσ αςκιςεισ», αλλά ότι 

ςτθ Γϋ τάξθ θ μετακίνθςθ προτιμιςεων κατευκφνκθκε κυρίωσ ςτθν επιλογι «οφτε 

περιςςότερεσ οφτε λιγότερεσ». 

περιςςότερεσ 
αςκιςεισ 19,5%

λιγότερεσ 
αςκιςεισ 40,7%

οφτε 
περιςςότερεσ 

οφτε λιγότερεσ 
39,8%

Το βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ 
ςου κζλεισ να περιζχει:
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Αν λθφκεί υπόψθ και θ κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν, διαπιςτϊνεται ότι θ 

προτίμθςθ για περιςςότερεσ αςκιςεισ εμφανίηει ομαλι φκίνουςα πρόοδο, με 

ςυνολικι μείωςθ κατά 3,9%, μόνο ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ. Χτισ δυο άλλεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ τα ποςοςτά μεταξφ Bϋ και Γϋ τάξθσ είναι ςχεδόν τα ίδια, αν και θ 

πτϊςθ των ποςοςτϊν από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι περίπου θ ίδια με εκείνθ ςτθν 

αςτικι ομάδα και ανζρχεται ςε 3,8% ςτουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ και 3,5% 

ςε εκείνουσ αγροτικισ προζλευςθσ. Χθμειϊνεται ότι τα υψθλότερα ποςοςτά για τθν 

προτίμθςθ αυτι εμφανίηει ςε όλεσ τισ τάξεισ θ εργατικι ομάδα και τα χαμθλότερα, 

επίςθσ ςε όλεσ τισ τάξεισ, θ αςτικι ομάδα. Ωσ προσ τθν προτίμθςθ για λιγότερεσ 

αςκιςεισ, διαπιςτϊνεται ότι τα υψθλότερα ποςοςτά ςτθ Bϋ τάξθ που επιςθμάνκθκαν 

πιο πάνω εμφανίηονται ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςυνεπϊσ δεν ςχετίηονται 

άμεςα με τθν κοινωνικι παράμετρο. Εξάλλου, τα υψθλότερα ποςοςτά ςυνολικά 

εμφανίηει εδϊ ςε όλεσ τισ τάξεισ θ αγροτικι ομάδα, με τελευταία, πάλι ςε όλεσ τισ 

τάξεισ, τθν αςτικι ομάδα. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ που ςυναντάται για τθν προτίμθςθ 

αυτι είναι 5,3% ςτθ Γϋ τάξθ μεταξφ αςτικισ και αγροτικισ ομάδασ (37,4% ζναντι 42,7% 

αντίςτοιχα), ενϊ παρόμοια απόκλιςθ, 5,1%, ςυναντάται και ςτθ Bϋ τάξθ μεταξφ των 

ίδιων κοινωνικϊν ομάδων (41,6% ζναντι 46,7% αντίςτοιχα). Χε ςχζςθ με τθν απάντθςθ 

«οφτε περιςςότερεσ οφτε λιγότερεσ», τα υψθλότερα ποςοςτά ζχει ςε όλεσ τισ ςχολικζσ 

τάξεισ θ αςτικι ομάδα, που εμφανίηει, όπωσ προαναφζρκθκε, τα χαμθλότερα 

ποςοςτά όλων των κοινωνικϊν ομάδων ςτισ δυο άλλεσ απαντιςεισ. H εργατικι ομάδα 

ζχει λίγο υψθλότερα ποςοςτά από τθν αγροτικι ςτθ Bϋ και ςτθ Γϋ τάξθ αλλά λίγο 

χαμθλότερα ςτθν Aϋ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ που ςυναντάται εδϊ είναι 7,6% ςτθ Γϋ 

τάξθ μεταξφ αςτικισ και αγροτικισ ομάδασ (46,3% ζναντι 38,7% αντίςτοιχα), ενϊ 

γενικότερα υπάρχουν αιςκθτζσ αποκλίςεισ μεταξφ των μακθτϊν αςτικισ προζλευςθσ 

και των άλλων κοινωνικϊν ομάδων, που κυμαίνονται ςχεδόν παντοφ ςτο 4%-6%. 

21,9%

38,6%

39,5%

18,4%

43,9%

37,6%

18,2%

39,6%

42,2%

περιςςότερεσ αςκιςεισ

λιγότερεσ αςκιςεισ

οφτε περιςςότερεσ οφτε λιγότερεσ

Ερϊτθςθ 22: οι απαντιςεισ ανά τάξθ

Γϋ τάξθ Βϋ τάξθ Αϋ τάξθ
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Χε ςχζςθ με τθν παράμετρο του φφλου, ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ 

και ςτα τρία είδθ απάντθςθσ. Χτθν προτίμθςθ για περιςςότερεσ αςκιςεισ τα κορίτςια 

υπερζχουν εμφανϊσ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςε κάκε ςχολικι τάξθ. Χτθν 

Aϋ τάξθ οι αποκλίςεισ ξεπερνοφν το 4%, με μεγαλφτερθ απόκλιςθ το 4,8% υπζρ των 

κοριτςιϊν τόςο ςτθν εργατικι (25,8% ζναντι 21%) όςο και τθν αγροτικι ομάδα (24,6% 

ζναντι 19,8%). Χτθ Bϋ τάξθ το μεγαλφτερο ποςοςτό διαφοροποίθςθσ είναι 4,8% ςτα 

παιδιά εργατικισ προζλευςθσ (17,1% των αγοριϊν ζναντι 21,9% για τα κορίτςια) και 

4,6% ςτα παιδιά αςτικισ προζλευςθσ (15,1% των αγοριϊν ζναντι 19,7% για τα 

κορίτςια). Χτθ Γϋ τάξθ θ μεγαλφτερθ απόκλιςθ είναι 4,7% και πάλι ςτα παιδιά 

εργατικισ προζλευςθσ (17,3% των αγοριϊν ζναντι 22% για τα κορίτςια), ενϊ θ αςτικι 

ομάδα εμφανίηει ςχεδόν το ίδιο ποςοςτό (4,5%). Αντίςτροφα, αναφορικά με τθν 

προτίμθςθ για λιγότερεσ αςκιςεισ υπερζχουν παντοφ τα αγόρια και μάλιςτα με 

αποκλίςεισ οι οποίεσ είναι πολλαπλάςιεσ από εκείνεσ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ 

υπζρ των κοριτςιϊν. Υρόκειται για διαφοροποιιςεισ που κυμαίνονται γφρω από το 

14%-18%. Χτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ θ μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ 

ςυναντάται ςτθ Γϋ τάξθ, ςε ποςοςτό 17,2% (46,3% για τα αγόρια ζναντι 29,1% για τα 

κορίτςια). Χτουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ θ μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ 

ανζρχεται ςε 17,8%, επίςθσ ςτθ Γϋ τάξθ (47,4% για τα αγόρια ζναντι 29,6% των 

κοριτςιϊν), ενϊ ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ ςε 16,9% ςτθν Aϋ τάξθ (47,7% 

για τα αγόρια ζναντι 30,8% των κοριτςιϊν). Χε ό,τι αφορά τθν απάντθςθ «οφτε 

περιςςότερεσ οφτε λιγότερεσ», υπάρχουν επίςθσ παντοφ αιςκθτζσ αποκλίςεισ ωσ προσ 

το φφλο, αλλά είναι εδϊ μικρότερεσ, γφρω ςτο 10%-13% περίπου. Σι αποκλίςεισ 

μεταξφ φφλων είναι ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςχολικζσ τάξεισ υπζρ των 

κοριτςιϊν. H μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ ςτθν Aϋ τάξθ ςυναντάται ςτθν αςτικι ομάδα 

ςε ποςοςτό 12% υπζρ των κοριτςιϊν (48,4% ζναντι 36,4%), ενϊ ςχεδόν θ ίδια 
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απόκλιςθ ςυναντάται και ςτθν αγροτικι ομάδα (44,6% ζναντι 32,5%). Εξάλλου, ςτθ Bϋ 

τάξθ τθν υψθλότερθ απόκλιςθ εμφανίηει θ αγροτικι ομάδα με 12,5% υπζρ των 

κοριτςιϊν (41,3% ζναντι 28,8%), ενϊ θ αςτικι ομάδα είναι δεφτερθ με 11,8% (46,7% 

ζναντι 34,9%). Ψζλοσ, ςτθ Γϋ τάξθ θ υψθλότερθ απόκλιςθ εμφανίηεται ςτθν εργατικι 

ομάδα με 13% (48,4% ζναντι 35,4%), αλλά θ ίδια ςχεδόν διαφοροποίθςθ υπζρ των 

κοριτςιϊν εμφανίηεται και ςτισ δφο άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

 

5.23.«H εικονογράφθςθ ςτο βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα τθσ 
τάξθσ ςου κζλεισ να είναι: λιγότερθ, περιςςότερθ, δε με πειράηει 
όςθ είναι;» 

Σι μακθτζσ καλοφνται να δθλϊςουν τισ προτιμιςεισ τουσ ςχετικά με τθν ποςότθτα 

εικονογράφθςθσ των ςχολικϊν βιβλίων πριν από το 2005-06, όταν ειςιχκθςαν τα νζα. 

Ψθν αναμενόμενθ απάντθςθ για περιςςότερθ εικονογράφθςθ ζδωςαν τα δφο τρίτα 

ςχεδόν των μακθτϊν (64,9%), ενϊ είναι πολφ χαμθλό ςυγκριτικά το ποςοςτό των 

αρνθτικϊν απαντιςεων (7,1%). Από τα αποτελζςματα αυτά ςυνάγεται ότι θ αυξθμζνθ 

εικονογράφθςθ ςτα νζα γλωςςικά εγχειρίδια ςυμπίπτει με τισ προτιμιςεισ τθσ 

πλειονότθτασ των μακθτϊν. 
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Τπωσ φαίνεται από τισ απαντιςεισ ανά τάξθ, το ποςοςτό τθσ κετικισ απάντθςθσ 

αυξάνεται από τθν Aϋ ςτθ Bϋ τάξθ κατά 4,8% (από 61,7% ςε 66,5%), ενϊ δεν υπάρχει 

περαιτζρω αφξθςθ ςτθ Γϋ τάξθ. Ψο ποςοςτό τθσ αρνθτικισ απάντθςθσ μειϊνεται 

αντίςτοιχα κατά 1,8% από τθν Aϋ ςτθ Bϋ τάξθ (από 8,2% ςε 6,4%), ενϊ αυξάνει οριακά 

κατά 0,3% ςτθ Γϋ ςε ςχζςθ με τθ Bϋ. Ξαι θ απάντθςθ «δε με πειράηει όςθ είναι» 

εμφανίηει πτϊςθ ποςοςτϊν αλλά με ομαλι φκίνουςα πρόοδο από τάξθ ςε τάξθ: θ 

απόκλιςθ από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ φτάνει το 3,3%, με ποςοςτά 30,1% και 26,8% 

αντίςτοιχα, αλλά με οριακι πτϊςθ 0,3% από τθ Bϋ ςτθ Γϋ. Από τα αποτελζςματα αυτά 

γίνεται φανερό ότι οι προτιμιςεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθν εικονογράφθςθ των 

εγχειριδίων τουσ φαίνονται να ζχουν λίγο πολφ παγιωκεί ιδθ από τθ Bϋ τάξθ. 

 

Από τισ απαντιςεισ ανά τάξθ και προζλευςθ διαπιςτϊνεται ότι τα υψθλότερα 

ποςοςτά για τθ κετικι απάντθςθ ςυναντϊνται ςτθν αςτικι ομάδα ςε όλεσ τισ 

λιγότερθ 7,1%

περιςςότερθ 
64,9%

δε με 
πειράηει όςθ 
είναι 28,0%

Η εικονογράφθςθ ςτο βιβλίο Νεοελλθνικι Γλϊςςα τθσ τάξθσ 
ςου κζλεισ να είναι:
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Ερϊτθςθ 23: οι απαντιςεισ ανά τάξθ
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ςχολικζσ τάξεισ και ότι επιπλζον θ αφξθςθ των ποςοςτϊν από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ 

ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ είναι μεγαλφτερθ από τθ ςυναφι αφξθςθ ςτουσ 

μακθτζσ των άλλων κοινωνικϊν ομάδων. H αφξθςθ από τθν Aϋ ςτθ Bϋ τάξθ είναι 7,8% 

για τθν αςτικι ομάδα (από 62,6% ςε 70,4%), αλλά θ αντίςτοιχθ αφξθςθ για τθν 

εργατικι ομάδα πζφτει ςτο 4,6% (από 60,4% ςε 65%) και για τθν αγροτικι ςτο 2,2% 

(από 62% ςε 64,2%). Αντίκετα, οι διαφοροποιιςεισ είναι μικρζσ από τθ Bϋ ςτθ Γϋ τάξθ 

ςε όλεσ τισ ομάδεσ: μικρι πτϊςθ του ποςοςτοφ κατά 1,4% ςτθν αςτικι ομάδα (από 

70,4% ςε 69%) και οριακι αφξθςθ ςτισ άλλεσ δφο (από 65% ςε 65,4% ςτθν εργατικι 

ομάδα και από 64,2% ςε 65% ςτθν αγροτικι ομάδα). Χε ό,τι αφορά τθν αρνθτικι 

απάντθςθ, υπάρχει ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ φκίνουςα πορεία των ποςοςτϊν 

από τθ μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ, ενϊ θ αςτικι ομάδα ζχει τα χαμθλότερα ποςοςτά 

ςε όλεσ τισ τάξεισ. Ψα υψθλότερα ποςοςτά ςυναντϊνται και ςτισ τρεισ κοινωνικζσ 

ομάδεσ ςτθν Aϋ τάξθ. Ψο υψθλότερο ςυγκριτικά ποςοςτό ζχει θ εργατικι ομάδα ςτθν 

Aϋ τάξθ (9,1%) και το χαμθλότερο θ αςτικι ςτθ Γϋ τάξθ (4,9%). Ψα ποςοςτά από τθν Aϋ 

ςτθ Γϋ τάξθ μειϊνονται κατά 3% για τθν αςτικι ομάδα, 1,5% για τθν εργατικι και 0,8% 

για τθν αγροτικι. Ψζλοσ, ςε ό,τι αφορά τθν απάντθςθ «δε με πειράηει όςθ είναι», τα 

ποςοςτά από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ μειϊνονται κατά 4,3% ςτθν αςτικι ομάδα, κατά 3,5% 

ςτθν εργατικι ομάδα και κατά 2,2% ςτθν αγροτικι. Ωςτόςο, μεγάλο μζροσ των 

αποκλίςεων αυτϊν υπάρχει ιδθ από τθ Bϋ τάξθ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν παράμετρο του φφλου, ςτθν προτίμθςθ για περιςςότερθ 

εικονογράφθςθ τα αγόρια εμφανίηουν υψθλότερα ποςοςτά από τα κορίτςια ςε 

όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςχολικζσ τάξεισ, με εξαίρεςθ τθ Γϋ τάξθ τθσ εργατικισ 

ομάδασ, όπου τα δφο φφλα ζχουν το ίδιο ποςοςτό (65,4%). Σι αποκλίςεισ κυμαίνονται 

παντοφ γφρω ςτο 2%-5%, εκτόσ από τθ Γϋ τάξθ τθσ αγροτικισ ομάδασ, όπου υπάρχει 

διαφοροποίθςθ 7% (68,4% για τα αγόρια ζναντι 61,4% των κοριτςιϊν). Ψα αγόρια 
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λιγότερθ περιςςότερθ δε με πειράηει όςθ είναι
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αςτικισ προζλευςθσ εμφανίηουν ςτθν ίδια προτίμθςθ τα υψθλότερα ποςοςτά ςε όλεσ 

τισ ςχολικζσ τάξεισ, με αποκλίςεισ από τα αγόρια των άλλων ομάδων οι οποίεσ 

κυμαίνονται γφρω ςτο 3%-6% και με υψθλότερθ απόκλιςθ το 6,5% ςτθ Bϋ τάξθ μεταξφ 

αγοριϊν αςτικισ και αγροτικισ προζλευςθσ (72,5% ζναντι 66% αντίςτοιχα). Χε ό,τι 

αφορά τθν αρνθτικι απάντθςθ, εμφανίηονται διαφοροποιιςεισ υπζρ των αγοριϊν 

ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςχολικζσ τάξεισ. Σι υψθλότερεσ αποκλίςεισ 

εμφανίηονται ςτθν αγροτικι ομάδα με μεγαλφτερο ποςοςτό το 7,2% ςτθν Aϋ τάξθ 

(12% ςτα αγόρια ζναντι 4,8% των κοριτςιϊν). Ψζλοσ, ωσ προσ τθν απάντθςθ «δε με 

πειράηει όςθ είναι», διαπιςτϊνονται ςχεδόν παντοφ μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ υπζρ 

των κοριτςιϊν, κάτι που ςυνδζεται με τα χαμθλότερα ποςοςτά που εμφανίηουν ςτισ 

δφο άλλεσ απαντιςεισ ςε ςχζςθ με τα αγόρια. Σι υψθλότερεσ αποκλίςεισ 

εμφανίηονται και πάλι ςτθν αγροτικι ομάδα και φτάνουν το 10,6% ςτθ Bϋ τάξθ (22,5% 

ςτα αγόρια ζναντι 33,1% των κοριτςιϊν), με παρεμφερείσ αποκλίςεισ και ςτισ άλλεσ 

τάξεισ. H μικρότερθ απόκλιςθ είναι 4,7% ςτθ Γϋ τάξθ τθσ εργατικισ ομάδασ (24,7% ςτα 

αγόρια ζναντι 29,4% των κοριτςιϊν). 
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Ερϊτθςθ 23: οι απαντιςεισ ανά φφλο, τάξθ και 
προζλευςθ

λιγότερθ περιςςότερθ δε με πειράηει όςθ είναι
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5.24.«Θα ςου άρεςε θ εικονογράφθςθ του βιβλίου Νεοελλθνικι 
Γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου να ζχει περιςςότερο: 
εικόνεσ από κόμικσ, ςκίτςα και γελοιογραφίεσ, φωτογραφίεσ από 
εφθμερίδεσ, πίνακεσ και καλλιτεχνικζσ φωτογραφίεσ;» 

Θ ερϊτθςθ αυτι, αν και αναφζρεται ςτα παλιότερα βιβλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ, 

μπορεί να προςφζρει χριςιμεσ ενδείξεισ πάνω ςτισ προτιμιςεισ των μακθτϊν για το 

είδοσ εικονογράφθςθσ των βιβλίων τουσ. Διαπιςτϊνεται ότι ςχεδόν τα δφο τρίτα των 

μακθτϊν ςυνολικά (73,2%) επζλεξαν τθν εικονογράφθςθ με ςκίτςα διάφορων ειδϊν 

(κόμικσ, γελοιογραφίεσ κ.ά.), ενϊ τισ φωτογραφίεσ από εφθμερίδεσ επζλεξε μόνο το 

12,1% και τισ καλλιτεχνικζσ εικόνεσ το 14,8%. Υρόκειται για αναμενόμενα 

αποτελζςματα με βάςθ τθν θλικία των μακθτϊν. Εξάλλου, πολλοί μακθτζσ ίςωσ 

επζλεξαν τισ άλλεσ απαντιςεισ γνωρίηοντασ ότι θ διαχείριςθ δθμοςιογραφικϊν 

φωτογραφιϊν ι καλλιτεχνικϊν εικόνων ςυνεπάγεται πρόςκετθ εργαςία με τθ μορφι 

του ςυςχετιςμοφ τουσ με τα κείμενα, τθσ αναηιτθςθσ ερμθνειϊν κ.λπ. Ζνα άλλο 

ςυμπζραςμα που ςυνάγεται από τα ςυνολικά ποςοςτά του πίνακα είναι ότι θ 

αυξθμζνθ αναλογία ςκίτςων ςτα νζα εγχειρίδια Γλϊςςασ ςυνάδει με τισ προτιμιςεισ 

μεγάλθσ μερίδασ μακθτϊν. 

 

Θ προτίμθςθ για τα ςκίτςα διάφορων ειδϊν που αναφζρκθκε πιο πάνω 

διαφοροποιείται ςε δφο αντίκετεσ τάςεισ, αν λθφκοφν υπόψθ οι απαντιςεισ ανά 

ςχολικι τάξθ. Από τθ μια πλευρά, θ προτίμθςθ για ςκίτςα και γελοιογραφίεσ 

ενιςχφεται από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ και εμφανίηει αιςκθτι διαφοροποίθςθ 8,2% 

από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (40% και 48,2% αντίςτοιχα). Από τθν άλλθ, θ επιλογι για 

εικόνεσ από κόμικσ ζχει πτωτικι πορεία, αλλά με παραπλιςιο ποςοςτό 

διαφοροποίθςθσ 6,7% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (31,4% και 24,7% αντίςτοιχα). Από τισ 

δφο άλλεσ επιλογζσ, θ απάντθςθ «φωτογραφίεσ από εφθμερίδεσ» εμφανίηει μια μικρι 
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αφξθςθ 2,9% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (10,9% και 13,8% αντίςτοιχα), ενϊ θ απάντθςθ 

«πίνακεσ και καλλιτεχνικζσ φωτογραφίεσ» ζχει πτϊςθ 4,4% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ 

(17,7% και 13,3% αντίςτοιχα). Τπωσ φαίνεται από τα παραπάνω, οι εντονότερεσ 

διαφοροποιιςεισ αφοροφν τισ δφο επιλογζσ για τα ςκίτςα διάφορων ειδϊν, ενϊ θ πιο 

χαρακτθριςτικι τάςθ ςυναντάται ςτθν αφξθςθ των ποςοςτϊν για τθν απάντθςθ 

«ςκίτςα και γελοιογραφίεσ». 

 

Από τισ απαντιςεισ ανά τάξθ και προζλευςθ διαπιςτϊνεται ότι θ επιλογι «εικόνεσ από 

κόμικσ» εμφανίηει φκίνουςα πρόοδο ςε όλεσ τισ τάξεισ και κοινωνικζσ ομάδεσ. Θ 

μείωςθ των ποςοςτϊν από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι ςχεδόν θ ίδια για τθν αςτικι και 

τθν εργατικι ομάδα, κατά 6,1% και 6% αντίςτοιχα, ενϊ είναι 7,8% για τθν αγροτικι 

ομάδα (31,0% ςτθν Aϋ τάξθ ζναντι 23,2% ςτθ Γϋ). Ψθν αντίςτροφθ εικόνα εμφανίηει θ 

επιλογι «ςκίτςα και γελοιογραφίεσ», με αφξθςθ των ποςοςτϊν από τθν Aϋ ςτθ Γϋ που 

φτάνουν εδϊ το 8,5% ςτθν αςτικι ομάδα, το 9,2% ςτθν αγροτικι ομάδα και το 7% 

ςτθν εργατικι ομάδα. Σι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ ζχουν για τθν επιλογι αυτι τα 

υψθλότερα ποςοςτά ςε όλεσ τισ τάξεισ. Χε ό,τι αφορά τισ φωτογραφίεσ από 

εφθμερίδεσ, υπάρχει κι εδϊ ςταδιακι αφξθςθ των ποςοςτϊν από τθ μια τάξθ ςτθν 

άλλθ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, αλλά πρόκειται για αφξθςθ μικρισ κλίμακασ: 2% 

για τθν αςτικι ομάδα, 3% για τθν εργατικι και 3,5% για τθν αγροτικι. Χθμειϊνεται ότι 

οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ ζχουν εδϊ ςε όλεσ τισ τάξεισ τα χαμθλότερα ποςοςτά 

από όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Ψζλοσ, θ απάντθςθ «πίνακεσ και καλλιτεχνικζσ 

φωτογραφίεσ» χαρακτθρίηεται από φκίνουςα πρόοδο από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ ςε 

όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Ψα χαμθλότερα ποςοςτά εμφανίηουν κι εδϊ ςε όλεσ τισ 

τάξεισ οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ, ενϊ τα υψθλότερα οι μακθτζσ αγροτικισ 

προζλευςθσ ςτθν Aϋ και τθ Γϋ τάξθ και οι μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ ςτθ Βϋ τάξθ. 

Θ μείωςθ από τθν Aϋ ςτθ Γϋ φτάνει το 4,5% ςτθν αςτικι ομάδα, το 4% ςτθν εργατικι 

31,4%

40,0%

10,9%

17,7%

28,4%

46,7%

11,5%

13,4%

24,7%

48,2%

13,8%

13,3%

εικόνεσ από κόμικσ

ςκίτςα και γελοιογραφίεσ

φωτογραφίεσ από εφθμερίδεσ

πίνακεσ και καλλιτεχνικζσ 
φωτογραφίεσ

Ερϊτθςθ 23: οι απαντιςεισ ανά τάξθ

Γϋ τάξθ

Βϋ τάξθ

Αϋ τάξθ



[253] 

 

ομάδα και το 5,1% ςτθν αγροτικι ομάδα.  

 

Σι απαντιςεισ ανά φφλο παρουςιάηουν αρκετζσ ενδιαφζρουςεσ διαφοροποιιςεισ, αν 

ςυνδυαςτοφν με τθν τάξθ και τθν κοινωνικι προζλευςθ. H απάντθςθ «εικόνεσ από 

κόμικσ», που ζχει, όπωσ προαναφζρκθκε, φκίνουςα πορεία από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ, 

εμφανίηει παντοφ αιςκθτά μεγαλφτερα ποςοςτά ςτα αγόρια, με απόκλιςθ που 

φτάνει το 14,8% ςτθν Aϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (38,2% για τα αγόρια και 23,4% 

για τα κορίτςια), ενϊ δεν πζφτει ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ κάτω από το 10,5%, 

ποςοςτό διαφοροποίθςθσ που εμφανίηεται ςτθν Aϋ (36,6% ζναντι 26,1%) και τθ Γϋ 

τάξθ (30,6% ζναντι 20,1%) αςτικισ προζλευςθσ. Αντίκετα, θ απάντθςθ «ςκίτςα και 

γελοιογραφίεσ», που ζχει αυξθτικι πορεία από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ, εμφανίηει ςχεδόν 

παντοφ μεγαλφτερα ποςοςτά προτίμθςθσ ςτα κορίτςια. H απόκλιςθ υπζρ των 

κοριτςιϊν φτάνει το 5,9% ςτθ Bϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (42,4% για τα αγόρια και 

48,3% για τα κορίτςια), ενϊ ςυναντάται και μια απόκλιςθ κατά 0,2% υπζρ των 

αγοριϊν ςτθ Γϋ τάξθ αςτικισ προζλευςθσ (52,1% για τα αγόρια και 51,9% για τα 

κορίτςια). Γενικά, θ διαφοροποίθςθ μεταξφ φφλων είναι εδϊ μικρότερθ ςε ςχζςθ με 

τθν επιλογι «εικόνεσ από κόμικσ». Χε ό,τι αφορά τθν απάντθςθ «φωτογραφίεσ από 

εφθμερίδεσ», ςε ςχζςθ με τθν οποία διαπιςτϊκθκε προθγουμζνωσ μικρι αλλά 

ςταδιακι αφξθςθ των ποςοςτϊν από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ 

ομάδεσ, θ μικρι αυτι αφξθςθ εμφανίηεται και κατά το φφλο. Εξάλλου, τα κορίτςια 

αςτικισ προζλευςθσ εμφανίηουν κατά τι μεγαλφτερα ποςοςτά από τα αγόρια ςε 

όλεσ τισ τάξεισ, ενϊ υπάρχει μικτι εικόνα ςτισ άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όπου 

προθγείται το ζνα ι το άλλο φφλο ανάλογα με τθ ςχολικι τάξθ. H μεγαλφτερθ 

διαφοροποίθςθ υπζρ των κοριτςιϊν είναι 2,3% ςτθ Γϋ τάξθ αςτικισ προζλευςθσ 
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(11,2% για τα αγόρια και 13,5% για τα κορίτςια), ενϊ θ μεγαλφτερθ υπζρ των αγοριϊν 

είναι 2% ςτθν Aϋ τάξθ εργατικισ προζλευςθσ (12% για τα αγόρια και 10% για τα 

κορίτςια). Χε ό,τι αφορά τθν απάντθςθ «πίνακεσ και καλλιτεχνικζσ φωτογραφίεσ», 

που εμφανίηει φκίνουςα πρόοδο ςτα αποτελζςματα ανά τάξθ και κοινωνικι 

προζλευςθ, το ίδιο διαπιςτϊνεται και ςτα αποτελζςματα ανά φφλο από τθν Aϋ ςτθ Γϋ 

τάξθ. Ψαυτόχρονα, υπάρχει παντοφ μια αιςκθτι απόκλιςθ υπζρ των κοριτςιϊν, με 

μεγαλφτερθ το 13,6% ςτθν Aϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (13,5% για τα αγόρια και 

27,1% για τα κορίτςια) και μικρότερθ το 8,1% ςτθ Bϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ 

(10,5% για τα αγόρια και 18,6% για τα κορίτςια). Γενικότερα, θ προτίμθςθ και των δφο 

φφλων για ςκίτςα και γελοιογραφίεσ, που ζχει αυξθτικι πορεία από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ, 

ςυνεπάγεται τθν αντίςτοιχθ φκίνουςα πορεία των ποςοςτϊν κυρίωσ για τα κόμικσ και 

τισ καλλιτεχνικζσ εικόνεσ, που ςυναντάται επίςθσ και ςτα δφο φφλα.  

 

5.25.«Ξζρεισ να χρθςιμοποιείσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ;» 

Χτθν ερϊτθςθ αν ξζρουν να χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ, ςχεδόν τρεισ ςτουσ τζςςερισ 

μακθτζσ (73%) απάντθςαν «πολφ καλά» ι «αρκετά καλά», κάτι που, αν και δεν 
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μετρά με βεβαιότθτα το πραγματικό επίπεδο των γνϊςεϊν τουσ ςτουσ υπολογιςτζσ, 

αποδεικνφει όμωσ τθν αυξθμζνθ εναςχόλθςι τουσ με αυτοφσ. Ενδιαφζρον 

παρουςιάηει και το πολφ μικρό ποςοςτό τθσ απάντθςθσ «κακόλου» (3%), που 

υποδεικνφει ότι όλα ςχεδόν τα παιδιά ςε πανελλινια κλίμακα ζχουν ςιμερα κάποια 

εξοικείωςθ με τουσ υπολογιςτζσ. 

 

Χτισ απαντιςεισ ανά ςχολικι τάξθ διαπιςτϊνεται ότι τα ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων 

δεν διαφοροποιοφνται αιςκθτά από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ και μάλιςτα μειϊνονται 

από 74,1% ςτθ Bϋ τάξθ ςε 72,3% ςτθ Γϋ τάξθ. Ψα ποςοςτά αυτά κα μποροφςαν 

ενδεχομζνωσ να ςυςχετιςτοφν με αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ςτο μάκθμα τθσ 

Υλθροφορικισ, ιδίωσ ςτθ Γϋ τάξθ. Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ, πρόκειται για πολφ μικρζσ 

αποκλίςεισ ςε ςφγκριςθ με τα ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων και μπορεί να κεωρθκεί 

ότι οι γνϊμεσ των μακθτϊν για τθν επάρκειά τουσ ςτουσ υπολογιςτζσ δεν αλλάηουν 

ουςιαςτικά περνϊντασ από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ. 
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Χυνδυάηοντασ τισ απαντιςεισ ανά τάξθ με τθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν, 

διαπιςτϊνεται ότι ςε όλεσ οι κοινωνικζσ ομάδεσ το υψθλότερο ποςοςτό κετικϊν 

απαντιςεων ςυναντάται ςτθ Bϋ τάξθ, αν και το ποςοςτό τθσ Γϋ τάξθσ είναι υψθλότερο 

από εκείνο τθσ Aϋ. Σι αποκλίςεισ ςυνολικά είναι μικρζσ, με εξαίρεςθ τθν αγροτικι 

ομάδα, ενϊ είναι φανερό ότι οριςμζνοι μακθτζσ κεωροφν ότι απζκτθςαν ειδικά ςτθ Bϋ 

τάξθ περιςςότερεσ γνϊςεισ για τουσ υπολογιςτζσ απ’ ό,τι οι αντίςτοιχοι μακθτζσ ςτισ 

άλλεσ τάξεισ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ είναι 5,8% και ςυναντάται ςτθν αγροτικι ομάδα 

μεταξφ Aϋ και Bϋ τάξθσ (68,5% και 74,3% αντίςτοιχα) και θ μικρότερθ 0,9% και 

ςυναντάται ςτθν αςτικι ομάδα μεταξφ Bϋ και Γϋ τάξθσ (78,1% και 77,2% αντίςτοιχα). 

Εξάλλου, τα μεγαλφτερα ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων ςε όλεσ τισ τάξεισ 

εμφανίηουν οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ, με υψθλότερθ απόκλιςθ εκείνθ με τουσ 

μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ ςτθ Γϋ τάξθ, ςε ποςοςτό 7,3% (77,2% για τθν αςτικι 

ομάδα ζναντι 69,9% για τθν αγροτικι). Ψα δεδομζνα αυτά δείχνουν ωσ ζνα βακμό ότι 

υπάρχει εδϊ ςυνάφεια των κετικϊν απαντιςεων με τθν κοινωνικι προζλευςθ. 

 

Χε ςχζςθ με τισ απαντιςεισ ανά φφλο, τα αγόρια ζχουν αιςκθτά μεγαλφτερα 

ποςοςτά από τα κορίτςια ςε όλεσ τισ ςχολικζσ τάξεισ και κοινωνικζσ ομάδεσ, κάτι 

που δεν αποτελεί ζκπλθξθ, αφοφ θ ερϊτθςθ αναφζρεται ςτισ Ρζεσ Ψεχνολογίεσ. Χτθν 

αςτικι ομάδα θ μεγαλφτερθ απόκλιςθ υπζρ των αγοριϊν είναι 10,4% και ςυναντάται 

ςτθ Bϋ τάξθ (84,5% για τα αγόρια και 74,1% για τα κορίτςια), αλλά είναι μικρότερθ ςτισ 

άλλεσ τάξεισ. Χτθν εργατικι ομάδα θ μεγαλφτερθ απόκλιςθ είναι 10,8% ςτθ Γϋ τάξθ 

(74,1% για τα αγόρια και 63,3% για τα κορίτςια), ενϊ υπάρχουν παρεμφερείσ 

αποκλίςεισ και ςτισ άλλεσ τάξεισ. Ψζλοσ, ςτθν αγροτικι ομάδα θ μεγαλφτερθ απόκλιςθ 

είναι 8,5% ςτθ Γϋ τάξθ (74% για τα αγόρια και 66,5% για τα κορίτςια), ενϊ είναι 

χαρακτθριςτικό ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι ομάδα και μόνο ςε αυτι θ απόκλιςθ 

μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν αυξάνεται ςτακερά από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ. Από τθν 
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άλλθ πλευρά, αν κεωρθκοφν ξεχωριςτά τα ποςοςτά αγοριϊν και κοριτςιϊν για κάκε 

κοινωνικι προζλευςθ, διαπιςτϊνεται παντοφ ότι οι αποκλίςεισ από τάξθ ςε τάξθ είναι 

μικρζσ: το μεγαλφτερο ςυγκριτικά ποςοςτό διαφοροποίθςθσ για τα αγόρια ςυναντάται 

μεταξφ Aϋ και Bϋ τάξθσ αςτικισ προζλευςθσ και ανζρχεται ςε 4,3% (80,2% ζναντι 

84,5%), ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για τα κορίτςια ανζρχεται μόλισ ςε ποςοςτό 3,2% 

και ςυναντάται μεταξφ Bϋ και Γϋ τάξθσ εργατικισ προζλευςθσ (66,5% ζναντι 63,3%). 

 

5.26.«Θα ςε ενδιζφερε να ςυνδυαςτεί το μάκθμα τθσ 
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ με τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν, του Διαδικτφου και των CD-ROM;» 

Σι κετικζσ απαντιςεισ ςτο ερϊτθμα αυτό ςυγκεντρϊνουν πολφ υψθλό ποςοςτό 

(80,2%), κάτι που ιταν λίγο πολφ αναμενόμενο. Χθμειϊνεται ότι οι κετικζσ απαντιςεισ 

είναι εδϊ περιςςότερεσ από εκείνεσ ςτο προθγοφμενο, που αφοροφςε τον βακμό 

γνϊςεων των μακθτϊν ςτουσ υπολογιςτζσ (80,8% ζναντι 73%), κάτι που ςυνεπάγεται 

ότι οριςμζνοι μακθτζσ απάντθςαν εδϊ κετικά ακόμα κι αν δεν κεωροφςαν ότι είχαν 

επαρκείσ γνϊςεισ ςτον τομζα αυτό. Από τθν άλλθ πλευρά, θ απάντθςθ «κακόλου» 

εμφανίηεται αυξθμζνθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ερϊτθμα (8,2% ζναντι 3%), 

δθλαδι οριςμζνοι μακθτζσ επζλεξαν τθ ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ παρόλο που είχαν 

κάποια τουλάχιςτον εξοικείωςθ με τουσ υπολογιςτζσ. 
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Σι κετικζσ απαντιςεισ των μακθτϊν παρουςιάηουν μικρι ςταδιακι κάμψθ από τθ μια 

τάξθ ςτθν άλλθ, με ςυνολικι απόκλιςθ 2,7% (82% ςτθν Aϋ τάξθ ζναντι 79,3% ςτθ Γϋ). H 

κάμψθ αυτι ενδζχεται να ςυνδζεται με αντίςτοιχθ αφξθςθ των ςχολικϊν και 

εξωςχολικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ περνϊντασ από μικρότερεσ ςε μεγαλφτερεσ τάξεισ. 

Ωςτόςο, μπορεί εφλογα να υποςτθριχτεί, με βάςθ τα πολφ υψθλά ποςοςτά κετικϊν 

απαντιςεων και το μικρό μζγεκοσ τθσ απόκλιςθσ αυτισ, ότι το ενδιαφζρον των 

μακθτϊν για τον ςυνδυαςμό τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και των Ρζων Ψεχνολογιϊν 

μζνει περίπου το ίδιο ςε όλεσ τισ τάξεισ. 

 

Σι κετικζσ απαντιςεισ δεν διαφοροποιοφνται ςθμαντικά με βάςθ τθν κοινωνικι 

προζλευςθ, ενϊ κα περίμενε ίςωσ κανείσ μεγαλφτερα ποςοςτά από τουσ μακθτζσ 

αςτικισ προζλευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ ςτθν 
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προθγοφμενθ ερϊτθςθ. Είναι μάλιςτα χαρακτθριςτικό ότι το υψθλότερο ποςοςτό 

κετικϊν απαντιςεων είναι 82,9%, που ςυναντάται ςτθν Aϋ τάξθ αγροτικισ 

προζλευςθσ. Ψα ποςοςτά διαφοροποίθςθσ είναι ςυνολικά πολφ μικρά και κυμαίνονται 

από 0,1% ςτθ Bϋ τάξθ μεταξφ μακθτϊν αςτικισ και εργατικισ προζλευςθσ (82% ζναντι 

82,1% αντίςτοιχα) μζχρι 2,5% επίςθσ ςτθ Bϋ τάξθ μεταξφ μακθτϊν αςτικισ και 

εργατικισ προζλευςθσ (82% ζναντι 79,5% αντίςτοιχα). Χε ό,τι αφορά τθ 

διαφοροποίθςθ των ποςοςτϊν ςτο εςωτερικό κάκε κοινωνικισ ομάδασ χωριςτά, τα 

ποςοςτά τθσ αςτικισ πζφτουν από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 1,9%, εκείνα τθσ εργατικισ 

κατά 1,6% κι εκείνα τθσ αγροτικισ κατά 4,6%. Υρόκειται για μικρζσ ςυνολικά 

διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με τα υψθλά ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων που 

ςθμειϊνονται ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςχολικζσ τάξεισ. Ζνα γενικότερο 

ςυμπζραςμα που μπορεί να ςυναχκεί από τα παραπάνω είναι ότι ο παράγοντασ τθσ 

κοινωνικισ προζλευςθσ δεν φαίνεται να αςκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

ιδιαίτερθ επίδραςθ ςτισ προτιμιςεισ των μακθτϊν. 

 

Τα ποςοςτά κετικϊν απαντιςεων ανά φφλο δείχνουν ςαφζσ προβάδιςμα των 

αγοριϊν και ςτισ τρεισ τάξεισ μόνο ςτθν αςτικι ομάδα, ενϊ το προβάδιςμα των 

αγοριϊν ςτθν εργατικι ομάδα είναι μικρότερο. Αντίκετα, ςτθν αγροτικι ομάδα ζχουν 

μικρό προβάδιςμα τα κορίτςια ςτθν Aϋ και τθ Γϋ τάξθ. Χτθν ίδια κοινωνικι ομάδα οι 

αποκλίςεισ μεταξφ φφλων είναι μικρζσ, με μεγαλφτερο ποςοςτό το 2,2% ςτθν Aϋ τάξθ 

(81,9% για τα αγόρια και 84,1% για τα κορίτςια). Χτθν αςτικι ομάδα οι αποκλίςεισ 

γίνονται πιο αιςκθτζσ και φτάνουν το 7% ςτθν Aϋ τάξθ (85,7% για τα αγόρια και 78,7% 

για τα κορίτςια). Αντίκετα, το 3,5% ςτθ Γϋ τάξθ τθσ εργατικισ ομάδασ (81% για τα 

αγόρια και 77,5% για τα κορίτςια) δεν μπορεί να κεωρθκεί αξιόλογθ απόκλιςθ. Χε ό,τι 

αφορά τθν εξζλιξθ αγοριϊν και κοριτςιϊν χωριςτά ανά κοινωνικι ομάδα, δεν 

παρατθροφνται οφτε εδϊ ςθμαντικζσ αποκλίςεισ, αν και εμφανίηονται μικρζσ πτωτικζσ 
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τάςεισ από τθ μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ. H μεγαλφτερθ ςυγκριτικά διαφοροποίθςθ 

ςτα αγόρια ςυναντάται μεταξφ Bϋ και Γϋ τάξθσ αγροτικισ προζλευςθσ και ανζρχεται ςε 

5,5% (82,8% και 77,3% αντίςτοιχα), ενϊ θ αντίςτοιχθ διαφοροποίθςθ ςτα κορίτςια 

είναι 4,8% μεταξφ Aϋ και Γϋ τάξθσ αγροτικισ και πάλι προζλευςθσ (84,1% και 79,3% 

αντίςτοιχα). Ψα δεδομζνα αυτά δείχνουν ςυγκριτικά μεγαλφτερθ πτϊςθ των κετικϊν 

απαντιςεων και των δυο φφλων ςτθν αγροτικι ομάδα.  

Χυνολικά, τα αποτελζςματα που παρατζκθκαν ςυμβαδίηουν μερικά με τα αντίςτοιχα 

τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ για τον βακμό των γνϊςεων των μακθτϊν και μακθτριϊν 

ςτουσ υπολογιςτζσ και υποδθλϊνουν ότι πολλά κορίτςια, ιδιαίτερα εργατικισ και 

αγροτικισ προζλευςθσ, που είχαν απαντιςει αρνθτικά ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, 

απάντθςαν εδϊ κετικά. Ψο ίδιο ιςχφει, ςε μικρότερο όμωσ βακμό, και για τα αγόρια. 

Γενικότερα, από τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων για τισ δφο ερωτιςεισ διακρίνεται 

μια δυναμικι τάςθ υπζρ τθσ χρθςιμοποίθςθσ των Νζων Τεχνολογιϊν και του 

Διαδικτφου ςτθ ςχολικι πράξθ, που υπερβαίνει μάλιςτα ςε μεγάλο βακμό τισ 

διαφοροποιιςεισ κατά τθν κοινωνικι προζλευςθ και το φφλο. 

 

5.27.«Θα ςε ενδιζφερε να μπορείσ να λεσ τθ γνϊμθ ςου εςφ ο 
ίδιοσ / θ ίδια για τισ εργαςίεσ ςου ςτθν τάξθ (αυτοαξιολόγθςθ);» 

Από το γράφθμα με τα ςυνολικά αποτελζςματα διαπιςτϊνεται ότι το 90,2% των 

μακθτϊν απάντθςαν κετικά ςτθν ερϊτθςθ για τθν αυτοαξιολόγθςθ. Ωςτόςο, οι 

μιςοί μακθτζσ (49,8%) επζλεξαν τθν απάντθςθ «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ», κάτι που 

ςθμαίνει ότι θ κετικι τουσ γνϊμθ δεν ιςοδυναμεί με μια «άνευ όρων» ι χωρίσ 

προχποκζςεισ ςυμφωνία. Σπωςδιποτε όμωσ, το μικρό ςυγκριτικά ποςοςτό των 

αρνθτικϊν απαντιςεων (9,7%) ςε ςυνδυαςμό με τα υπόλοιπα ποςοςτά υποδεικνφουν 

ότι οι μακθτζσ ςτθ μεγάλθ τουσ πλειονότθτα προδιατίκενται κετικά απζναντι ςτον 
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εναλλακτικό αυτό τρόπο αξιολόγθςθσ. 

 

Σι απαντιςεισ ανά τάξθ δείχνουν ςταδιακι υποχϊρθςθ του «ναι», από τθν οποία 

επωφελοφνται ιςομερϊσ οι δφο άλλεσ προτιμιςεισ, που ανεβάηουν αντίςτοιχα τα 

ποςοςτά τουσ από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ. H πτϊςθ του «ναι» από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ 

είναι ςυνολικά 6,7% (από 43,4%  ςτθν Αϋ, ςε 41,1% ςτθ Βϋ και ςε 36,7% ςτθ Γϋ τάξθ), 

ενϊ θ αντίςτοιχθ άνοδοσ τθσ κατθγορίασ «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ» είναι ςυνολικά 

3,3% (από 48,4%, ςε 49,5% και ςε 51,7% ςτισ τάξεισ Βϋ και Γϋ) και του «όχι» 3,4% (από 

8,2% ςτθν Αϋ ςε 9,4% και ςε 11,6%, ςτισ δφο άλλεσ τάξεισ). 

.  

Από το γράφθμα που περιλαμβάνει τισ απαντιςεισ ανά προζλευςθ διαπιςτϊνεται ότι 

θ πτϊςθ των ποςοςτϊν τθσ απάντθςθσ «ναι» παρουςιάηει φκίνουςα πρόοδο από τθ 

μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. Ωςτόςο, θ πτϊςθ αυτι των 
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ποςοςτϊν προςιδιάηει περιςςότερο ςτθν εργατικι και τθν αγροτικι ομάδα και 

λιγότερο ςτθν αςτικι. Υράγματι, ςτθν εργατικι ομάδα θ πτϊςθ των ποςοςτϊν από 

τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ είναι 7,6% (από 44,4% ςε 36,8%) και ςτθν αγροτικι 7,3% (από 43,7% 

ςε 36,4%), ενϊ ςτθν αςτικι ομάδα 5% (από 42,1% ςε 37,1%). Αντίςτοιχα, θ άνοδοσ των 

ποςοςτϊν για τθν απάντθςθ «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ» είναι αςκενζςτερθ ςτθν 

αςτικι ομάδα με απόκλιςθ 2% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (από 49,5% ςε 51,5%) και 

ςχετικά ιςχυρότερθ ςτθν εργατικι ομάδα με αντίςτοιχθ απόκλιςθ 5% (από 47,3% ςε 

52,3%), ενϊ ςτθν αγροτικι ομάδα είναι 2,9% (από 48,4% ςε 51,3%). Ψζλοσ, θ 

απάντθςθ «όχι» εμφανίηει επίςθσ φκίνουςα πρόοδο από τθν Aϋ ςτθ Γϋ με παρόμοια 

απόκλιςθ γφρω ςτο 3% ι 4% για όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ. H ςχετικά μεγαλφτερθ 

απόκλιςθ εμφανίηεται ςτθν αγροτικι ομάδα με διαφοροποίθςθ 4,3% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ 

τάξθ (8% ζναντι 12,3% αντίςτοιχα). Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι οι απαντιςεισ 

που επθρεάηονται περιςςότερο από τθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν είναι οι 

δφο πρϊτεσ που αναφζρκθκαν. 

 

Χε ςχζςθ με τθν παράμετρο του φφλου, διαπιςτϊνονται πολλζσ διαφοροποιιςεισ. 

Χτθν απάντθςθ «ναι», τα αγόρια εμφανίηουν μεγαλφτερα ποςοςτά από τα κορίτςια 

ςτο ςφνολο ςχεδόν των περιπτϊςεων, με μεγαλφτερθ απόκλιςθ το 5,2% ςτθν Aϋ τάξθ 

αςτικισ προζλευςθσ (44,7% για τα αγόρια και 39,5% για τα κορίτςια). Ωςτόςο, θ 

διαφοροποίθςθ αυτι μεταξφ φφλων ελαττϊνεται ςτθν αςτικι και τθν εργατικι ομάδα 

περνϊντασ από τθ μικρότερθ τάξθ ςτισ μεγαλφτερεσ, ενϊ ςτθν αγροτικι ομάδα είναι 

ςυνολικά χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και κυμαίνεται γφρω 

ςτο 2%-3% ςε κάκε ςχολικι τάξθ. Ωσ προσ τθν απάντθςθ «ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ», διαπιςτϊνονται αιςκθτζσ διαφοροποιιςεισ υπζρ των κοριτςιϊν ςτθν 

αςτικι και τθν εργατικι ομάδα αλλά κατά τι μικρότερεσ ςτθν αγροτικι. H μεγαλφτερθ 

απόκλιςθ ςτθν αςτικι ομάδα είναι εδϊ 7,2% ςτθν Aϋ τάξθ (45,9% για τα αγόρια και 
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53,1% για τα κορίτςια) και ςτθν εργατικι ομάδα είναι 7,5% και πάλι ςτθν Aϋ τάξθ 

(43,7% για τα αγόρια και 51,2% για τα κορίτςια), ενϊ ςτθν αγροτικι ομάδα 6,3% ςτθ Γϋ 

τάξθ (48,2% για τα αγόρια και 54,5% για τα κορίτςια). H απάντθςθ «όχι» εμφανίηει 

επίςθσ αποκλίςεισ μεταξφ των φφλων: τα αγόρια ζχουν μεγαλφτερα ποςοςτά ςε όλεσ 

τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, χωρίσ όμωσ οι αποκλίςεισ να ξεπερνοφν το 4,2% που 

ςυναντάται ςτθ Γϋ τάξθ τθσ αγροτικισ ομάδασ (14,4% για τα αγόρια και 10,2% για τα 

κορίτςια). Χυμπεραςματικά, τα κορίτςια απαντοφν κετικά ςε λίγο μεγαλφτερα 

ποςοςτά από τα αγόρια, όπωσ φαίνεται αν ακροιςτοφν τα ποςοςτά για τισ απαντιςεισ 

«ναι» και «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ» ξεχωριςτά για τα κορίτςια και τα αγόρια. H 

μεγαλφτερθ ακροιςτικι απόκλιςθ υπζρ των κοριτςιϊν είναι 4,2% ςτθ Γϋ τάξθ 

αγροτικισ προζλευςθσ (85,6% για τα αγόρια και 89,8% για τα κορίτςια). Χυνεπϊσ, τα 

κορίτςια εμφανίηονται πιο πρόκυμα να ςυμμετάςχουν ςτθν αυτοαξιολόγθςθ, αν και 

θ διαπίςτωςθ αυτι μετριάηεται από τα υψθλά ποςοςτά που εμφανίηουν ςτθν 

απάντθςθ «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ». 
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5.28.«Θα ςε ενδιζφερε να μπορείσ να λεσ τθ γνϊμθ ςου για τισ 
εργαςίεσ των ςυμμακθτϊν / ςυμμακθτριϊν ςου ςτθν τάξθ 
(ςυλλογικι αξιολόγθςθ);» 

Σι κετικζσ απαντιςεισ αντιπροςωπεφουν ακροιςτικά ζνα πολφ υψθλό ποςοςτό που 

ιςοφται με το 81% των μακθτϊν. Ωςτόςο, το ποςοςτό των μακθτϊν που απαντοφν 

«όχι» ςτθ ςυλλογικι αξιολόγθςθ υπερδιπλαςιάηεται ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο 

ποςοςτό για τθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, που αφοροφςε τθν αυτοαξιολόγθςθ (19% 

προσ 9,7% αντίςτοιχα). Σι άλλεσ δφο απαντιςεισ εμφανίηουν πτϊςθ ςε ςχζςθ με τα 

ποςοςτά των αντίςτοιχων απαντιςεων τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ (38,3% προσ 

40,4% για τθν απάντθςθ «ναι» και 42,7% προσ 49,8% για τθν απάντθςθ «ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ»).  

 

H απάντθςθ «ναι» εμφανίηει από τάξθ ςε τάξθ φκίνουςα πορεία με αιςκθτι 

απόκλιςθ, που φτάνει ςτο 7,6% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (από 41,6% ςε 31,3% ςτθ Βϋ και 

ςε 34% Γϋ). Ψθν αντίςτροφθ πορεία εμφανίηει θ απάντθςθ «ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ», με διαφοροποίθςθ 5,5% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ (από 39,9% ςε 42,8% ςτθ Βϋ 

και ςε 45,4% ςτθ Γϋ). Εξάλλου, θ απάντθςθ «όχι» ζχει παρεμφερι ποςοςτά ςτθν Aϋ και 

Bϋ τάξθ (18,5% και 18% αντίςτοιχα), αλλά ςτθ Γϋ τάξθ αυξάνει το ποςοςτό τθσ κατά 

2,5% ςε ςχζςθ με τθ Bϋ (18% και 20,5% αντίςτοιχα). Χυνεπϊσ, από τθν πτϊςθ των 

ποςοςτϊν του «ναι» φαίνεται ότι επωφελοφνται οι δφο άλλεσ απαντιςεισ.   
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H κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν διαφοροποιεί τα ποςοςτά ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ, χωρίσ όμωσ να υπάρχουν πάντα μεγάλεσ αποκλίςεισ από τθ μια 

κοινωνικι ομάδα ςτθν άλλθ. Ωσ προσ τθν απάντθςθ «ναι», που εμφανίηει φκίνουςα 

πορεία από τθ μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ ςε όλεσ τισ ομάδεσ, θ αςτικι ομάδα 

εμφανίηει τα υψθλότερα ποςοςτά ςε όλεσ τισ τάξεισ, με μζγιςτθ διαφοροποίθςθ το 

3,3% ςε ςχζςθ με τθν εργατικι ομάδα ςτθν Aϋ τάξθ (43,7% ζναντι 40,4%) αλλά και ςτθ 

Γϋ τάξθ (36% ζναντι 32,7%). Χτο εςωτερικό των κοινωνικϊν ομάδων, θ ιςχυρότερθ 

πτωτικι τάςθ εντοπίηεται ςτουσ μακθτζσ εργατικισ προζλευςθσ με διαφορά 8,2% από 

τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ (40,4% και 32,7% αντίςτοιχα), αλλά ανάλογθ είναι θ τάςθ και ςτουσ 

μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ.  

Ψα ποςοςτά τθσ απάντθςθσ «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ» εμφανίηουν αντίςτοιχθ 

εικόνα αλλά με αντίςτροφθ φορά, εφόςον ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ υπάρχει 

αφξθςθ των ποςοςτϊν από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ. Ψα ςχετικά υψθλότερα ποςοςτά 

εμφανίηει θ αςτικι ομάδα ςτθν Aϋ τάξθ αλλά θ εργατικι ομάδα ςτθ Bϋ και τθ Γϋ, με 

μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ το 2,3% ςτθ Γϋ τάξθ μεταξφ εργατικισ και αγροτικισ 

ομάδασ (46,8% και 44,5% αντίςτοιχα). Εξάλλου, θ άνοδοσ των ποςοςτϊν από τάξθ ςε 

τάξθ εμφανίηει παρόμοια πορεία ςτο εςωτερικό κάκε κοινωνικισ ομάδασ, με 

μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ το 6,9% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ εργατικισ προζλευςθσ 

(39,9% και 46,8% αντίςτοιχα). Ψζλοσ, από τα ποςοςτά των αρνθτικϊν απαντιςεων 

διαπιςτϊνεται ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ αυξθτικι πορεία από τθν Aϋ ςτθ Γϋ 

τάξθ, αλλά ςτθν εργατικι και τθν αγροτικι ομάδα ειδικά εμφανίηεται πτϊςθ των 

ποςοςτϊν από τθν Aϋ ςτθ Bϋ. H αςτικι ομάδα εμφανίηει χαμθλότερα ποςοςτά από τισ 

υπόλοιπεσ ςε όλεσ τισ τάξεισ, ενϊ θ αγροτικι ομάδα τα υψθλότερα επίςθσ ςε όλεσ τισ 

τάξεισ. H μεγαλφτερθ απόκλιςθ μεταξφ κοινωνικϊν ομάδων είναι 3,8% ςτθν Aϋ τάξθ 

μεταξφ αςτικισ και αγροτικισ ομάδασ (16% ζναντι 19,8%). Χτο εςωτερικό κάκε 

κοινωνικισ ομάδασ, θ μεγαλφτερθ αφξθςθ από τθν Aϋ ςτθ Γϋ είναι εδϊ 3,1% ςτθν 
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αςτικι ομάδα (16% και 19,1% αντίςτοιχα).  

 

Υολλζσ διαφοροποιιςεισ παρουςιάηονται επίςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παράμετρο 

του φφλου, χωρίσ όμωσ να μεταβάλλεται ςτα δφο φφλα θ αυξθτικι ι φκίνουςα πορεία 

των ποςοςτϊν, ανάλογα με τισ απαντιςεισ, όπωσ φάνθκε ςτθν προθγοφμενθ 

ανάλυςθ. Ωσ προσ τθν απάντθςθ «ναι», υπερζχουν τα αγόρια ςτθν Aϋ και Bϋ τάξθ, 

αλλά τα κορίτςια ςτθ Γϋ τάξθ, με μεγαλφτερθ διαφοροποίθςθ υπζρ των αγοριϊν το 

3,1% ςτθν Aϋ τάξθ τθσ αςτικισ ομάδασ (45,2% ζναντι 42,1%) και μεγαλφτερθ 

διαφοροποίθςθ υπζρ των κοριτςιϊν το 5,4% ςτθ Γϋ τάξθ τθσ αγροτικισ ομάδασ (30,7% 

ζναντι 36,1%). Χτο εςωτερικό κάκε κοινωνικισ ομάδασ, οι ιςχυρότερεσ πτωτικζσ τάςεισ 

από τθν Aϋ ςτθ Γϋ εντοπίηονται ςτα αγόρια, με τθν ιςχυρότερθ πτϊςθ ςε ποςοςτό 

10,8% ςτθν αγροτικι ομάδα (41,5% ςτθν Aϋ και 30,7% ςτθ Γϋ). Χτα κορίτςια θ 

αντίςτοιχθ μεγαλφτερθ απόκλιςθ είναι 6,1% ςτθν εργατικι ομάδα (39% ςτθν Aϋ και 

32,9% ςτθ Γϋ). Χε ό,τι αφορά τθν απάντθςθ «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ», υπάρχει και 

ςτα δφο φφλα αυξθτικι πορεία των ποςοςτϊν από τθ μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ. H 

μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα κορίτςια, κατά 7,2%, ςυναντάται ςτθν εργατικι ομάδα (43,3% 

ςτθν Aϋ και 50,5% ςτθ Γϋ), ενϊ ςτα αγόρια, κατά 9,4%, ςυναντάται ςτθν αγροτικι 

ομάδα (35,7% ςτθν Aϋ και 45,1% ςτθ Γϋ). Από τθν άλλθ πλευρά, θ μεγαλφτερθ 

απόκλιςθ μεταξφ φφλων για τθν ίδια κοινωνικι προζλευςθ εμφανίηεται ςτθ Bϋ τάξθ 

αςτικισ προζλευςθσ με διαφοροποίθςθ 9,7% υπζρ των κοριτςιϊν (37,7% για τα 

αγόρια ζναντι 47,4% για τα κορίτςια), ενϊ γενικότερα καταγράφονται εδϊ ςχεδόν 

παντοφ αποκλίςεισ υπζρ των κοριτςιϊν. Χε ό,τι αφορά, τζλοσ, τθν αρνθτικι απάντθςθ, 

τα ποςοςτά από τθν Aϋ ςτθ Γϋ αυξάνονται και ςτα δφο φφλα (με εξαίρεςθ τα κορίτςια 

εργατικισ προζλευςθσ), αλλά εμφανίηεται ςε όλεσ τισ ομάδεσ και ςχολικζσ τάξεισ 

ςαφισ υπεροχι των αγοριϊν, με αποκλίςεισ που φτάνουν για τθν ίδια κοινωνικι 

προζλευςθ το 7,5% ςτθ Bϋ τάξθ αγροτικισ προζλευςθσ (22,7% για τα αγόρια ζναντι 
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15,2% για τα κορίτςια). Από τθ ςκοπιά κάκε φφλου χωριςτά, θ μεγαλφτερθ αφξθςθ 

ςτα αγόρια από τθν Aϋ ςτθ Γϋ, που είναι 3,5%, εντοπίηεται τόςο ςτθν αςτικι όςο και 

ςτθν εργατικι ομάδα (18,1% ζναντι 21,6% και 21,5% ζναντι 24%), ενϊ θ αντίςτοιχθ 

μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα κορίτςια, που είναι 3,3%, εντοπίηεται ςτθν αγροτικι ομάδα 

(16,6% ζναντι 19,9%).  

 

6. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ – ςυμπεράςματα 

Από τθ ςυνολικι κεϊρθςθ των απαντιςεων που ζδωςαν οι μακθτζσ και των τριϊν 

τάξεων του Γυμναςίου ςτισ ερωτιςεισ τθσ ζρευνασ διαπιςτϊνουμε τα εξισ: 

 Υάνω από δφο ςτουσ τρεισ μακθτζσ γυμναςίου (66%) επιςθμαίνουν ότι αντλοφν  

«αρκετά ςυχνά» (40,3%) ι και «πολφ ςυχνά» (25,7%) πλθροφορίεσ για κζματα 

που τουσ ενδιαφζρουν από τα δθμοςιογραφικά ζντυπα ι τα ραδιοφωνικά και 

τθλεοπτικά προγράμματα, τονίηοντασ ότι θ τθλεόραςθ και, γενικά, όλα τα Μ.Μ.Ε. 

ςυμβάλλουν κετικά ςτθ πλθροφόρθςθ και ςτθ μάκθςι τουσ. Φαίνεται, ακόμα, 

ότι θ επίδραςθ των Π.Π.Ε. ςτουσ μακθτζσ του Γυμναςίου εμφανίηεται αυξθτικι 
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από τθ μια γυμναςιακι τάξθ ςτθν άλλθ (οι κετικζσ αποκρίςεισ εμφανίηουν 

ςυνολικι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 8,3% από τθν Αϋ (61,8%) ςτθ Γϋ (70,1%) τάξθ), 

ανεξάρτθτα από τθν κοινωνικι ομάδα ςτθν οποία εντάςςονται οι μακθτζσ, με τα 

αγόρια και των τριϊν κοινωνικϊν ομάδων να βρίςκουν πιο ενδιαφζρουςα τθ 

κεματολογία των Π.Π.Ε., ςε ςχζςθ με τα κορίτςια. Υαράλλθλα, μεγαλφτερθ 

απιχθςθ διαπιςτϊνεται ότι απολαμβάνουν τα Π.Π.Ε. ςτα παιδιά τθσ αςτικισ 

προζλευςθσ, οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ των οποίων ευνοοφν, προφανϊσ, τθν 

πρόςβαςθ ςε ευρφτερθ ποικιλία μζςων. 

 Επτά ςτουσ δζκα, περίπου, μακθτζσ (72,9%) δθλϊνουν ότι πθγαίνουν ςτο κζατρο 

ι ςτον κινθματογράφο «αρκετά» (29,8%) ι και «λιγότερο» ςυχνά (41,3%), με τθν 

παρακολοφκθςθ κεατρικϊν ι κινθματογραφικϊν ζργων να αυξάνεται από τθν Αϋ 

ςτθ Γϋ τάξθ (κετικζσ αποκρίςεισ 47,7% ςτθν Αϋ τάξθ και 49,4% ςτθ Γϋ). Θ 

μεγαλφτερθ εξοικείωςθ των μακθτϊν αςτικισ προζλευςθσ με το κζατρο και τον 

κινθματογράφο είναι αναμενόμενθ (οι κετικζσ αποκρίςεισ τουσ υπερβαίνουν κατά 

25% περίπου ςε κάκε τάξθ τισ αντίςτοιχεσ των μακθτϊν αγροτικισ προζλευςθσ) 

και αντικατοπτρίηει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των παιδιϊν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ 

περιοχζσ. Φαίνεται, ακόμα, ότι οι μακιτριεσ υπερτεροφν ςτισ κετικζσ απαντιςεισ 

ζναντι των μακθτϊν αντίςτοιχθσ κοινωνικισ προζλευςθσ. 

 Χχεδόν τρεισ ςτουσ τζςςερισ μακθτζσ (73%) δθλϊνουν ότι χειρίηονται «πολφ 

καλά» ι και «αρκετά καλά» θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, με τα αγόρια να δίνουν 

αιςκθτά μεγαλφτερα ποςοςτά από τα κορίτςια ςε όλεσ τισ ςχολικζσ τάξεισ και 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Υαράλλθλα, οκτϊ ςτουσ δζκα μακθτζσ (80,2%) διατρανϊνουν 

τθν επικυμία τουσ να αξιοποιοφνται «πολφ» ι και «αρκετά» οι Νζεσ Τεχνολογίεσ 

ςτο γλωςςικό μάκθμα, με ςαφζσ προβάδιςμα των αγοριϊν και ςτισ τρεισ τάξεισ 

μόνο ςτθν αςτικι ομάδα. Ψα ςυγκεκριμζνα ευριματα υποδεικνφουν τθν ανάγκθ 

μεγαλφτερθσ και ουςιαςτικότερθσ ενςωμάτωςθσ των Ρζων Ψεχνολογιϊν ςτθ 

διδακτικι – μακθςιακι διαδικαςία. 

 Ψα δφο τρίτα, περίπου, των μακθτϊν του Γυμναςίου (67%) δθλϊνουν ότι 

διαβάηουν εξωςχολικά βιβλία «αρκετά» (25,7%) ι «λιγότερο» ςυχνά (41,3%), 

παρόλο που θ φιλαναγνωςία τουσ μειϊνεται αιςκθτά από τάξθ ςε τάξθ, πικανόν  

λόγω των ςταδιακά αυξανόμενων ςχολικϊν και εξωςχολικϊν υποχρεϊςεων 

(φροντιςτιρια, ξζνεσ γλϊςςεσ, άλλεσ δραςτθριότθτεσ). Υαράλλθλα, ςυνάγεται 

ερευνθτικά ότι τα κορίτςια διαβάηουν πολφ περιςςότερο από τα αγόρια.  

 Θ κεματολογία των βιβλίων τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο κρίνεται 

ενδιαφζρουςα από τα δφο τρίτα περίπου των μακθτϊν (66%), με τα κορίτςια 

όλων των κοινωνικϊν ομάδων να απαντοφν κετικότερα από τα αγόρια 

αντίςτοιχθσ ομάδασ. Υαρατθρείται, πάντωσ, θ τάςθ ςταδιακισ μείωςθσ των 

κετικϊν εκτιμιςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ προζλευςθσ 

των μακθτϊν. Από τθν άλλθ, οι μακθτζσ ςτθν πλειονότθτά τουσ, ποςοςτό 77%, 

κεωροφν το λεξιλόγιο και γενικά τον τρόπο γραφισ των βιβλίων «πολφ» (19,3%) ι 
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«αρκετά» (57,7%) εφκολο, παρόλο που θ κετικι εντφπωςθ μειϊνεται ςυνολικά 

κατά 2,8% προϊοφςθσ τθσ θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ. Αναφορικά με 

τθν ποςότθτα των αςκιςεων, θ επιλογι «λιγότερεσ αςκιςεισ» (40,7%) είναι 

περίπου ιςοδφναμθ με τθν επιλογι «οφτε περιςςότερεσ οφτε λιγότερεσ» 

(39,8%), ενϊ θ προτίμθςθ για περιςςότερεσ αςκιςεισ αφορά λιγότερο από το ζνα 

πζμπτο των μακθτϊν (19,5%), ποςοςτό αναμενόμενο, που, πάντωσ, 

υποςτθρίηεται περιςςότερο από τα κορίτςια ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και ςε 

κάκε ςχολικι τάξθ. Ψζλοσ, ωσ προσ τθν αιςκθτικι παρουςία των εγχειριδίων, θ 

πλειοψθφία των μακθτϊν (64,9%) υποςτθρίηει τθν ενίςχυςθ τθσ 

εικονογράφθςισ τουσ, προτίμθςθ που φαίνεται να ικανοποιείται με τα νζα 

γλωςςικά εγχειρίδια. 

 Ψα δφο τρίτα των μακθτϊν (73,2%) προτιμοφν τθν εικονογράφθςθ των βιβλίων 

τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ με ςκίτςα διάφορων ειδϊν (κόμικσ, γελοιογραφίεσ 

κ.ά.), προτίμθςθ που ικανοποιείται από τθν αυξθμζνθ παράκεςθ ςκίτςων ςτα νζα 

εγχειρίδια, ενϊ τισ φωτογραφίεσ από εφθμερίδεσ επιλζγει μόνο το 12,1% και τισ 

καλλιτεχνικζσ εικόνεσ το 14,8%. Ψα ευριματα αυτά είναι αναμενόμενα με βάςθ 

τθν θλικία των μακθτϊν, εφόςον θ διαχείριςθ δθμοςιογραφικϊν φωτογραφιϊν ι 

καλλιτεχνικϊν εικόνων ςυνεπάγεται πρόςκετθ εργαςία, για τον ςυςχετιςμό τουσ 

με τα κείμενα. Ωσ προσ τθ διαφοροποίθςθ των προτιμιςεων με βάςθ το φφλο, 

παρατθροφμε ότι οι «εικόνεσ από κόμικσ» εμφανίηουν αιςκθτά μεγαλφτερα 

ποςοςτά ςτα αγόρια, ενϊ τα «ςκίτςα και οι γελοιογραφίεσ», οι «φωτογραφίεσ 

από εφθμερίδεσ», οι «πίνακεσ και οι καλλιτεχνικζσ φωτογραφίεσ» ςτα κορίτςια. 

 Υεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ μακθτζσ (55,8%) επικυμοφν να περιζχονται ςτα 

ςχολικά εγχειρίδια τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ περιςςότερα κείμενα ςε κόμικσ, 

ενϊ πάνω από το ζνα τζταρτο (26,8%) δείχνει προτίμθςθ ςτα λογοτεχνικά 

κείμενα. Από τθν άλλθ, περιοριςμζνεσ εμφανίηονται οι προτιμιςεισ των μακθτϊν 

ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ χρθςτικϊν (11,3%) και δοκιμιακϊν κειμζνων (6,2%), 

ςτοιχεία αναμενόμενα με βάςθ τθν θλικία των μακθτϊν. Ξαι ενϊ οι αποκλίςεισ 

ανά τάξθ δεν είναι μεγάλεσ, οι προτιμιςεισ ανά φφλο είναι ενδιαφζρουςεσ: τα 

κείμενα ςε κόμικσ προτιμοφν τα αγόρια ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και 

ςχολικζσ τάξεισ, τα λογοτεχνικά κείμενα περιςςότερο τα κορίτςια και τα χρθςτικά 

κείμενα ελάχιςτα περιςςότερο τα αγόρια. Θ αυξθμζνθ προτίμθςθ των μακθτϊν 

για τα κόμικσ υποδεικνφει ότι τα νζα ςχολικά βιβλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ 

ικανοποιοφν περιςςότερο τισ προτιμιςεισ τουσ, κακϊσ ςε πολλζσ ενότθτεσ ζχουν 

επιλεγεί ανάλογα κείμενα.  

 Επτά ςτουσ δζκα μακθτζσ (71,2%) αντιλαμβάνονται ότι ζνα λεξικό κα βοθκοφςε 

«πολφ» (37,4%) ι «αρκετά» (33,8%) ςτθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν τουσ, 

με τα κορίτςια να υποςτθρίηουν τθ χρθςιμότθτα των λεξικϊν περιςςότερο από τα 

αγόρια. Χε αντιδιαςτολι όμωσ με τθν κυριαρχοφςα άποψθ για τθ χρθςιμότθτα 

των λεξικϊν, θ ςυςτθματικι χριςθ τουσ ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ εμφανίηεται 
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περιοριςμζνθ: οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν «πάντα» ι και «αρκετά ςυχνά» λεξικά 

ςε ποςοςτό 27,8% (διαφορά κετικϊν αποκρίςεων από τθ μία ερϊτθςθ ςτθν άλλθ 

τθσ τάξθσ του 43,3%), με υποχϊρθςθ των κετικϊν απαντιςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ 

τάξθ κυρίωσ ςτουσ μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ. Θ ςυγκριτικι κεϊρθςθ των 

ευρθμάτων από τα δφο ςυναφι ερωτιματα και θ ςθμαντικι υποχϊρθςθ των 

κετικϊν απαντιςεων και ςτισ δφο περιπτϊςεισ προϊοφςθσ τθσ θλικίασ και τθσ 

εκπαιδευτικισ εμπειρίασ, αναδεικνφουν ότι θ γλωςςικι διδαςκαλία δεν 

ςυμβάλλει τελικά οφτε ςτθν ενίςχυςθ τθσ αντίλθψθσ για τθν αξία ενόσ λεξικοφ 

οφτε ςτθ ςυςτθματικότερθ αξιοποίθςι του ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ. Είναι ςκόπιμο, 

ωςτόςο, να τονιςκεί εδϊ θ ανάγκθ περαιτζρω διερεφνθςθσ του ηθτιματοσ, τθ 

ςτιγμι που από το ςχολικό ζτοσ 2005-06 ζχουν ειςαχκεί ςτα ςχολεία ζνα 

Ορκογραφικό Λεξικό για το Δθμοτικό και ζνα Ετυμολογικό Λεξικό για το Γυμνάςιο, 

τα οποία, μάλιςτα, ζχουν τφχει πολφ κετικισ υποδοχισ από μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ.  

 Αναφορικά με το είδοσ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν οποία επικυμοφν να 

εμπλζκονται οι μακθτζσ, φαίνεται ότι περίπου τζςςερισ ςτουσ δζκα μακθτζσ 

(38,6%) βρίςκουν εξίςου ενδιαφζρουςεσ τόςο τισ προφορικζσ όςο και τισ 

γραπτζσ δραςτθριότθτεσ, τρεισ ςτουσ δζκα (30,2%) δείχνουν προτίμθςθ ςτισ 

προφορικζσ εργαςίεσ, δφο ςτουσ δζκα (21,5%) ςτισ γραπτζσ και μόνο ζνασ ςτουσ 

δζκα (9,6%) κεωρεί εξίςου αδιάφορεσ τόςο τισ προφορικζσ όςο και τισ γραπτζσ 

εργαςίεσ. Ενδιαφζρουςα, επίςθσ είναι θ διαφαινόμενθ εντονότερθ προτίμθςθ των 

μακθτϊν αςτικισ και εργατικισ προζλευςθσ ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ, ςε ςχζςθ 

με τθν αντίςτοιχθ των μακθτϊν αγροτικισ προζλευςθσ, όπωσ και ο διπλαςιαςμόσ 

των ποςοςτϊν τθσ αρνθτικισ απάντθςθσ («κανζνα από τα δφο είδθ») από τθν Αϋ 

ςτθ Γϋ τάξθ (6,2% ςτθν Αϋ τάξθ και 12,2% ςτθ Γϋ), που ςε ςυνδυαςμό με τον 

δραςτικό περιοριςμό τθσ προτίμθςθσ «και για τα δφο είδθ εργαςιϊν» (46,5% ςτθν 

Αϋ τάξθ ζναντι 32% ςτθ Γϋ) υποδθλϊνουν κάποια υποχϊρθςθ του ενδιαφζροντοσ 

των μακθτϊν για τισ γλωςςικζσ εργαςίεσ εν γζνει αλλά και τθν επικυμία τουσ για 

περιςςότερο ενδιαφζρουςεσ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, άςχετα αν είναι 

προφορικζσ ι γραπτζσ.  

 Υεριςςότεροι από δφο ςτουσ τρεισ μακθτζσ (68,8%) κρίνουν τθ γραμματικι 

κεωρία (Πορφολογία, Χφνταξθ, Χθμαςιολογία) «αρκετά εφκολθ» ι «πολφ 

εφκολθ» και λιγότεροι από ζνασ ςτουσ τρεισ (31,1%) «μάλλον δφςκολθ» ι «πολφ 

δφςκολθ». Θ ςταδιακι υποχϊρθςθ, πάντωσ, των κετικϊν αποκρίςεων από τθν 

Αϋςτθ Γϋ τάξθ, τάςθ που εμφανίηεται εντονότερθ ςτουσ μακθτζσ τθσ αγροτικισ 

ομάδασ, αντικατοπτρίηει τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του μακιματοσ από τθ μια 

γυμναςιακι τάξθ ςτθν άλλθ. 

 Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των μακθτϊν του Γυμναςίου πιςτεφει ότι μιλά 

ςωςτά ελλθνικά, ςε ποςοςτό 52% «πάντα» και ςε ποςοςτό 40,7% «ςυνικωσ», με 

τθν απάντθςθ «πάντα» να ςυγκεντρϊνει ςε όλεσ τισ τάξεισ τα πιο χαμθλά 
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ποςοςτά ςε μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ και τθν απάντθςθ «ςυνικωσ» να 

προτιμάται ςε όλεσ τισ τάξεισ και κοινωνικζσ ομάδεσ περιςςότερο από τα 

κορίτςια. Ψο υψθλό αυτοςυναίςκθμα των μακθτϊν ερμθνεφεται από το γεγονόσ 

ότι το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε κυρίωσ από μακθτζσ με μθτρικι γλϊςςα 

τθν ελλθνικι (βλ. οικεία ενότθτα ςτθν ειςαγωγι του κεφαλαίου) και, πικανόν, από 

το γεγονόσ ότι θ εςτίαςθ τθσ ζμφαςθσ, παρά τισ επίςθμεσ προδιαγραφζσ του 

μακιματοσ, βρίςκεται ςυνικωσ ςτθν αποτίμθςθ του γραπτοφ λόγου των 

μακθτϊν. Θ υποχϊρθςθ, πάντωσ, κατά 12,3%, των πολφ κετικϊν αντιλιψεων 

(«πάντα») από τθν Αϋ (58,5%) ςτθ Γϋ τάξθ (46,2%), αναδεικνφει ότι οι μακθτζσ 

μεγαλφτερθσ θλικίασ και ωριμότθτασ αρχίηουν να αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι 

το ίδιο επαρκείσ ςε όλεσ τισ περιςτάςεισ προφορικισ επικοινωνίασ. Αναφορικά, 

τζλοσ, με τον τομζα ςτον οποίο δυςκολεφονται περιςςότερο οι μακθτζσ ςτον 

προφορικό λόγο, ςε ποςοςτό 55,2% εκτιμοφν ότι οι δυςκολίεσ ςτον προφορικό 

λόγο ςυνδζονται με ελλείψεισ ςτθ γραμματικι και ςε ποςοςτό  44,8% με 

αδυναμίεσ ςτο λεξιλόγιο, με τθν επιλογι του «λεξιλογίου» να πριμοδοτείται ςε 

όλεσ τισ τάξεισ και κατθγορίεσ προζλευςθσ από τισ μακιτριεσ και τθν επιλογι τθσ 

«γραμματικισ από τουσ μακθτζσ.  

 Χτθ ςυντριπτικι πλειονότθτά τουσ (ποςοςτό 86,8%) οι μακθτζσ του Γυμναςίου 

υποςτθρίηουν ότι γράφουν «πάντα» (42,9%) ι και «ςυνικωσ» (43,9%) ςωςτά 

ελλθνικά, ενϊ μόνο ζνα 13,2% από αυτοφσ παραδζχεται ότι «κάνει αρκετά λάκθ», 

με τθν απάντθςθ «πάντα» ι «ςυνικωσ» να προτιμάται ςε όλεσ τισ τάξεισ 

περιςςότερο από τα κορίτςια και τθν απάντθςθ «κάνω αρκετά λάκθ» από τα 

αγόρια εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ. Χε ςχζςθ με τουσ τομείσ ςτουσ 

οποίουσ αποδίδουν οι μακθτζσ τισ κυριότερεσ δυςκολίεσ ςτον γραπτό λόγο, είναι 

ξεκάκαρθ θ πριμοδότθςθ τθσ ορκογραφίασ (ποςοςτό 41,6%), ακολουκεί θ 

γραμματικι (ποςοςτό 33,7%) και τελευταίο το λεξιλόγιο (ποςοςτό 24,8%), που 

επιλζγεται ςε όλεσ τισ τάξεισ και κατθγορίεσ προζλευςθσ περιςςότερο από τα 

κορίτςια, ενϊ θ ςυςχζτιςθ με αδυναμίεσ ςτθ γραμματικι και ςτθν ορκογραφία 

υπερτονίηεται από τα αγόρια. Θ γλωςςικι διδαςκαλία, όμωσ, διαφοροποιεί, ςε 

ζναν βακμό, τισ αντιλιψεισ των μακθτϊν: θ ςθμαςία που αποδίδεται ςτθν 

ορκογραφία, αν και εξακολουκεί να είναι ςθμαίνουςα, μειϊνεται κατά 7% από 

τθν Αϋ (45,2%) ςτθ Γϋ τάξθ (38,2%), ενϊ αντίςτροφα αυξάνεται θ ςθμαςία τθσ 

γραμματικισ κατά 4,3% (30,7% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 35% ςτθ Γϋ) και του λεξιλογίου 

κατά 2,7% (24,1% ςτθν Αϋ ζναντι 26,8% ςτθ Γϋ). Ωσ προσ τθ διαφοροποίθςθ των 

απαντιςεων με βάςθ τθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν, διαπιςτϊνουμε ότι 

οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ υπερτονίηουν τθ ςθμαςία του λεξιλογίου, εκεί 

που οι μακθτζσ εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ επιςθμαίνουν τθ ςθμαςία 

τθσ ορκογραφίασ. Πε άλλα λόγια, θ αντίλθψθ για τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ 

δυςκολεφονται οι μακθτζσ ςτισ γραπτζσ τουσ εργαςίεσ είναι ςυνάρτθςθ του 

φφλου και τθσ κοινωνικισ προζλευςθσ.  
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 Ζξι ςτουσ δζκα μακθτζσ (60,8%) εκτιμοφν ότι θ γλωςςικι διδαςκαλία δεν 

εμφανίηει κάποια υςτζρθςθ ςτο λεξιλόγιο ι τθ γραμματικι, περίπου τζςςερισ 

ςτουσ δζκα (24,3%) κα επικυμοφςαν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθ γραμματικι, ενϊ 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο λεξιλόγιο υποςτθρίηεται μόνο από το 14,9% των 

μακθτϊν, με τισ επιλογζσ για τθ γραμματικι, κυρίωσ, αλλά και για το λεξιλόγιο να 

προτιμϊνται αιςκθτά περιςςότερο από τα αγόρια.  

 Ωσ προσ το είδοσ εργαςιϊν ςτισ οποίεσ πιςτεφουν οι μακθτζσ ότι ζχουν 

υψθλότερεσ επιδόςεισ, το ζνα τρίτο περίπου των μακθτϊν (32,9%) εκτιμά ότι 

ανταποκρίνεται με τθν ίδια επάρκεια τόςο ςτισ προφορικζσ όςο και ςτισ γραπτζσ 

εργαςίεσ, ενϊ είναι αναμενόμενθ θ απόκλιςθ κατά 5,3% που καταγράφεται υπζρ 

των προφορικϊν εργαςιϊν (36,2%) ζναντι των γραπτϊν (30,9%). Χθμειϊνεται 

επίςθσ ότι  τα κορίτςια κεωροφν ότι ανταποκρίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία απ’ 

ό,τι τα αγόρια ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ. 

 Χχετικά με τθν αξιοποίθςθ των βιβλίων αναφοράσ, εφτά ςτουσ δζκα μακθτζσ 

(70,1%) δθλϊνουν περιςταςιακι («λίγεσ φορζσ» 38,8%) ι μθδενικι χριςθ (31,3% 

«κακόλου») του εγχειριδίου τθσ Νεοελλθνικισ Σφνταξθσ, με τισ μακιτριεσ και των 

τριϊν κατθγοριϊν προζλευςθσ να δθλϊνουν ότι το αξιοποιοφν περιςςότερο από 

τουσ μακθτζσ αντίςτοιχθσ καταγωγισ. Από τθν άλλθ, περιοριςμζνθ φαίνεται ότι 

είναι και θ αξιοποίθςθ του βιβλίου τθσ Νεοελλθνικισ Γραμματικισ, για το οποίο 

περιςταςιακι χριςθ δθλϊνει το 37,7% των μακθτϊν και μθδενικι το 20,2%. Ψα 

ςυγκεκριμζνα ευριματα δεν εκπλιςςουν, αφενόσ επειδι τα γλωςςικά εγχειρίδια 

ενςωματϊνουν, ςε ζναν βακμό, κζματα γραμματικισ κεωρίασ και αφετζρου 

επειδι οι αυξανόμενεσ απαιτιςεισ του κυρίωσ γλωςςικοφ μακιματοσ (ανάγνωςθ 

και κατανόθςθ κειμζνων, αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ διαφόρων τφπων), ςε 

ςυνδυαςμό με τον περιοριςμό των ωρϊν διδαςκαλίασ από τρεισ ςε δφο ςτθ Bϋ και 

Γϋ τάξθ, δεν επιτρζπουν ςε φιλολόγουσ και μακθτζσ να ανατρζχουν ςυχνά ςτα 

βιβλία αυτά. 

 Χτθν ερϊτθςθ κατά πόςο τουσ βοθκοφν τα ςχολικά βιβλία τθσ Νεοελλθνικισ 

Γλϊςςασ να ςυντάςςουν ςωςτά κείμενα ςε όλα τα μακιματα, περίπου ζξι ςτουσ 

δζκα μακθτζσ (59,7%) κεωροφν «πολφ» ι και «αρκετά» χριςιμεσ τισ δεξιότθτεσ 

γραπτοφ λόγου που αποκτοφν μζςα από τα γλωςςικά εγχειρίδια. Θ ςυνολικι 

πτϊςθ των κετικϊν απαντιςεων κατά 13,5% από τθν Aϋ ςτθ Γϋ τάξθ ςυνδζονται, 

πικανόν, με το ότι οι ειδικζσ απαιτιςεισ των διάφορων μακθμάτων, οι οποίεσ 

αυξάνονται από τθ μια ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ, υπερβαίνουν λιγότερο ι 

περιςςότερο τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ γραπτοφ λόγου που διδάςκονται με το 

γλωςςικό μάκθμα. 

 Αναφορικά με τθν ενςωμάτωςθ εναλλακτικϊν μορφϊν αξιολόγθςθσ ςτθ 

διδακτικι – μακθςιακι διαδικαςία, εννζα ςτουσ δζκα μακθτζσ (90,2%) 

υποςτθρίηουν ςκεναρά τθν εφαρμογι τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, με τουσ μιςοφσ 

μακθτζσ (49,8%) να προτείνουν τθ χριςθ τθσ  «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ», κάτι 
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που ςθμαίνει ότι θ κετικι τουσ γνϊμθ δεν ιςοδυναμεί με μια «άνευ όρων» ι 

χωρίσ προχποκζςεισ ςυμφωνία. Από τθν άλλθ, οκτϊ ςτουσ δζκα μακθτζσ (81%) 

επικυμοφν και τθν αξιολόγθςθ από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Αξίηει να προςτεκεί 

ότι οι μακθτζσ αςτικισ προζλευςθσ είναι πιο κετικοί ςε αυτζσ τισ δφο 

εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ και ότι τα αγόρια τθσ Αϋ και Βϋ τάξθσ είναι πιο 

κετικά από τα κορίτςια. Ωπενκυμίηεται, ακόμα, ότι ςτα νζα εγχειρίδια τθσ 

Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο εμπεριζχονται αρκετζσ αςκιςεισ και 

δραςτθριότθτεσ που ςτθρίηονται ςτισ δυο αυτζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ και ότι ςτα 

Βιβλία του Ξακθγθτι αναλφονται οι δυνατότθτζσ τουσ και ενκαρρφνεται θ 

εφαρμογι τουσ, με το ςκεπτικό ότι ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςθ των κριτθρίων 

αξιολόγθςθσ από μζρουσ των μακθτϊν και, άρα, ςτθν ενίςχυςθ των ςχετικϊν 

μεταγνϊςεων. 
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ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

Η ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ 
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Ε΄ & Σ΄) ΚΑΙ Ε ΟΛΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ:  
ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΗ 

1. Ειςαγωγή 

Ψα ευριματα των τριϊν πανελλαδικϊν ερευνϊν που ςχετίηονται με τθ γλωςςικι 

επάρκεια των μακθτϊν τθσ γυμναςιακισ βακμίδασ και των δφο τελευταίων τάξεων 

του Δθμοτικοφ προςφζρεται για ποικίλεσ κεωριςεισ και ερμθνείεσ, ανάλογα με τθν 

εςτίαςθ του ενδιαφζροντοσ του εκάςτοτε μελετθτι ι τθν περίςταςθ για τθν οποία 

προορίηεται θ χριςθ τουσ. Χε κάκε περίπτωςθ παρζχει πολφτιμο υλικό ςε όςουσ 

κακορίηουν τισ επίςθμεσ προδιαγραφζσ του γλωςςικοφ μακιματοσ, ςτουσ φιλολόγουσ 

και ςτουσ δαςκάλουσ που διδάςκουν το μάκθμα τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτθν 

πρϊτθ και δεφτερθ βακμίδα εκπαίδευςθσ, ςτουσ οικείουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ, 

ςτουσ μακθτζσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ αλλά και ςε εκείνουσ που ενδιαφζρονται για 

τθν ποιότθτα τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ.  

Θ ςυγκριτικι κεϊρθςθ των ευρθμάτων επιδζχεται πολλαπλζσ προςεγγίςεισ ανάλογα 

με τουσ άξονεσ τθσ ςφγκριςθσ. Χτθν παροφςα φάςθ τα δεδομζνα των τριϊν ερευνϊν 

κα ςυνεξεταςτοφν με άξονα, πρωτίςτωσ, τθν κατθγορία γλωςςικϊν φαινομζνων ςτθν 

οποία αναφζρονται και, δευτερευόντωσ, άλλεσ μεταβλθτζσ τθσ ζρευνασ, όπωσ θ 

θλικία ι θ κοινωνικι προζλευςθ. Θ ζμφαςθ αυτι δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι θ 

κατθγοριοποίθςθ των απαντιςεων με βάςθ το φφλο, τθν τάξθ φοίτθςθσ ι τθν 

κοινωνικι προζλευςθ προςφζρεται κυρίωσ για τα ευριματα που αφοροφν τουσ 

μακθτζσ και τα οποία ζχουν αναλυκεί ςτο προθγοφμενο μζροσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Πε δεδομζνο ότι θ ζρευνα ςτο Δθμοτικό ςκόπευε να αναδείξει με ποια γλωςςικι 

«ςκευι» οι μακθτζσ τθσ Εϋ και ΧΨϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ ζρχονται ςτθν Αϋ τάξθ του 

Γυμναςίου, ϊςτε να διερευνθκεί ςτθ ςυνζχεια ποια βελτίωςθ παρουςιάηεται μζςα 

από τθ διδαςκαλία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο, θ ςφγκριςθ των 

ερευνθτικϊν δεδομζνων από τισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ –

ερωτθματολόγια δαςκάλων– γίνεται πρωτίςτωσ με τισ εκτιμιςεισ των φιλολόγων, 

ιδιαίτερα για τθν Αϋ τάξθ του Γυμναςίου, όπου υπάρχουν ίδια ι παραπλιςια 

ερωτιματα, ενϊ τα ευριματα που αποτυπϊνουν τισ απαντιςεισ των μακθτϊν Αϋ, Βϋ 
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και Γϋ Γυμναςίου αξιοποιοφνται, όπου ςυμπίπτουν ι υπάρχουν ςυγκλίνουςεσ 

παράμετροι. Η ςφγκλιςθ ι θ απόκλιςθ των εκτιμιςεων, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται 

ανά ερϊτθςθ, κεωροφμε ότι είναι ςθμαντικι για τθν ερμθνεία των δεδομζνων και, 

ςυνακόλουκα, τθν ανάδειξθ των κεμάτων ιδιαίτερου διδακτικοφ ενδιαφζροντοσ, 

τθν ανάλογθ εςτίαςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ ωσ 

προσ τα φαινόμενα όπου εντοπίηεται ζλλειψθ ι υςτζρθςθ των μακθτϊν, ςε ςχζςθ 

με τισ προδιαγραφζσ του μακιματοσ, τισ δυνατότθτεσ τθσ θλικίασ τουσ και τθ 

βακμίδα εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικουν.  

Θ ςφγκριςθ των ευρθμάτων που παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί τθν πορεία από 

τθ γραμματικι τθσ λζξθσ ςε εκείνθ τθσ πρόταςθσ και του κειμζνου. Πε άλλα λόγια, 

πρϊτα ςυνεξετάηονται τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ που ςχετίηονται με κζματα 

ορκογραφίασ, όπου περιλαμβάνεται και θ ςτίξθ, ακολουκοφν τα ευριματα που 

αναφζρονται ςτθ ςφνταξθ και ςτο λεξιλόγιο και ςτθ ςυνζχεια εκείνα που ςυνδζονται 

με τθν κειμενολογία. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρουςίαςθσ των ευρθμάτων ανά 

κατθγορία γλωςςικϊν φαινομζνων παρατίκενται όςα ευριματα ςυνδζονται με όψεισ 

τθσ διδακτικισ ι τθσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ και προςφζρονται για ςυγκριτικι 

κεϊρθςθ.  

2. Η ςυνεξέταςη των ευρημάτων ςτον τομέα τησ 

Μορφολογίασ 

Χτθν παροφςα ενότθτα εντάςςονται τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ που ςυνδζονται με τθν 

ορκογραφθμζνθ γραφι και τθν κατάλλθλθ χριςθ των ςθμείων τθσ ςτίξθσ, κζματα που 

ςχετίηονται μόνο με τον γραπτό λόγο των μακθτϊν. Ωπό το πρίςμα αυτό είναι ςκόπιμο 

να επιςθμανκεί ότι θ πρόταξθ των ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων δεν αποδίδει ανάλογθ 

ιεράρχθςθ, με δεδομζνο ότι ςτθ ςφγχρονθ διδακτικι τα ςχετικά αντικείμενα δεν 

κεωροφνται άμεςεσ προτεραιότθτεσ ςε ςφγκριςθ με άλλα, επειδι θ ςυμβολι τουσ ςτθ 

ςφνκεςθ κατάλλθλων και αποτελεςματικϊν κειμζνων δεν είναι τόςο κακοριςτικισ 

ςθμαςίασ.  

2.1.Ορκογραφικι επάρκεια 

Αναφορικά με τθν ορκογραφικι επάρκεια των μακθτϊν ςτισ τελευταίεσ τάξεισ του 

Δθμοτικοφ και ςε όλο το Γυμνάςιο, οι εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ 

Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ διαφοροποιοφνται από εκείνεσ των φιλολόγων: οι 

κετικζσ γνϊμεσ των πρϊτων ανζρχονται ςτο 78%  ενϊ των δεφτερων ςτο 51% για τθν 

Αϋ τάξθ και ςτο 58,4% για τθ Γϋ τάξθ. Ξαι ενϊ θ πρόοδοσ από τθ μία γυμναςιακι τάξθ 

ςτθν άλλθ είναι εμφανισ, τθσ τάξθσ του 7,4%, θ ενκαρρυντικι εικόνα προόδου 

μετριάηεται, αν ςθμείο αφετθρίασ κεωρθκοφν οι δφο τελευταίεσ τάξεισ του 

Δθμοτικοφ.  
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Είναι ςκόπιμο όμωσ να τονιςκεί εδϊ ότι θ διαφορετικι εκτίμθςθ των δαςκάλων τθσ 

Υρωτοβάκμιασ ζναντι εκείνων τθσ Δευτεροβάκμιασ ερμθνεφεται από τισ διαφορετικζσ 

απαιτιςεισ του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτισ δφο βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. Υαράλλθλα, θ 

ςθμαντικι υποχϊρθςθ των κετικϊν εκτιμιςεων κατά τθ μετάβαςθ από τθ μία ςχολικι 

βακμίδα ςτθν άλλθ, πικανόν, ςυνδζεται με το γεγονόσ ότι οι φιλόλογοι τθσ Αϋ τάξθσ 

του Γυμναςίου απαντοφν ςτο ερϊτθμα υπό το πρίςμα των μεγαλφτερων απαιτιςεων 

ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ του Γυμναςίου ι και ςτο Οφκειο, ενϊ οι δάςκαλοι από τθν 

οπτικι τθσ ολοκλιρωςθσ μιασ βακμίδασ εκπαίδευςθσ, οπότε οι επιδόςεισ των 

μακθτϊν εκλαμβάνονται ωσ κορωνίδα των απαιτιςεων ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα.  

 

Είναι πρόςφορο, ακόμα, να υπενκυμιςκεί ότι ςτθ ςθμερινι γλωςςικι διδακτικι, όπου  

δίνεται ζμφαςθ ςτθν παραγωγι λόγου προςαρμοςμζνου ςτισ περιςτάςεισ 

επικοινωνίασ (πραγματολογικι προςζγγιςθ), το ορκογραφθμζνο γραπτό ζχει ςχετικά 

μικρότερθ αξία απ’ ό,τι ςτο παρελκόν. Ψα ορκογραφικά λάκθ αντιμετωπίηονται, 

επομζνωσ, με μεγαλφτερθ επιείκεια ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ των γραπτϊν, ενϊ 

δεν είναι τυχαίο ότι ςτα νζα βιβλία τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο δεν 

υπάρχουν ενότθτεσ ι υποενότθτεσ για άμεςθ διδαςκαλία τθσ ορκογραφίασ. Βζβαια, 

είναι γεγονόσ ότι πολλοί παλιότεροι εκπαιδευτικοί εξακολουκοφν να δίνουν ζμφαςθ 

ςτθν εκμάκθςθ τθσ ορκογραφίασ, διαπίςτωςθ που αναπαράγεται, εν μζρει, και από 

τουσ μακθτζσ οι οποίοι, όταν ερωτϊνται για τον τομζα ςτον οποίο εντοπίηουν τισ 

κυριότερεσ δυςκολίεσ ςτον γραπτό λόγο, πριμοδοτοφν ξεκάκαρα τθν ορκογραφία, με 

ποςοςτό 41,6%, ζναντι 33,7% τθσ γραμματικισ και 24,8% του λεξιλογίου.  

Θ ςυγκεκριμζνθ ιεράρχθςθ των μακθτϊν ςυνδζεται, όμωσ, και με τθν ζμφαςθ που 

φαινομενικά αποδίδεται ςτθν ορκογραφία κατά τθ διόρκωςθ των μακθτικϊν 

γραπτϊν· επειδι τα ορκογραφικά λάκθ εντοπίηονται ι και διορκϊνονται ευκολότερα, 
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ςχεδόν αυτόματα, ςε ςχζςθ με εκείνα ςτθ ςφνταξθ, ςτθ ςυνοχι, ςτθ ςυνεκτικότθτα 

και γενικά ςτθ δομι και ςτο περιεχόμενο των κειμζνων, δίνεται θ εντφπωςθ ςτουσ 

μακθτζσ ότι είναι περιςςότερο ςθμαντικά, ιδιαίτερα όταν οι επεμβάςεισ των 

φιλολόγων δεν ςυνοδεφονται από ςχόλια που να καταδεικνφουν τθ βαρφτθτα κάκε 

κριτιριου αξιολόγθςθσ ςτθ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του μακθτικοφ κειμζνου. Άλλωςτε, διαπιςτϊκθκε ότι προϊοφςθσ 

τθσ θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ οι μακθτζσ αποδίδουν λιγότερθ ςθμαςία 

ςτθν ορκογραφία, είτε επειδι ωφελικθκαν από τθ διδαςκαλία που προθγικθκε και 

είναι ςε κζςθ να γράφουν πιο ορκογραφθμζνα είτε επειδι αρχίηουν να 

ςυνειδθτοποιοφν ότι τα ορκογραφικά λάκθ είναι μεν ςθμαντικά (το ποςοςτό τθσ 

ορκογραφίασ και ςτθ Γϋ τάξθ εξακολουκεί να είναι μεγαλφτερο από τα υπόλοιπα), 

αλλά θ αποφυγι τουσ δεν εξαςφαλίηει αφ’ εαυτισ τθ ςφνκεςθ ενόσ αποτελεςματικοφ 

κειμζνου. 

Αναφορικά με τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ εντοπίηονται τα βαςικότερα προβλιματα 

ορκογραφίασ, θ γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ταυτίηεται ςτθν εκτίμθςθ ότι οι μακθτζσ τουσ αντιμετωπίηουν 

περιςςότερα προβλιματα ςτθν ορκογράφθςθ των ρθμάτων ςε ςχζςθ με εκείνθ των 

ουςιαςτικϊν. Ξατά τθν κρίςθ, μάλιςτα, των φιλολόγων τα ριματα εμφανίηουν το 

μεγαλφτερο ποςοςτό προβλθμάτων από τα τρία άλλα μζρθ του λόγου όχι μόνο ςτθν 

1θ κζςθ (36,6% και 34,6% για τισ τάξεισ Αϋ και Γϋ) αλλά και ςτθν 4θ (36,3% και 38,5%), 

και μάλιςτα με παρεμφερι ποςοςτά. Ζτςι, φαίνεται ότι αποτελοφν τθν πρϊτθ 

ορκογραφικι προτεραιότθτα, ενϊ ακολουκοφν τα ουςιαςτικά, τα επίκετα και θ 

ςτίξθ. (Χε ό,τι αφορά τα ςθμεία ςτίξθσ τα υψθλότερα ποςοςτά εμφανίηονται ςτθν 4θ 

κζςθ (32,9% και 33,5%), ενϊ τα χαμθλότερα ςτθν 1θ (14,6% και 16,1%), ςτοιχεία που 

δείχνουν ςαφϊσ ότι ο τομζασ αυτόσ είναι ο τελευταίοσ ςτισ προτεραιότθτεσ των 

εκπαιδευτικϊν.)  

Θ διαπίςτωςθ αυτι ερμθνεφεται κατ’ αρχάσ από το γεγονόσ ότι τα ριματα αποτελοφν 

πολυάρικμθ ομάδα γλωςςικϊν μονάδων που χαρακτθρίηονται από πολφ μεγάλθ 

ποικιλία κλιτικϊν τφπων, ιδιαίτερα ςτισ καταλιξεισ τουσ. Ψα ουςιαςτικά είναι επίςθσ 

πολυάρικμα, αλλά διακζτουν μικρότερθ ποικιλία καταλιξεων. Ψο τελευταίο ιςχφει και 

για τα επίκετα, που είναι όμωσ αιςκθτά λιγότερα –αλλά και χρθςιμοποιοφνται 

λιγότερο ςυχνά– από τα ριματα και τα ουςιαςτικά. Από τθν άλλθ πλευρά, τα 

ουςιαςτικά και τα επίκετα απαιτοφν λιγότερεσ προςπάκειεσ για τθν ορκογράφθςθ 

των καταλιξεϊν τουσ απ’ ό,τι τα ριματα.  

Ωπό το πρίςμα αυτό τα ευριματα τθσ ζρευνασ αντανακλοφν το γεγονόσ ότι τα ριματα 

αποτελοφν τον δυςκολότερο τομζα τθσ ορκογραφίασ λόγω των πολυάρικμων 

κεμάτων τουσ αλλά και τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ ςτισ καταλιξεισ τουσ. Κα πρζπει, 

όμωσ, να λθφκεί υπόψθ ότι οι κατανομζσ των απαντιςεων ενδζχεται να αποτελοφν 
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ςυγκεραςμό των προςωπικϊν απόψεων των εκπαιδευτικϊν για τουσ ςθμαντικότερουσ 

τομείσ τθσ ορκογραφίασ και των παρατθριςεϊν τουσ πάνω ςτισ πραγματικζσ 

μακθτικζσ επιδόςεισ. Υαράλλθλα, το γεγονόσ ότι δεν παρατθροφνται αξιοςθμείωτεσ 

μεταβολζσ ςτα ποςοςτά περνϊντασ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ του Γυμναςίου, 

υποδθλϊνει ότι τα ορκογραφικά ηθτοφμενα παραμζνουν ωσ ζχουν λίγο πολφ ςε όλο 

το Γυμνάςιο, δθλαδι δεν υπάρχει πραγματικι πρόοδοσ, κάτι που εξθγείται εφκολα 

από τον α-ςυςτθματικό, ευκαιριακό, τρόπο διδαςκαλίασ των ςυναφϊν δεδομζνων. 

2.2.Ορκι χριςθ ςθμείων ςτίξθσ 

Ωσ προσ τθν ορκι χριςθ των ςθμείων τθσ ςτίξθσ διαπιςτϊνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ είναι περιςςότερο ικανοποιθμζνοι από τουσ 

ςυναδζλφουσ τουσ τθσ Δευτεροβάκμιασ για τισ επιδόςεισ των μακθτϊν τουσ: ςε 

ποςοςτό 67,5% εκτιμοφν ότι οι μακθτζσ τθσ Εϋ και Χτϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ 

χρθςιμοποιοφν «πολφ» ι «αρκετά» ικανοποιθτικά βαςικά ςθμεία ςτίξθσ ςτα γραπτά 

τουσ. Πε δεδομζνο, άλλωςτε, ότι θ χριςθ βαςικϊν ςθμείων ςτίξθσ (τελεία, κόμμα, 

ερωτθματικό, καυμαςτικό) ειςάγεται ωσ διδακτικόσ ςτόχοσ από τθν πρϊτθ τάξθ του 

Δθμοτικοφ, με επιδίωξθ ο μακθτισ «να γράφει και να ανακοινϊνει ςτουσ ςυμμακθτζσ 

ι ςτον δάςκαλο μικρά λεκτικά ςφνολα (…),  χρθςιμοποιϊντασ τελείεσ και 

ερωτθματικό», «να τονίηει ορκά προφορικά και γραπτά τισ λζξεισ και να χρθςιμοποιεί 

βαςικά ςθμεία ςτίξθσ», θ κετικι αποτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ 

μπορεί να εκλθφκεί ωσ επιτυχία τθσ ςχετικισ διδαςκαλίασ ςτο Δθμοτικό.  

 

Ψθν εικόνα αυτι, όμωσ, ανατρζπουν τα ευριματα για το Γυμνάςιο· εδϊ οι κετικζσ 

γνϊμεσ των φιλολόγων ανζρχονται μόλισ ςτο 36,8% για τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ 

Γυμναςίου και ςτο 40% για τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου, καταγράφοντασ πρόοδο 

από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ τθσ τάξθσ του 3,2%. Θ αρνθτικι εικόνα γίνεται εντονότερθ 
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αν λθφκεί υπόψθ ότι, με βάςθ το Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. και το Α.Υ.Χ. του μακιματοσ, από τθν Αϋ 

τάξθ του Γυμναςίου επιδιϊκεται θ ςυνειδθτοποίθςθ από μζρουσ των μακθτϊν «τθσ 

λειτουργικότθτασ των ςθμείων ςτίξθσ γενικά και ειδικότερα τθσ τελείασ και του 

κόμματοσ ςτθν παρατακτικι και υποτακτικι ςφνδεςθ των προτάςεων» και ότι ο 

ςυγκεκριμζνοσ διδακτικόσ ςτόχοσ επανζρχεται ςτθ Γϋ τάξθ, για να ςυμπεριλάβει «το 

ςφνολο των ςθμείων ςτίξθσ και τον λειτουργικό τουσ ρόλο ςτα κείμενα» (ΩΥ.Ε.Υ.Κ.-Υ.Λ. 

2003: 3784, 3791). Ωπό το πρίςμα των ευρθμάτων τθσ ζρευνασ θ διδαςκαλία των 

ςυναφϊν φαινομζνων κα πρζπει να ενιςχυκεί ςτο Γυμνάςιο, εφόςον τα ςθμεία 

ςτίξθσ κεωροφνται χριςιμα για τθ ςφνταξθ ςωςτϊν κειμζνων και μάλιςτα για τθ 

λογικι τουσ οργάνωςθ. Άλλωςτε, οι διδακτικζσ δυςχζρειεσ ερμθνεφονται από το 

γεγονόσ ότι τα δεδομζνα του προφορικοφ λόγου δεν μποροφν πάντα να ςυςχετιςτοφν 

άμεςα με τα ςθμεία ςτίξθσ, οριςμζνα από τα οποία μακρινι μόνο ςχζςθ ζχουν με 

οτιδιποτε ζξω από το ςφμπαν του γραπτοφ λόγου (π.χ. θ «άνω κάτω ςτιγμι») και ότι θ 

χριςθ ςθμείων ςτίξθσ, όπωσ είναι το κόμμα, χαρακτθρίηεται από ςθμαντικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ. Τμωσ, είναι καλό να λθφκεί υπόψθ ότι ςτθν ερϊτθςθ αυτι γίνεται 

λόγοσ γενικά για τα ςθμεία ςτίξθσ και όχι ειδικά για κάκε ζνα από αυτά, ϊςτε να 

διαφανεί ςε ποιο πάςχουν και ποιο χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά και πιο ςυχνά οι 

μακθτζσ. 

3. Η ςυνεξέταςη των ευρημάτων ςτον τομέα τησ ύνταξησ 

Χτον τομζα τθσ ςφνταξθσ εντάςςονται τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που εξετάηουν τον 

βακμό επάρκειασ των μακθτϊν ωσ προσ τθ χρθςιμοποίθςθ των επιρρθματικϊν και 

αναφορικϊν δευτερευουςϊν προτάςεων, ωσ προσ τον χειριςμό διαφόρων 

φαινομζνων ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ, όπωσ και τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ και των 

απρόςωπων ρθμάτων και εκφράςεων. 

3.1.Χριςθ δευτερευουςϊν προτάςεων 

Αναφορικά με τθ χριςθ των δευτερευουςϊν προτάςεων, επιρρθματικϊν και 

αναφορικϊν, τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ αναδεικνφουν ότι υπερτεροφν οι αρνθτικζσ 

γνϊμεσ τόςο των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ56 όςο και εκείνων τθσ 

Δευτεροβάκμιασ, με αξιοςθμείωτεσ όμωσ διαφορζσ ωσ προσ τθν ζνταςθ του 

προβλιματοσ. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί τθσ Υρωτοβάκμιασ εκτιμοφν ότι μόνο το 

43% των τελειόφοιτων του Δθμοτικοφ χειρίηονται «πολφ» ι και «αρκετά» επαρκϊσ τισ 

                                                      

56
 Ωπενκυμίηεται ότι ςτο ερωτθματολόγιο προσ τουσ δαςκάλουσ τθσ Εϋ και Χτϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ 

υπιρχε μόνο μία ερϊτθςθ, με τθν οποία διερευνάτο θ επάρκεια των μακθτϊν ςτθ χριςθ και των δφο 

ειδϊν δευτερευουςϊν προτάςεων.  
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δευτερεφουςεσ προτάςεισ. Θ αντίςτοιχθ εκτίμθςθ των φιλολόγων ωσ προσ τισ 

δευτερεφουςεσ επιρρθματικζσ προτάςεισ φτάνει μόλισ ςτο 22,4% για τθν Αϋ 

Γυμναςίου αλλά ςτο 42,5% για τθ Γϋ Γυμναςίου, καταγράφοντασ ςχολικι πρόοδο τθσ 

τάξθσ του 20%, ενϊ ωσ προσ τισ δευτερεφουςεσ αναφορικζσ προτάςεισ ανζρχεται ςτα 

24,1% και 37,4% αντίςτοιχα, με ςχολικι πρόοδο τθσ τάξθσ του 13% περίπου. Είναι 

ςκόπιμο, όμωσ, να τονιςκεί εδϊ ότι θ διδαςκαλία των δευτερευουςϊν προτάςεων 

ςυςτθματοποιείται μόνο ςτθ Γϋ Γυμναςίου, γεγονόσ που δικαιολογεί ςτθν εικόνα που 

εμφανίηει θ Αϋ Γυμναςίου αλλά και τθν πρόοδο που καταγράφεται από τθ μία τάξθ 

ςτθν άλλθ. Από τθν άλλθ θ ζντονθ υπεροχι, τθσ τάξθσ του 20,6%, των κετικϊν 

εκτιμιςεων των δαςκάλων ζναντι εκείνων των φιλολόγων (για τθν Αϋ Γυμναςίου), κα 

μποροφςε να ςυςχετιςκεί και με τον γενικό τρόπο διατφπωςθσ τθσ ερϊτθςθσ προσ 

αυτοφσ· κακϊσ κάποιεσ δευτερεφουςεσ προτάςεισ, όπωσ λ.χ. οι τελικζσ, δεν 

δυςκολεφουν τόςο τουσ μικροφσ μακθτζσ, οι δάςκαλοι απάντθςαν με βάςθ τθ γενικι 

ςτάςθ των μακθτϊν τουσ ςτισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ. 

 

Ψα ςυγκεκριμζνα ευριματα επιβεβαιϊνουν, πάντωσ, τθν πρόβλεψθ για τισ δυςκολίεσ 

που παρουςιάηει θ διδαςκαλία του υποταγμζνου λόγου, θ οποία επιδζχεται μεγάλθ 

περαιτζρω βελτίωςθ, με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτα είδθ που εμφανίηουν 

ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφζρον, με βάςθ τθ ςυχνότθτά τουσ, τθ ςυντακτικι και 

ςθμαςιακι τουσ εξειδίκευςθ, κακϊσ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθ λογικι ςυνάφεια και 

ςτθν ακριβι διατφπωςθ των μθνυμάτων. Αυτό ςθμαίνει πωσ κι οι διδακτικζσ 

προτεραιότθτεσ κα πρζπει να ιεραρχοφνται με βάςθ διαπιςτωμζνα μακθςιακά κενά 

ςε ςυγκεκριμζνα είδθ δευτερευουςϊν προτάςεων. Ζτςι, προτάςεισ όπωσ οι τελικζσ ι 

οι λεγόμενεσ «ονοματικζσ» (βουλθτικζσ, ειδικζσ κι ενδοιαςτικζσ), που είναι 
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ςυχνόχρθςτεσ και κοινζσ ςε όλα τα είδθ λόγου, δεν χρειάηονται ιδιαίτερθ διδακτικι 

παρζμβαςθ. Αντίκετα, προτάςεισ όπωσ οι υποκετικζσ, οριςμζνεσ χρονικζσ και, 

ιδιαίτερα, οι αναφορικζσ (προςδιοριςτικζσ, ελεφκερεσ και επιρρθματικζσ), που 

ςυνδζονται με φαινόμενα ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ του γραπτοφ δοκιμιακοφ 

λόγου (λ.χ. ακολουκίεσ αναφορικϊν μζςα ςε αναφορικζσ), δεν μποροφν να γίνουν 

κτιμα των μακθτϊν παρά μζςα από κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ. Από τθν 

άλλθ, θ διαπίςτωςθ ότι λίγοι μόνο μακθτζσ κατορκϊνουν, εν τζλει, να αφομοιϊνουν 

τισ λόγιεσ αυτζσ ςυντάξεισ ίςωσ ερμθνεφεται και από το ευρφτερο μορφωτικό και 

οικογενειακό περιβάλλον, άρα, και τθν κοινωνικι τουσ προζλευςθ.  

3.2.Χριςθ φαινομζνων ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ 

Αναφορικά με τθ δυνατότθτα των μακθτϊν να χειρίηονται με επάρκεια διάφορα 

φαινόμενα ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ (χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ υποταγμζνοσ 

λόγοσ, ςφνταξθ επικζτων και ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ και 

δευτερεφουςεσ), δθλαδι ςυντάξεισ που χαρακτθρίηονται «λόγιεσ» και ςυναντϊνται 

κυρίωσ ςε απαιτθτικά και ςφνκετα είδθ λόγου, οι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν  και των 

δφο βακμίδων αποτυπϊνουν μιαν πολφ αρνθτικι εικόνα: οι κετικζσ εκτιμιςεισ των 

δαςκάλων τθσ Υρωτοβάκμιασ ανζρχονται ςτο 28,6%, ενϊ των φιλολόγων μόλισ ςτο 

10,4% για τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ του Γυμναςίου και ςτο 15,4% για εκείνουσ τθσ Γϋ 

τάξθ, καταγράφοντασ πρόοδο τθσ τάξθσ του 5%.  

 

Ξαι ενϊ τα ευριματα για το Δθμοτικό δεν εκπλιςςουν, κακϊσ οι ςυντάξεισ αυτζσ είναι 

δφςκολεσ για τουσ μικροφσ μακθτζσ, το είδοσ προόδου που καταγράφεται ςτισ  

γυμναςιακζσ τάξεισ αναδεικνφει μια δυναμικι, ςτθν οποία το ςχολείο δεν φαίνεται 

να παίηει ςθμαντικό ρόλο. Είναι ενδεικτικό ωσ προσ αυτό ότι τα υψθλά ποςοςτά του 

«λίγο» δεν διαφοροποιοφνται ουςιαςτικά από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ (70,6% ςτθν Αϋ 
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τάξθ ζναντι 70,1% ςτθ Γϋ τάξθ), τθ ςτιγμι μάλιςτα που οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ ζχουν 

διδαχκεί ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ αντίςτοιχα  

φαινόμενα. Χυνολικά, άλλωςτε, τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ υποδεικνφουν ότι μόνο μια 

μικρι μειοψθφία μακθτϊν γνωρίηει τον χειριςμό αυτϊν των πολφπλοκων 

ςυντακτικϊν φαινομζνων ακόμα και ςτθν τελευταία τάξθ του Γυμναςίου και ότι θ 

πρόοδοσ που εμφανίηεται ςυνδζεται με ευρφτερεσ κοινωνιογλωςςικζσ τάςεισ, οι 

οποίεσ ςχετίηονται με τθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν και δεν αγγίηουν τον 

ευρφτερο μακθτικό πλθκυςμό. Πια άλλθ πικανι αιτιολόγθςθ των υψθλϊν αρνθτικϊν 

ποςοςτϊν είναι ότι τα ςυναφι ςυντακτικά φαινόμενα εμπεδϊνονται κυρίωσ ςτο 

Οφκειο, όπου ενδζχεται να υπάρχει ςχολικά προςδιοριςμζνθ διαφοροποίθςθ. Ωςτόςο, 

θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ (όπωσ κι οι υπόλοιπεσ ερωτιςεισ) αφοροφςε ρθτά το 

επίπεδο επάρκειασ των μακθτϊν για τθν τάξθ τουσ και, άρα,  θ εικόνα που 

ςκιαγραφοφν οι απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν δεν φαίνεται να αφινει περικϊρια για 

διαφορετικζσ ερμθνείεσ, όπωσ και για τθν αναγκαιότθτα άμεςων διδακτικϊν 

παρεμβάςεων. 

3.3.Χριςθ πακθτικισ – απρόςωπθσ ςφνταξθσ 

Ωσ προσ τθ δυνατότθτα των μακθτϊν να χειρίηονται τθν πακθτικι ςφνταξθ των 

ρθμάτων τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ αποτυπϊνουν μια ςθμαντικι εικόνα προόδου ςτο 

Γυμνάςιο. Ειδικότερα, πάνω από δφο ςτουσ τρεισ εκπαιδευτικοί τθσ Υρωτοβάκμιασ 

(67,6%) εκτιμοφν ότι οι τελειόφοιτοι του Δθμοτικοφ χρθςιμοποιοφν με «πολλι» ι 

«αρκετι» ευχζρεια τθν πακθτικι ςφνταξθ. Αντίκετα, οι κετικζσ απαντιςεισ των 

φιλολόγων για τθν Αϋ τάξθ του Γυμναςίου δεν ξεπερνοφν το 32,6%, ενϊ για τθ Γϋ τάξθ 

ανζρχονται ςτο 53,7%, καταγράφοντασ, όμωσ, αιςκθτι πρόοδο, τθσ τάξθσ του 21,10%. 

Χτθν ίδια τάξθ, μάλιςτα, οι απαντιςεισ τθσ κατθγορίασ «αρκετά» αντιςτοιχοφν ςτο 

50% του ςυνόλου των απαντιςεων. Τα υψθλά ποςοςτά προόδου ςτισ γυμναςιακζσ 

τάξεισ υποδεικνφουν ότι θ γλωςςικι διδαςκαλία ζπαιξε εδϊ ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

βελτίωςθ των επιδόςεων.  

Από τθν άλλθ, θ εικόνα που ςκιαγραφοφν οι φιλόλογοι57 για τθ δυνατότθτα των 

μακθτϊν να χειρίηονται απρόςωπα ριματα και εκφράςεισ ςτισ γραπτζσ τουσ 

εργαςίεσ δεν είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικι· οι κετικζσ απαντιςεισ ανζρχονται μόλισ 

ςτο 15% για τθν Αϋ τάξθ και ςτο 28,6% για τθ Γϋ τάξθ, καταγράφοντασ ςχολικι πρόοδο 

τθσ τάξθσ του 13,6%. Είναι φανερό, επομζνωσ, ότι οι μακθτζσ που γνωρίηουν και 

χρθςιμοποιοφν τα ςυναφι δεδομζνα αποτελοφν τθ μειοψθφία, ακόμα και ςτθ Γϋ 

                                                      

57
 Ωπενκυμίηεται ότι το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα δεν απευκφνκθκε ςτουσ δαςκάλουσ τθσ Εϋ και Χτϋ τάξθσ 

του Δθμοτικοφ. 
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Γυμναςίου, όπου οι κετικζσ απαντιςεισ αντιπροςωπεφουν λίγο πάνω από το 1/4 του 

ςυνόλου. Ψο γεγονόσ, μάλιςτα, ότι δεν υπάρχει κετικι διαφοροποίθςθ των 

απαντιςεων «λίγο» από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ κα πρζπει μάλλον να ερμθνευτεί ωσ 

ζνδειξθ ανεπάρκειασ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςε αυτόν τον τομζα.  

 

Χυνεξετάηοντασ τισ εκτιμιςεισ των φιλολόγων για τθν επάρκεια των μακθτϊν ςτθ 

χριςθ τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ από τθ μια και των απρόςωπων ρθμάτων και 

εκφράςεων από τθν άλλθ, διαπιςτϊνουμε ότι οι κετικζσ γνϊμεσ περιορίηονται 

δραςτικά, όταν αναφζρονται ςτον χειριςμό τθσ απρόςωπθσ ςφνταξθσ. Θ υποχϊρθςθ 

αυτι ερμθνεφεται από το γεγονόσ ότι τα ςυναφι δεδομζνα, ιδιαίτερα οι απρόςωπεσ 

εκφράςεισ που αποτελοφν ζνα από τα κατεξοχιν χαρακτθριςτικά του προςεγμζνου 

δοκιμιακοφ λόγου, χαρακτθρίηονται από ςυντακτικζσ και μορφικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Ωσ 

εκ τοφτου, αποτελοφν διδακτικό πρόβλθμα, το οποίο επιτείνεται από το γεγονόσ ότι τα 

ςυναφι δεδομζνα δεν παρουςιάηονται επαρκϊσ ςτα ςχολικά βιβλία τθσ γλωςςικισ 

διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο (Νεοελλθνικι Γλϊςςα) αλλά κυρίωσ ςτο πλαίςιο των 

Αρχαίων Ελλθνικϊν.  

Από τθν άλλθ, τα υψθλά ποςοςτά των κετικϊν εκτιμιςεων από μζρουσ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ ωσ προσ τθν επάρκεια των μακθτϊν τουσ ςτθ χριςθ 

τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ, ςυγκρινόμενα με τα αντίςτοιχα των φιλολόγων για τθν Αϋ 

Γυμναςίου (απόκλιςθ τθσ τάξθσ του 35,4%) προβλθματίηουν για το πϊσ ςυνάγεται 

αυτι θ άποψθ και, άρα, φαίνεται ότι επιβάλλουν τθν τεκμθρίωςθ τουσ από άλλεσ 

ερευνθτικζσ προςπάκειεσ, εςτιαςμζνεσ ςε αυκεντικά μακθτικά κείμενα. Θ άποψθ 

αυτι ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι πρόκειται για ρθματικοφσ τφπουσ μορφικά 

πολυπλοκότερουσ τθσ ενεργθτικισ, με δυνθτικι παρουςία εμπρόκετου 

προςδιοριςμοφ ωσ ποιθτικοφ αιτίου, ζναντι του απλοφ αντικειμζνου τθσ ενεργθτικισ 

ςφνταξθσ, που χρθςιμοποιοφνται αρκετά ςυχνά ςε ςυγκεκριμζνα είδθ λόγου και 
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ιδιαίτερα ςτον δοκιμιακό αλλά και ςτθ ςφνταξθ αγγελιϊν. Ωπενκυμίηεται ακόμα ότι θ 

ενεργθτικι και θ πακθτικι ςφνταξθ δεν αποτελοφν δφο όψεισ ι τρόπουσ διλωςθσ του 

ίδιου νοιματοσ, αφοφ θ πακθτικι ςφνταξθ εςτιάηει το μινυμα ςτον ςθμαςιακό 

«πάςχοντα» και ςτθν ίδια τθν ενζργεια του ριματοσ, ενϊ θ ενεργθτικι προβάλλει τον 

ςθμαςιακό δράςτθ τθσ ενζργειασ που εκφράηει το ριμα, με όποιεσ ςυνζπειεσ ζχει 

αυτό ςτο μεταδιδόμενο μινυμα.  

4. Η ςυνεξέταςη των ευρημάτων ςτον τομέα του Λεξιλογίου 

Χτθν παροφςα ενότθτα ςυνεξετάηονται τα ευριματα τθσ ζρευνασ που ςχετίηονται με 

τθ λεξιλογικι επάρκεια των μακθτϊν, όπωσ αυτι αποτιμάται ςυνολικά και ανά μζροσ 

του λόγου, κακϊσ και με τθν ευχζρεια των μακθτϊν να χειρίηονται τα λόγια ςτοιχεία 

τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ αλλά και τισ παράγωγεσ και ςφνκετεσ λζξεισ. 

4.1.Χριςθ παράγωγων και ςφνκετων λζξεων 

Εςτιάηοντασ κατ’ αρχάσ ςτθν εκτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν για τον βακμό ςτον οποίο οι 

μακθτζσ μεταχειρίηονται ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ παράγωγεσ και ςφνκετεσ λζξεισ 

διαπιςτϊνουμε ότι το ποςοςτό των κετικϊν απαντιςεων για τουσ μακθτζσ των δφο 

τελευταίων τάξεων του Δθμοτικοφ προςεγγίηει το 60%, ενϊ για τουσ μακθτζσ του 

Γυμναςίου βρίςκεται λίγο πιο πάνω από το 1/3 και ςτισ δυο τάξεισ (34,9% ςτθν Αϋ και 

37,9% ςτθ Γϋ Γυμναςίου). Υαρατθροφμε, μάλιςτα, ότι θ πρόοδοσ, κατά τθν εκτίμθςθ 

των φιλολόγων, είναι μικρι, τθσ τάξθσ του 3%, θ οποία και αποτελεί ζνδειξθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ ωσ προσ τον ςυγκεκριμζνο τομζα. 

Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, ότι οι ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ, και μάλιςτα οι πρϊτεσ, 

δεν παφουν να αντιςτοιχοφν ςε μεγάλο βακμό ςε λόγιεσ ι και ςπανιότερεσ μονάδεσ, 

τισ οποίεσ δεν φαίνεται να ζχουν κατανοιςει οι μακθτζσ των δφο βακμίδων, όπωσ 

αναλφεται και ςτθν ενότθτα για τα λόγια ςτοιχεία τθσ Ρεοελλθνικισ. Επομζνωσ, τα 

διδακτικά αποτελζςματα επθρεάηονται από τον βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ είναι ςε 

κζςθ να ςχθματίηουν παράγωγεσ ι ςφνκετεσ λζξεισ, εμπλζκοντασ, εκτόσ από τα 

κοινόχρθςτα ςτοιχεία, ρίηεσ και προκζςεισ λόγιασ προζλευςθσ.  
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Ψα δεδομζνα τθσ ζρευνασ αναδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα περαιτζρω ενίςχυςθσ τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςε κζματα που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ 

και ςφνκεςθσ. Θ διαπίςτωςθ αυτι ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι θ ςφνκεςθ και θ 

παραγωγι αποτελοφν βαςικζσ πθγζσ λεξιλογικοφ εμπλουτιςμοφ και ότι θ Ρεοελλθνικι 

είναι πιο πλοφςια από τθ λόγια γλϊςςα ςε φαινόμενα ςφνκεςθσ και παραγωγισ, κατά 

τθ γνϊμθ των περιςςότερων γλωςςολόγων (Browning, Ξριαράσ, Υετροφνιασ κ.ά.), 

ςτοιχείο που πρζπει να αναδειχκεί διδακτικά για να ανατρζψει τθν όποια αρνθτικι 

κατάςταςθ. Από τθν άλλθ, θ μεγάλθ διάςταςθ απόψεων μεταξφ των δαςκάλων και των 

φιλολόγων ωσ προσ τον ςυγκεκριμζνο τομζα, επιβάλλει τθν περαιτζρω διερεφνθςθ 

του ηθτιματοσ, κυρίωσ ςε μακθτικά κείμενα. 

4.2.Χριςθ λόγιων τφπων τθσ Νεοελλθνικισ 

Αναφορικά με τθν ικανότθτα των μακθτϊν να γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν 

διάφορα λόγια ςτοιχεία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ παρατθροφμε ότι ςτισ εκτιμιςεισ 

των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

κυριαρχοφν οι αρνθτικζσ γνϊμεσ, διαφζρουν όμωσ ωσ προσ τθν ζνταςθ του 

φαινομζνου: οι κετικζσ απαντιςεισ για το Δθμοτικό ανζρχονται ςτο 44%, για τθν Αϋ 

Γυμναςίου μόλισ ςτο 11,6% και για τθ Γϋ γυμναςίου ςτο 23,2%, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

κυρίωσ χάρθ ςτθν επιλογι «αρκετά». Αξίηει να επιςθμανκεί, μάλιςτα, ότι θ επιλογι 

«πολφ» βρίςκεται πολφ χαμθλά και ςτισ δφο γυμναςιακζσ τάξεισ.  

9,30%

50,20%

38,80%

1,80%1,40%

33,50%

60,30%

4,80%
1,00%

36,90%

57,80%

4,20%

Υολφ Αρκετά Οίγο Ξακόλου

χριςθ παράγωγων - ςφνκετων λζξεων

Εϋ & ΧτϋΔθμοτικοφ Αϋ Γυμναςίου Γϋ Γυμναςίου



[287] 

 

 

Χυγκρίνοντασ τισ κετικζσ εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ (11,6%) με 

τισ αντίςτοιχεσ των φιλολόγων για τθν Αϋ Γυμναςίου (44%) εντοπίηουμε διαφορά 

απόψεων τθσ τάξθσ του 32,4%. Θ διάςταςθ αυτι, ςε ζναν βακμό, ερμθνεφεται από τισ 

ίδιεσ τισ προδιαγραφζσ του μακιματοσ και, άρα, από τισ διαφοροποιθμζνεσ 

απαιτιςεισ που ζχουν οι δάςκαλοι ςε ςφγκριςθ με τουσ φιλολόγουσ. Ωπενκυμίηεται 

ότι, με βάςθ το Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. και το Α.Υ.Χ. του μακιματοσ, ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του 

Δθμοτικοφ επιδιϊκεται ο μακθτισ να «ςυνειδθτοποιεί τθν φπαρξθ λόγιων και λαϊκϊν 

λζξεων και τθ ςχζςθ τουσ με διαφορετικά επίπεδα λόγου» και να «χρθςιμοποιεί ορκά 

τα αρχαιόκλιτα», άρα δεν προβλζπεται θ ςυςτθματικι διδαςκαλία όλων των 

φαινομζνων που εξετάηονται εδϊ. Επομζνωσ, θ ςχετικι ανεπάρκεια των μακθτϊν τθσ 

Αϋ Γυμναςίου είναι ςε ζνα βακμό αναμενόμενθ, ενϊ θ πρόοδοσ που καταγράφεται, 

τθσ τάξθσ του 11,6% από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ, αποτελεί μζτρο τθσ ςχολικισ 

παρζμβαςθσ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα.  Χε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, λιγότεροι από το 

1/5 των μακθτϊν τθσ Γϋ Γυμναςίου εκτιμάται ότι γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν τα 

λόγια ςτοιχεία τθσ Ρεοελλθνικισ, γεγονόσ που ζχει ςυνζπειεσ ςτθν καταλλθλότθτα και 

ςτθν αποτελεςματικότθτα όςων μακθτικϊν κειμζνων προορίηονται για περιςτάςεισ 

επικοινωνίασ όπου απαιτείται ανάλογο επίπεδο λόγου και φφουσ (επεξεργαςμζνοσ 

γραπτόσ λόγοσ).  

Ψα ευριματα αυτά οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ διδαςκαλία των λόγιων τφπων 

είναι γενικά ατελζςφορθ ςτο Γυμνάςιο, παρόλο που οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ 

διδάςκονται και το μάκθμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν από το πρωτότυπο, με αυξθμζνεσ 

(από το 2005) τισ ϊρεσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ του, μάλιςτα ςε βάροσ των ωρϊν 

διδαςκαλίασ τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ. Ωπό το πρίςμα αυτό είναι επιβεβλθμζνθ θ 

ενίςχυςθ τθσ εκμάκθςθσ των λόγιων ςτοιχείων τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ τόςο ςτο 

πλαίςιο τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ όςο και ςε εκείνο τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ, 

με τθν αξιοποίθςθ κειμζνων που είναι γραμμζνα ςε λόγια γλϊςςα ι που αξιοποιοφν 
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λόγια ςτοιχεία τθσ Ρεοελλθνικισ. 

Αξίηει να αναφερκεί, όμωσ, εδϊ ότι θ χριςθ λζξεων λόγιασ προζλευςθσ και γενικά 

ςπανιότερων μονάδων αποτελεί ιςχυρό κοινωνιολεκτικό δείκτθ, χρθςιμοποιείται 

δθλαδι από τα μζλθ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων, μεταξφ άλλων για τθν 

επιβεβαίωςθ τθσ κοινωνικισ τουσ ταυτότθτασ. Ακόμα, οι αρχαιότροπεσ κλίςεισ 

ουςιαςτικϊν και επικζτων εμφανίηουν ςθμαντικά προβλιματα διδακτικοφ χειριςμοφ, 

επειδι αποτελοφν ζνα «μάλλον περικωριακό ςτοιχείο τθσ κοινισ, ακριβϊσ γιατί είναι 

εξωςυςτθματικζσ ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο κλιτικό τθσ ςφςτθμα *…+ ςυνδζονται με το 

λόγιο φφοσ και ιδιαίτερα με οριςμζνα είδθ γραπτοφ λόγου, κάτι που τουσ προςδίδει 

δευτερογενϊσ υψθλό κοινωνιογλωςςικό κφροσ» (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001: 15-

16, Ξαβουκόπουλοσ, 1996: 7-17). Θ εκτίμθςθ αυτι αφορά και τθ χριςθ τθσ 

αντωνυμίασ οποίοσ, που αποτελεί δείκτθ κοινωνιολεκτικισ διαφοροποίθςθσ, εφόςον 

ςυναρτάται με τον καλλιεργθμζνο γραπτό λόγο και προχποκζτει ικανότθτα 

προςαρμογισ ςε ζνα επιςθμότερο επίπεδο λόγου (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001: 71-

72). Ψο ίδιο ιςχφει και για τα επιρριματα ςε –ωσ, που εντοπίηονται ςτον 

καλλιεργθμζνο λόγο, ενϊ τα περιςςότερα από αυτά (με εξαίρεςθ εκείνα που 

εμφανίηουν αποκλειςτικι κατάλθξθ ςε –ωσ, λ.χ. διεκνϊσ) μποροφν να 

αντικαταςτακοφν με επιρριματα ςε –α ι με προκετικά ςφνολα.  

4.3.Λεξιλογικι επάρκεια 

Ωσ προσ τθν εκτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν για τθ λεξιλογικι επάρκεια των μακθτϊν 

τουσ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται εν γζνει ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ τουσ, οι εκτιμιςεισ 

των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ διίςτανται· 

περίπου δφο ςτουσ τρεισ εκπαιδευτικοφσ τθσ Υρωτοβάκμιασ (ποςοςτό 68,7%) 

εκτιμοφν ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν οι τελειόφοιτοι του Δθμοτικοφ βρίςκεται ςε 

«πολφ» ι και «αρκετά» ικανοποιθτικό επίπεδο, εκεί που οι κετικζσ γνϊμεσ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ για τθν Αϋ Γυμναςίου πλθςιάηουν ςτο 1/3 

(ποςοςτό 32,8%) και για τθ Γϋ Γυμναςίου μόλισ το υπερβαίνουν (ποςοςτό 36,1%), 

αναδεικνφοντασ ότι θ πρόοδοσ ςτισ γυμναςιακζσ τάξεισ δεν είναι ςθμαντικι. 
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Χυνυπολογίηοντασ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που αφοροφν τουσ τομείσ του λεξιλογίου 

όπου εμφανίηονται τα περιςςότερα προβλιματα και όπου, ωσ εκ τοφτου, κα 

μποροφςαν να επικεντρωκοφν οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ, διαπιςτϊνουμε ότι κατά τθ 

γνϊμθ των φιλολόγων (δεν υπάρχουν αντίςτοιχα ευριματα για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

τθσ Υρωτοβάκμιασ) ο τομζασ με το πιο περιοριςμζνο λεξιλόγιο είναι τα ριματα, που 

ανικουν χωρίσ αμφιβολία ςτθν πολυπλθκζςτερθ λεξιλογικι τάξθ τθσ ελλθνικισ, και 

–ςε μικρότερο βακμό– τα επιρριματα. Χε ό,τι αφορά τα ριματα, το πρόβλθμα 

τονίηεται περαιτζρω από το γεγονόσ ότι αποτελοφν ςτατιςτικά το ςυχνότερο μζροσ του 

λόγου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα γενικά (Ξαβουκόπουλοσ 1996: 97-127) και ςυνεπϊσ και 

ςτον μακθτικό λόγο. Από τθν άλλθ, κακϊσ τα ριματα βρίςκονται ςτθ βάςθ τθσ 

παραγωγισ όλων των ειδϊν λόγου, θ ςτατιςτικι εικόνα μπορεί να ερμθνευτεί ωσ 

ζνδειξθ ενόσ γενικότερου προβλιματοσ ςτθν παραγωγι του προφορικοφ και του 

γραπτοφ λόγου των μακθτϊν. Ωσ προσ τα επιρριματα, τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ 

εκτιμϊνται διαφορετικά, εφόςον πρόκειται για μζροσ του λόγου με μικρι ςυγκριτικά 

ςυχνότθτα, χριςιμο ςτισ περιγραφζσ και εν μζρει ςτισ αφθγιςεισ, ςυνεπϊσ το 

ςτατιςτικό αποτζλεςμα δείχνει, ζμμεςα, ζνα πικανό πρόβλθμα κατά τθν παραγωγι 

των ςυγκεκριμζνων ειδϊν του λόγου.  

Αξίηει να επιςθμανκεί εδϊ ότι τα αποτελζςματα από τισ απαντιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν δεν μποροφν να ερμθνευτοφν μονοδιάςτατα. Ξαταρχάσ, τα ςυναφι 

ευριματα αντανακλοφν αποκλειςτικά απόψεισ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτζσ 

διαμορφϊκθκαν με βάςθ τθ διδακτικι τουσ εμπειρία αλλά και, πικανόν, τισ 

αβαςάνιςτεσ απόψεισ μζρουσ τθσ κοινισ γνϊμθσ περί «λεξιπενίασ» των νζων, για τθν 

οποία κατθγορείται ότι ευκφνεται το δθμόςιο ςχολείο· άρα δεν αναιροφν τα 

αποτελζςματα από ςυναφείσ ζρευνεσ πεδίου ςε κόρπουσ μακθτικϊν εργαςιϊν (βλ. 

Ππαςλισ 1989, Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001), τα ευριματα των οποίων δεν 

ςυμπίπτουν αναγκαςτικά με τισ απόψεισ που εξζφραςε θ πλειονότθτα των 
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εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

Ψθν εκτίμθςθ, άλλωςτε, των φιλολόγων δεν φαίνεται να ενιςχφουν τα δεδομζνα τθσ 

ζρευνασ που απθχοφν τισ απόψεισ των μακθτϊν ςε κζματα λεξιλογίου.  Ειδικότερα, οι 

μακθτζσ ςτθν πλειονότθτά τουσ, ποςοςτό 77%, ζκριναν το λεξιλόγιο και γενικά τον 

τρόπο γραφισ των προθγοφμενων βιβλίων «πολφ» (19,3%) ι «αρκετά» (57,7%) 

εφκολο, με ελαφρά υπεροχι των κετικϊν εκτιμιςεων από μζρουσ των μακθτϊν 

αςτικισ προζλευςθσ. Υαράλλθλα, οι μακθτζσ και των τριϊν γυμναςιακϊν τάξεων ςε 

ποςοςτό 55,2% εκτιμοφν ότι οι δυςκολίεσ τουσ ςτον προφορικό λόγο ςυνδζονται με 

ελλείψεισ ςτθ γραμματικι και ςε ποςοςτό  44,8% με αδυναμίεσ ςτο λεξιλόγιο, ενϊ θ 

επιλογι του «λεξιλογίου» πριμοδοτείται από τισ μακιτριεσ ςε όλεσ τισ τάξεισ και 

κοινωνικζσ κατθγορίεσ προζλευςθσ. Τταν το ερϊτθμα εξειδικεφεται ςτον γραπτό λόγο, 

οι μακθτζσ υποςτθρίηουν ότι οι δυςκολίεσ τουσ ςχετίηονται περιςςότερο με ελλείψεισ 

ςτθν ορκογραφία (ποςοςτό 41,6%), λιγότερο ςτθ γραμματικι (ποςοςτό 33,7%) και 

λίγο ςτο λεξιλόγιο (ποςοςτό 24,8%). Ψζλοσ, οι μακθτζσ υποςτθρίηουν ότι τα βιβλία για 

τθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα κα επικυμοφςαν να τουσ βοθκοφν περιςςότερο ςτθ 

γραμματικι (24,3%) παρά ςτο λεξιλόγιο (14,9%), αν και το ποςοςτό 60,8% τθσ 

απάντθςθσ «ςε όλα εξίςου» δείχνει ότι θ μεγάλθ πλειονότθτα των μακθτϊν δεν 

εςτιάηει ειδικά ςτο λεξιλόγιο ι ςτθ γραμματικι.  

Ψα ςυγκεκριμζνα ευριματα (βλ. οικείεσ ερωτιςεισ προσ τουσ μακθτζσ ςτο Γϋ μζροσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ) οδθγοφν ςτθ διαπίςτωςθ ότι οι μακθτζσ δεν νιϊκουν να ζχουν 

πρόβλθμα ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα και, άρα, δεν ςυμμερίηονται το πρόβλθμα που 

διαπιςτϊνουν οι φιλόλογοι. Θ ςυγκεκριμζνθ διάςταςθ εκτιμιςεων από μζρουσ των 

δφο βαςικϊν πόλων τθσ διδακτικισ – μακθςιακισ διαδικαςίασ αναδεικνφει, κατά τθ 

γνϊμθ μασ, τθν αναποτελεςματικότθτα του μακιματοσ ωσ προσ τθ ςυνειδθτοποίθςθ 

των δεικτϊν ποιότθτασ και των κριτθρίων αξιολόγθςθσ του μακθτικοφ λόγου και, άρα, 

ωσ προσ τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν μεταγνϊςεων από μζρουσ των μακθτϊν.   

Από τθν άλλθ, το εφροσ του μακθτικοφ λεξιλογίου αποτελεί ςφνκετο πρόβλθμα: ο 

βακμόσ κατάκτθςθσ νζου λεξιλογίου ςυναρτάται με ζνα ευρφ φάςμα παραμζτρων 

όπωσ θ θλικία και άρα θ ςχολικι τάξθ και οι απαιτιςεισ τθσ, το φφλο, όπου φαίνεται 

να υπάρχει διαφοροποίθςθ υπζρ των κοριτςιϊν, ο κοινωνικόσ περίγυροσ του ςχολείου 

και ο τρόποσ που τοποκετείται ο περίγυροσ αυτόσ απζναντι ςτθ μάκθςθ και 

ειδικότερα τθ γλϊςςα, αλλά και θ κοινωνικι προζλευςθ των ίδιων των μακθτϊν, που 

μπορεί να παρζχει ι όχι κίνθτρα για τθν κατάκτθςθ ενόσ απαιτθτικοφ, λόγιου κυρίωσ, 

λεξιλογίου. Ωπό το πρίςμα αυτό τα οποιαδιποτε φαινόμενα «λεξιπενίασ» εντοπίηονται 

και ςτθν παροφςα ζρευνα αφοροφν μάλλον ςυγκεκριμζνα ςτρϊματα του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ και μάλιςτα τα λιγότερο ευνοθμζνα, πρόκειται δθλαδι για φαινόμενα 

που είναι, κοινωνικά, κακοριςμζνα (Αδαλόγλου 2007: 33-38). Ωσ εκ τοφτου, θ 

λεξιλογικι ανεπάρκεια μακθτϊν οριςμζνθσ κοινωνικισ προζλευςθσ φαίνεται να 
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ςυνδζεται περιςςότερο με εξωςχολικζσ παραμζτρουσ και λιγότερο με τθν ίδια ςτθ 

ςχολικι παρζμβαςθ. 

Χε κάκε περίπτωςθ τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ υποδεικνφουν αφενόσ τισ διδακτικζσ 

δυςχζρειεσ τισ οποίεσ εμφανίηουν τα ςτοιχεία τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ που 

προςδιορίηονται κοινωνιογλωςςικά και εμφανίηονται κυρίωσ ςε απαιτθτικά είδθ 

λόγου, και αφετζρου τθν παρουςία ενόσ ζντονου διδακτικοφ προβλιματοσ ςε ζναν 

τόςο καίριο γλωςςικό τομζα όπωσ είναι θ διδαςκαλία του λεξιλογίου. Ψο πρόβλθμα 

αυτό υπογραμμίηεται περιςςότερο, αν ςυνεκτιμθκοφν ο ικανόσ αρικμόσ ςελίδων που 

διζκεταν τα προθγοφμενα γλωςςικά εγχειρίδια (ζωσ το 2005-06) για τθ διδαςκαλία 

του λεξιλογίου, κοινοφ και λόγιου, και ο αρκετόσ χρόνοσ που αφιερϊνονταν ςτθν τάξθ 

για τθν επεξεργαςία τουσ. Θ μικρι πρόοδοσ που διαπιςτϊκθκε κα μποροφςε να 

αποδοκεί, ςε ζναν βακμό, τόςο ςτθ γραμμικι οργάνωςθ του λεξιλογίου ςτα 

παλαιότερα ςχολικά βιβλία (υπάρχει άλλθ φιλοςοφία ςτα νζα βιβλία) όςο και ςτθ 

διδακτικι πρακτικι που υιοκετικθκε για τθν κατάκτθςι του. Χτο πλαίςιο αυτό είναι 

καίριασ ςθμαςίασ αν το λεξιλόγιο ςυνάγεται από τα μελετϊμενα κείμενα, αν 

εμπλουτίηεται μζςα από τθ χριςθ του, αν διδάςκεται ενταγμζνο ςε μικροκείμενα και 

ςε οικογζνειεσ λζξεων, ι αν απλϊσ γίνονται κάποιεσ μνθμονικζσ αςκιςεισ, οι οποίεσ, 

εφλογα, ξεχνιοφνται ςε λίγο χρόνο. Ψζλοσ, τα ςυγκεκριμζνα ευριματα υπογραμμίηουν 

τθν ζλλειψθ αποτελεςματικότθτασ τόςο τθσ διδαςκαλίασ των Αρχαίων Ελλθνικϊν από 

το πρωτότυπο (από το 1992) όςο και τθσ αφξθςθσ των ωρϊν διδαςκαλίασ τθσ Αρχαίασ 

Ελλθνικισ (από το 2005) ωσ μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ «λεξιπενίασ» των μακθτϊν.  

Πε βάςθ τα ανωτζρω κα ιταν ςκόπιμο να δοκεί ζμφαςθ ςτον λεξιλογικό τομζα τθσ 

γλϊςςασ τόςο κατά τθ γλωςςικι διδαςκαλία, όςο και κατά τθ διδαςκαλία άλλων 

μακθμάτων, που ςυγκροτοφν επιμζρουσ «επιςτθμονικζσ γλϊςςεσ» με το δικό τουσ 

λεξιλόγιο. Υαράλλθλα, ο εμπλουτιςμόσ του λεξιλογίου των μακθτϊν, φαίνεται να 

ευνοείται όχι τόςο από τθν αναγνϊριςθ και κατανόθςθ  λεξιλογικϊν μονάδων που 

παρατίκενται ςε ζναν κατάλογο λζξεων, όςο από τθ μελζτθ του λεξιλογίου διαφόρων 

ειδϊν κειμζνων, τθ δικαιολόγθςθ ςυγκεκριμζνων λεξιλογικϊν επιλογϊν ανάλογα με 

τθν περίςταςθ επικοινωνίασ για τθν οποία προορίηεται το κείμενο και, κυρίωσ, από 

τθν ενεργθτικι χριςθ ςυγκεκριμζνων λεξιλογικϊν μονάδων ςε αυκεντικζσ περιςτάςεισ 

επικοινωνίασ, ιδιαίτερα ςε όςεσ απαιτείται ανεβαςμζνο επίπεδο λόγου. Ψισ τελευταίεσ 

καλείται να τισ εκμεταλλευτεί ι να τισ επινοιςει ο εκπαιδευτικόσ, εφαρμόηοντασ 

πρόςφορεσ διδακτικζσ μεκοδεφςεισ και αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που 

προςφζρουν οι Ρζεσ Ψεχνολογίεσ για προφορικι και γραπτι επικοινωνία με 

πραγματικοφσ αποδζκτεσ, ϊςτε να εμπλουτίηει τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματα των 

μακθτϊν, ιδιαίτερα των λιγότερο ευνοθμζνων. Ακόμα, θ λεξιλογικι επάρκεια των 

μακθτϊν φαίνεται ότι ενιςχφεται και με τθ μελζτθ τθσ Ρεοελλθνικισ Οογοτεχνίασ 

(Αργυροποφλου, 2007, Ξατςίκθ-Γκίβαλου, 2007, Ξοξαράκθ, 2000, Αποςτολίδου, 
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Ξαπλάνθ & Χοντολίδου, 2000, Αραβανι 2006: 67-76, Υαπαϊωάννου, 1995 

Χαραλαμπόπουλοσ, 1988), θ οποία ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ 

ςθμαςιολογικϊν αποχρϊςεων, μζςα από τθ δυναμικι τθσ λογοτεχνικισ γλϊςςασ με 

τα διαλεκτικά, ιδιόλεκτα και λόγια ςτοιχεία τθσ. 

5. Η ςυνεξέταςη των ευρημάτων ςτον τομέα τησ 

Κειμενικότητασ 

Χτον ςυγκεκριμζνο τομζα εντάςςονται τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ που αναφζρονται 

ςτον βακμό επάρκειασ των μακθτϊν ςτθν παραγραφοποποίθςθ, ςτθ ςφνοψθ – 

τιτλοφόρθςθ παραγράφων και κειμζνων, ςτθν προςαρμογι του επιπζδου λόγου και 

του φφουσ ςτθν εκάςτοτε περίςταςθ επικοινωνίασ και τζλοσ ςτθ ςφνκεςθ ποικίλων 

ειδϊν κειμζνων, προφορικϊν και γραπτϊν. Υρζπει να ςθμειωκεί εδϊ ότι πορίςματα 

τθσ Ξειμενολογίασ χρθςιμοποιοφνται ευρφτερα ςτθ ςθμερινι γλωςςικι διδακτικι, 

όπωσ το μαρτυροφν τα γλωςςικά εγχειρίδια του Γυμναςίου και ακόμα περιςςότερο 

του Ουκείου, και τζμνονται με νεότερεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ όπωσ θ 

επικοινωνιακι και θ διακεματικι. Χθμειϊνεται, επίςθσ, ότι οι κειμενικζσ δεξιότθτεσ 

ςτισ οποίεσ αςκεί τουσ μακθτζσ θ γλωςςικι διδαςκαλία αφοροφν ―ι πρζπει να 

αφοροφν– ιςότιμα τα προφορικά και τα γραπτά είδθ λόγου, όπωσ διακθρφςςεται ςτο 

Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. και ςτα Α.Υ.Χ. του μακιματοσ αλλά και ςτα νζα ςχολικά βιβλία για τθ 

γλωςςικι διδαςκαλία που εκπονικθκαν με βάςθ τθ φιλοςοφία του.  

5.1.Παραγραφοποίθςθ  

Τςον αφορά τθν επάρκεια των μακθτϊν ςτθν παραγραφοποίθςθ, οι εκτιμιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ταυτίηονται, 

με τισ κετικζσ και αρνθτικζσ απαντιςεισ να είναι περίπου μοιραςμζνεσ. Ειδικότερα, 

οι κετικζσ γνϊμεσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ ανζρχονται ςτο 51,5%, ενϊ 

εκείνεσ των φιλολόγων ςτο 51% για τθν Αϋ Γυμναςίου και ςτο 50,8% για τθ Γϋ 

Γυμναςίου. Τςον αφορά τθν πρόοδο, διαπιςτϊνεται ότι τα ποςοςτά όλων των 

απαντιςεων, κετικϊν και αρνθτικϊν, διαφοροποιοφνται οριακά από το Δθμοτικό ςτο 

Γυμνάςιο και από τθν Αϋ ςτθ Γϋ Γυμναςίου. Ψο αποτζλεςμα αυτό αποτελεί ζνδειξθ ότι 

δεν υπάρχει πρακτικά ςχολικι πρόοδοσ, ιδιαίτερα αν ςυνεκτιμθκεί το γεγονόσ ότι 

ςτο Γυμνάςιο θ απάντθςθ «πολφ» ανεβαίνει κατά 0,2% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, ενϊ θ 

απάντθςθ «αρκετά» μειϊνεται κατά 0,4%.  
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Πε δεδομζνο ότι θ παραγραφοποίθςθ, ωσ διαδικαςία διαίρεςθσ ενόσ κειμζνου  ςε 

διακριτά τμιματα που παραπζμπουν ςε αντίςτοιχεσ νοθματικζσ υποενότθτεσ, 

αντιςτοιχεί ςε μια ςχετικά απλι κειμενικι δεξιότθτα για μακθτζσ Γυμναςίου (που τθ 

διδάςκονται από τθν Αϋ ζωσ και τθ Γϋ τάξθ), θ ζλλειψθ προόδου που διαπιςτϊνεται με 

βάςθ τα ευριματα τθσ ζρευνασ, πικανόν ερμθνεφεται από τισ  αυξθμζνεσ ςχολικζσ 

απαιτιςεισ ςτθ Γϋ Γυμναςίου ςε ςχζςθ με τθν παραγωγι κειμζνου. Χε αυτζσ είναι 

ςκόπιμο ίςωσ να ςυνυπολογιςτεί και το υψθλό ποςοςτό κετικϊν εκτιμιςεων που 

παρατθρείται ιδθ από το Δθμοτικό και επιβεβαιϊνεται ςτθν τάξθ αφετθρίασ· αν θ 

πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν κεωρεί ότι θ παραγραφοποίθςθ δεν αποτελεί 

διδακτικι προτεραιότθτα, εφόςον οι περιςςότεροι μακθτζσ τθ χειρίηονται επαρκϊσ, 

είναι εφλογο να δίνει προτεραιότθτα ςε κριςιμότερα διδακτικά ηθτοφμενα. Ωςτόςο, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ παραγραφοποίθςθ προχποκζτει τθν κατάλλθλθ εξάςκθςθ 

των μακθτϊν ςτο προςυγγραφικό ςτάδιο, φάςθ κατά τθν οποία αναηθτοφνται 

πλθροφορίεσ, ομαδοποιοφνται ςε ςυναφείσ κατθγορίεσ και ςχεδιάηεται ο τρόποσ 

οργάνωςθσ των πλθροφοριϊν και το διάγραμμα του κειμζνου, θ εικόνα τθσ 

ςταςιμότθτασ κα πρζπει, επίςθσ, να ςυνδεκεί αφενόσ με τθν υποτονικι κεϊρθςθ τθσ  

ςφνκεςθσ κειμζνων ωσ διαδικαςίασ που διζρχεται από τρία ςτάδια (προςυγγραφικό, 

ςυγγραφικό, μεταςυγγραφικό) και αφετζρου με άλλουσ παράγοντεσ (λ.χ. κοινωνικι 

προζλευςθ των μακθτϊν), τουσ οποίουσ αδυνατεί να υπερβεί θ ςχολικι παρζμβαςθ.   

5.2.Σφνοψθ κειμζνων 

Τπωσ προκφπτει από τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ τόςο οι εκπαιδευτικοί τθσ 

Υρωτοβάκμιασ όςο και εκείνοι τθσ Δευτεροβάκμιασ εκτιμοφν ότι πάνω από τουσ 

μιςοφσ μακθτζσ είναι ςε κζςθ να ςυμπτφςςουν με επάρκεια παραγράφουσ ι 

εκτενζςτερα κείμενα και να τουσ δίνουν τίτλουσ· οι κετικζσ εκτιμιςεισ των δαςκάλων 

ανζρχονται ςτο 59%, ενϊ των φιλολόγων φτάνουν ςτο 53% για τθν Αϋ Γυμναςίου και 

8,80%

42,70% 44,60%

3,80%3,70%

47,30%
44,20%

4,80%3,90%

46,90%
44,40%

4,70%

Υολφ Αρκετά Οίγο Ξακόλου

παραγραφοποίθςθ

Εϋ & ΧτϋΔθμοτικοφ Αϋ Γυμναςίου Γϋ Γυμναςίου



[294] 

 

ςτο  55,4% για τθ Γϋ Γυμναςίου. Πε δεδομζνο ωςτόςο το ςχετικά υψθλό ποςοςτό 

κετικϊν εκτιμιςεων για τισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ όπωσ και για τθν Αϋ 

Γυμναςίου είναι προφανζσ ότι ςθμειϊνεται μικρι μόνο πρόοδοσ, τθσ τάξθσ του 2,4%, 

από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ του Γυμναςίου.  

 

Χυνεκτιμϊντασ το γεγονόσ ότι θ δεξιότθτα τθσ ςφνοψθσ κειμζνων αποτελεί τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ επιλεγμζνο διδακτικό ςτόχο ςτθν Υρωτοβάκμια και κυρίωσ ςτθ 

Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και ότι θ ςυςτθματικι διδαςκαλία τθσ, με βάςθ το 

Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. και τα Α.Υ.Χ. του μακιματοσ, αρχίηει από τθν Αϋ Γυμναςίου (αντί τθσ Βϋ 

Ουκείου) και διατρζχει όλεσ τισ γυμναςιακζσ τάξεισ, θ μικρι ςχολικι πρόοδοσ που  

καταγράφεται αποκτά άλλθ διάςταςθ. Ωσ εκ τοφτου, θ περιοριςμζνθ εμβζλεια τθσ 

διδακτικισ παρζμβαςθσ πικανόν ςυνδζεται με τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμπτυξθσ όλο και 

δυςκολότερων κειμζνων από τθ μία ςχολικι τάξθ ςτθν άλλθ, ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

δυςκολία τόςο τθσ διάκριςθσ του ουςιϊδουσ από το επουςιϊδεσ όςο και τθσ 

ιεράρχθςθσ επιπζδων ςπουδαιότθτασ ανάλογα με τον ηθτοφμενο βακμό ςφνοψθσ και 

τθν περίςταςθ για τθν οποίο προορίηεται το ςυνοπτικό κείμενο.  

Ωσ προσ τισ κετικζσ εκτιμιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ για τθν επάρκεια 

των τελειόφοιτων του Δθμοτικοφ να ςυμπτφςςουν κείμενα και να τουσ δίνουν τίτλουσ, 

αυτζσ κα ιταν ςκόπιμο να εκτιμθκοφν με βάςθ και  ερευνθτικά δεδομζνα και 

πορίςματα ςχετικϊν μελετϊν, ςφμφωνα με τα οποία  θ ικανότθτα διάκριςθσ του 

ουςιϊδουσ από το επουςιϊδεσ είναι απαιτθτικό εγχείρθμα και δεξιότθτα που 

αναπτφςςεται με τθν θλικία και τθν κατάλλθλθ εκπαιδευτικι εμπειρία. Ζτςι, οι 

μακθτζσ τθσ Γϋ Δθμοτικοφ δεν φαίνεται να μποροφν να διακρίνουν ανάμεςα ςε 

επίπεδα ςπουδαιότθτασ, ενϊ εκείνοι τθσ Εϋ Δθμοτικοφ είναι ςε κζςθ να απομονϊςουν 

τισ πιο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ενόσ κειμζνου αλλά όχι και να το ςυνοψίςουν 

ςυνολικά. Χυνικωσ απαλείφουν οριςμζνα ςτοιχεία του κειμζνου και αντιγράφουν 
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άλλα αυτολεξεί (ςτρατθγικι copy – delete), αντιμετωπίηουν το αρχικό κείμενο 

γραμμικά, αδυνατοφν να ςυλλάβουν το νοθματικό κζντρο του, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για μθ αφθγθματικά κείμενα, και γενικά ςυντάςςουν περιλιψεισ με 

ελάχιςτο βακμό επάρκειασ (Υαπαϊωάννου & Υατοφνα 2003: 101-106). Χτο πλαίςιο 

αυτό οι κετικζσ εκτιμιςεισ για τουσ τελειόφοιτουσ του Δθμοτικοφ ζχουν το νόθμά 

τουσ, εφόςον ςυνδζονται με τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν αυτισ τθσ θλικίασ.  

5.3.Υφολογία 

Θ δυνατότθτα των μακθτϊν να διακρίνουν τα επίπεδα του επίςθμου και του οικείου 

λόγου και να τα χρθςιμοποιοφν ανάλογα ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ, με βάςθ τα 

ευριματα τθσ ζρευνασ, εμφανίηεται περιοριςμζνθ· οι κετικζσ απαντιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ φτάνουν ςτο 48,7%, ενϊ των φιλολόγων μόλισ ςτο 

35,1%  για τθν Αϋ Γυμναςίου και ςτο 38,3% για τθ Γϋ Γυμναςίου, αποτυπϊνοντασ 

πρόοδο τθσ τάξθσ του 3,2% από τθ μία γυμναςιακι τάξθ ςτθν άλλθ, οφειλόμενθ 

κυρίωσ ςτθν πτϊςθ των ποςοςτϊν του «λίγο» ςτθ Γϋ Γυμναςίου.  

 

Θ ςτατιςτικι αυτι εικόνα δεν αποτελεί ζκπλθξθ, αν λθφκεί υπόψθ ότι θ λεγόμενθ 

«αλλαγι κϊδικα» (code switching), με κατεφκυνςθ ειδικότερα από τον οικείο ςτον 

επίςθμο λόγο, και ευρφτερα, θ δυνατότθτα υφολογικϊν επιλογϊν και εναλλαγισ 

υφολογικϊν επιπζδων χαρακτθρίηει κυρίωσ τα μεςαία και ανϊτερα κοινωνικά 

ςτρϊματα και, άρα, οι μακθτζσ που δεν ζχουν αντίςτοιχεσ προςλαμβάνουςεσ 

παραςτάςεισ από το οικείο τουσ περιβάλλον προςαρμόηονται δυςκολότερα ςτισ 

ςυναφείσ ςχολικζσ απαιτιςεισ (Βλ. και ςχετικι ζρευνα του BERNSTEIN). Ωπό το πρίςμα 

αυτό θ πρόοδοσ που καταγράφεται, αν και όχι ςθμαντικι, υποδεικνφει ότι το ςχολείο 

είναι ςε κζςθ να ςυμβάλει περαιτζρω ςτθν ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ διάκριςθσ των 

επιπζδων φφουσ (επίςθμο-ανεπίςθμο) και χειριςμοφ του επίςθμου λόγου, τθ ςτιγμι 
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που (ςφμφωνα και με τα Υρογράμματα Χπουδϊν) αυτι αποτελεί κεντρικό ςτόχο για το 

γλωςςικό μάκθμα και αναγκαία προχπόκεςθ για τθν παραγωγι λόγου 

προςαρμοςμζνου ςτισ εκάςτοτε περιςτάςεισ επικοινωνίασ.  

5.4.Δεξιότθτεσ παραγωγισ προφορικϊν κειμζνων 

Ωσ προσ τθν επάρκεια των μακθτϊν ςτθν παραγωγι προφορικϊν κειμζνων, 

κατάλλθλων και αποτελεςματικϊν ανάλογα με τθν περίςταςθ επικοινωνίασ για τθν 

οποία προορίηονται, για άλλθ μια φορά οι απόψεισ των δαςκάλων και των φιλολόγων 

διίςτανται· οι κετικζσ γνϊμεσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ58 για τθ 

δυνατότθτα των τελειόφοιτων του Δθμοτικοφ να ανταποκρίνονται με επάρκεια ςτισ 

εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται ανζρχονται ςτο 62,4%, ενϊ των φιλολόγων, που 

αναφζρονται ειδικά ςτισ δεξιότθτεσ παραγωγισ προφορικϊν κειμζνων, φτάνουν ςτο 

44% για τθν Αϋ Γυμναςίου και ςτο 45% για τθ Γϋ Γυμναςίου, αποτυπϊνοντασ ελάχιςτθ 

πρόοδο, τθσ τάξθσ του 1% από τθ μία γυμναςιακι τάξθ ςτθν άλλθ. Θ εικόνα αυτι, 

μάλιςτα, αμαυρϊνεται περαιτζρω, όταν το ερϊτθμα εξειδικεφεται ςτθν ικανότθτα των 

μακθτϊν να αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ προφορικοφ λόγου και να αναπαράγουν 

οριςμζνα από αυτά, ανάλογα με το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι οι 

κετικζσ γνϊμεσ των φιλολόγων ανζρχονται μόλισ ςτο 27,4% για τθν Αϋ τάξθ και ςτο 

31,6% για τθ Γϋ τάξθ, καταγράφοντασ όμωσ, ςχετικά, ςθμαντικι πρόοδο, τθσ τάξθσ του 

4,2%, που οφείλεται κυρίωσ ςτθν πτϊςθ των ποςοςτϊν του «κακόλου» ςτθ Γϋ 

Γυμναςίου. Χυνεξετάηοντασ τα δεδομζνα που προκφπτουν από τισ δφο ερωτιςεισ προσ 

τουσ φιλολόγουσ, διαπιςτϊνουμε ότι θ επάρκεια των μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου ςτισ 

προφορικζσ εργαςίεσ εν γζνει περιορίηεται κατά 16,6%, όταν εξειδικεφεται ςτθν 

αναγνϊριςθ και αναπαραγωγι ςυγκεκριμζνων ειδϊν, με αντίςτοιχθ ςυρρίκνωςθ για 

τθ Γϋ Γυμναςίου τθσ τάξθσ του 13,4%. Πε άλλα λόγια, θ επάρκεια των μακθτϊν του 

Γυμναςίου ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ που αναλαμβάνουν ςτο πλαίςιο τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ φαίνεται να ςυνδζεται με το είδοσ του ηθτοφμενου 

προφορικοφ κειμζνου· όταν αναφζρεται ςτθ ςυνικθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα, 

χαρακτθρίηει λιγότερουσ από τουσ μιςοφσ μακθτζσ, ενϊ όταν ςχετίηεται με τθν 

παραγωγι διαφορετικϊν ειδϊν προφορικοφ λόγου (λ.χ. ςυνομιλία, ςυνζντευξθ, 

αφιγθςθ γεγονότων, αγϊνασ επιχειρθματολογίασ, υποςτιριξθ μιασ άποψθσ με 

προςχεδιαςμζνο προφορικό λόγο, παρουςίαςθ μιασ εργαςίασ κ.λπ.) χαρακτθρίηει, 

ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, το ζνα τρίτο περίπου των μακθτϊν. 

                                                      

58
 Ωπενκυμίηεται ότι ςτο ερωτθματολόγιο προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

δεν είχαν τεκεί διαφορετικζσ ερωτιςεισ, ϊςτε να διερευνθκεί θ επάρκεια των τελειόφοιτων του 

Δθμοτικοφ ςτον προφορικό και ςτον γραπτό λόγο ξεχωριςτά, διάκριςθ που ακολουκικθκε ςτο 

ερωτθματολόγιο προσ τουσ φιλολόγουσ. Για τον λόγο αυτό οι απαντιςεισ των δαςκάλων ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ κα ςυνεκτιμθκοφν και ςτθν επόμενθ ενότθτα, που αναφζρεται τον γραπτό λόγο.  
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Θ μικρι πρόοδοσ, τθσ τάξθσ του 1%, που καταγράφεται αναφορικά με τθν επάρκεια 

των μακθτϊν ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ εν γζνει δεν είναι αναμενόμενθ, εφόςον 

φαίνεται να ςχετίηεται μάλλον με τθν θλικιακι ωρίμανςθ των μακθτϊν παρά με τθ 

ςχολικι πρόοδο αυτι κακαυτι. Ωςτόςο, θ απουςία πραγματικισ προόδου ςτο ςθμείο 

αυτό κα μποροφςε να ερμθνευτεί και με βάςθ τθν υπόκεςθ ότι οριςμζνοι 

εκπαιδευτικοί υιοκετοφν ενδεχομζνωσ υψθλά αξιολογικά κριτιρια για τθ Γϋ τάξθ του 

Γυμναςίου, διότι ςυνειδθτοποιοφν εντονότερα τθ ςπουδαιότθτα του προφορικοφ 

λόγου και το ζλλειμμα προφορικϊν δεξιοτιτων ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ, με τθν οποία 

ολοκλθρϊνεται θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ 

Ψα δεδομζνα αυτά αποκτοφν άλλθ διάςταςθ, αν λθφκεί υπόψθ ότι ο προφορικόσ 

λόγοσ αποτελεί οφτωσ ι άλλωσ τον κφριο δίαυλο επικοινωνίασ ςτθ ςχολικι τάξθ 

(Αρχάκθσ 2000: 24-44) όςο και ςτθν κακθμερινι ηωι. Πάλιςτα τα τελευταία χρόνια 

ςυνιςτά ςτοχευμζνθ επιλογι τόςο του Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. και των Α.Υ.Χ. του μακιματοσ, όπου 

παρατίκενται και κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ προφορικισ ζκφραςθσ του μακθτι όπωσ 

και τθσ ικανότθτάσ του να προςλαμβάνει τον προφορικό λόγο των άλλων (ΩΥ.Υ.Ε.Υ.Κ.-

Υ.Λ. 2003: 3793), όςο και των νζων διδακτικϊν εγχειριδίων, όπου με τισ αςκιςεισ και 

τισ δραςτθριότθτεσ ςτο Βιβλίο Πακθτι αλλά και τισ  διδακτικζσ οδθγίεσ ςτο Βιβλίο του 

Εκπαιδευτικοφ τονίηεται ιδιαίτερα θ προτεραιότθτα του προφορικοφ ζναντι του 

γραπτοφ λόγου.  

Άλλωςτε, τισ προφορικζσ δραςτθριότθτεσ φαίνεται ότι προκρίνουν ζναντι των 

γραπτϊν και οι μακθτζσ τθσ γυμναςιακισ βακμίδασ, οι οποίοι ςε ποςοςτό 30,2% 
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ζδειξαν προτίμθςθ ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ ζναντι 21,5% ςτισ γραπτζσ59.  Θ 

προτίμθςθ, μάλιςτα, αυτι καταγράφθκε αυξανόμενθ κατά 6,5% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ 

(27% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 33,5% ςτθν Γϋ), με περίπου ιςοδφναμθ αφξθςθ, τθσ τάξθσ του 

8%, ςτουσ μακθτζσ αςτικισ (Αϋ τάξθ 28%, Γϋ τάξθ 36%) και εργατικισ προζλευςθσ (Αϋ 

τάξθ 26,4%, Γϋ τάξθ 34,7%) και 3,3% (Αϋ τάξθ 26,6%, Γϋ τάξθ 29,9%) ςτουσ μακθτζσ 

αγροτικισ προζλευςθσ.   

Ωςτόςο, είναι γνωςτό ότι ο γραπτόσ λόγοσ βρίςκεται ςυχνότερα από τον προφορικό 

ςτο επίκεντρο τθσ γλωςςικισ αξιολόγθςθσ, ενϊ θ διδαςκαλία του προφορικοφ λόγου 

εξαντλείται ςυνικωσ ςτο αν οι μακθτζσ «λζνε το μάκθμα». Χε αυτι τθ βάςθ, θ 

εξοικείωςθ των μακθτϊν με τισ προφορικζσ δεξιότθτεσ αποτελεί ςυχνά ζναν «ευςεβι 

πόκο» για τθ διδακτικι πρακτικι, αν μάλιςτα ςυνυπολογιςκεί θ απουςία ςχετικϊν 

κεμάτων από το περιεχόμενο τθσ βαςικισ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν, θ ζκταςθ τθσ διδακτζασ φλθσ, ο περιοριςμζνοσ διδακτικόσ χρόνοσ και 

το πολυπλθκζσ των ςχολικϊν τάξεων.  

Υαράλλθλα, κα ιταν ςκόπιμο να τονιςκεί ότι οι δεξιότθτεσ παραγωγισ κειμζνων 

αποτελοφν  ζναν ςφνκετο διδακτικό ςτόχο, ςτον οποίο ςυμποςοφνται οι κυριότερεσ 

προτεραιότθτεσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, όπωσ είναι θ γραμματικοςυντακτικι και θ 

λεξιλογικι πλευρά των χριςεων αλλά και θ κειμενολογικι επάρκειά τουσ ςε ςχζςθ με 

τισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε περίςταςθσ επικοινωνίασ. Ωπό το πρίςμα αυτό γίνεται, 

ίςωσ, κατανοθτό το ςχετικά χαμθλό ποςοςτό των κετικϊν αποκρίςεων από μζρουσ 

των φιλολόγων, οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι τθ ςυνκετότθτα του ςτόχου, εκτιμοφν ότι 

θ γλωςςικι διδαςκαλία απζχει ςθμαντικά από το να είναι αποτελεςματικι ωσ τθν 

εξοικείωςθ των μακθτϊν με ποικίλα προφορικά κειμενικά είδθ, τα οποία, όμωσ, κα 

διδαχκοφν εκτενϊσ και ςτο Λφκειο.  

Ψθν υπόκεςθ αυτι ενιςχφουν τα ευριματα τθσ ζρευνασ που ςχετίηονται με τθν   

αυτοαντίλθψθ των μακθτϊν ωσ προσ τθν επάρκειά τουσ ςτον προφορικό λόγο· θ 

ςυντριπτικι πλειονότθτα των μακθτϊν του Γυμναςίου (92,7%) πιςτεφει ότι μιλά 

ςωςτά ελλθνικά, ςε ποςοςτό 52% «πάντα» και ςε ποςοςτό 40,7% «ςυνικωσ», ενϊ 

μόνο το 7,3% παραδζχεται ότι «κάνει αρκετά λάκθ». Θ τελευταία απάντθςθ 

προτιμικθκε περιςςότερο από τουσ μακθτζσ εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ, με 

διαφορζσ γφρω ςτο 2%-3% ζναντι των μακθτϊν αςτικισ προζλευςθσ, περίπου 

ςτακερζσ από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ. Χε ερϊτθμα, μάλιςτα, για το είδοσ των εργαςιϊν ςτο 

οποίο εκτιμοφν οι μακθτζσ ότι ζχουν υψθλότερεσ επιδόςεισ, είναι ξεκάκαρθ θ απόκλιςθ 

                                                      

59
 Ωπενκυμίηεται ότι το 38,6% μακθτϊν ζβριςκε εξίςου ενδιαφζρουςεσ τόςο τισ προφορικζσ όςο και τισ 

γραπτζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ ζνα 9,6% τισ κεωροφςε εξίςου αδιάφορεσ και τισ δφο (βλ. τα ευριματα 

τθσ οικείασ ερϊτθςθσ ςτο Γϋ μζροσ). 
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κατά 5,3% υπζρ των προφορικϊν εργαςιϊν (36,2%) ζναντι των γραπτϊν (30,9%). 

Χθμειϊνεται, επίςθσ, ότι το ζνα τρίτο περίπου των μακθτϊν (32,9%) εκτιμά ότι 

ανταποκρίνεται με τθν ίδια επάρκεια τόςο ςτισ προφορικζσ όςο και ςτισ γραπτζσ 

εργαςίεσ, με τα κορίτςια να κεωροφν ότι ανταποκρίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία απ’ 

ό,τι τα αγόρια ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ και τα αγόρια να αποτιμοφν ωσ υψθλότερεσ τισ 

επιδόςεισ τουσ ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ. 

Χυγκρίνοντασ τισ κετικζσ γνϊμεσ των φιλολόγων και των μακθτϊν ςτισ δφο 

γυμναςιακζσ τάξεισ, Αϋ και Γϋ Γυμναςίου, διαπιςτϊνουμε αφενόσ τθ μεγάλθ διάςταςθ 

απόψεων των δφο πόλων τθσ διδακτικισ – μακθςιακισ διαδικαςίασ και αφετζρου τθν 

περιοριςμζνθ επίδραςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθν αυτοεκτίμθςθ των 

μακθτϊν, εφόςον θ υποχϊρθςθ των κετικϊν εκτιμιςεων από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ 

κινείται γφρω ςτο 1%-1,5% για όλεσ τισ κοινωνικζσ κατθγορίεσ προζλευςθσ, όπωσ 

αποτυπϊνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα.  

 

Ψα υψθλά ποςοςτά των κετικϊν αποκρίςεων από μζρουσ των μακθτϊν αντανακλοφν, 

κατά τθ γνϊμθ μασ, τθν περιοριςμζνθ εξάςκθςι τουσ ςε ποικίλα προφορικά είδθ 

κειμζνων αλλά και τθν πλθμμελι αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του προφορικοφ λόγου κατά τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ 

μακιματοσ (Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001: 272-274). Θ υποχϊρθςθ, πάντωσ, κατά 

12,3%, των πολφ κετικϊν αντιλιψεων («πάντα») από τθν Αϋ (58,5%) ςτθ Γϋ τάξθ 

(46,2%) ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν τθσ κατθγορίασ «ςυνικωσ» κατά 

11,1% από τθν Αϋ (35,1%) ςτθ Γϋ (46,2%) τάξθ, αναδεικνφει ότι οι μακθτζσ μεγαλφτερθσ 
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θλικίασ και ωριμότθτασ αρχίηουν να αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να ανταποκρίνονται 

ικανοποιθτικά ςτισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο τθσ 

οικογζνειασ ι τθσ παρζασ, δεν είναι όμωσ τόςο επαρκείσ αποτελεςματικά ςε 

περιςτάςεισ που απαιτοφν εξειδικευμζνο λεξιλόγιο, ανάλογο φφοσ και ςφνταξθ.  

Ανιχνεφοντασ, τζλοσ, τθν επίδραςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθν αντίλθψθ των 

μακθτϊν με βάςθ τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ εντοπίηουν τισ κυριότερεσ δυςκολίεσ 

ςτον προφορικό λόγο, διαπιςτϊνουμε ότι, ενϊ είναι ξεκάκαρθ θ πριμοδότθςθ τθσ 

γραμματικισ ζναντι του λεξιλογίου, θ ςθμαςία που αποδίδεται ςε αυτι μειϊνεται 

από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 2,8% (55,8% ζναντι 53%), ενϊ αντίςτοιχα ενιςχφεται θ 

ςφνδεςθ των δυςκολιϊν με ελλείψεισ ςτο λεξιλόγιο (44,2% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 47% 

ςτθ Γϋ).  

5.5.Δεξιότθτεσ παραγωγισ γραπτϊν κειμζνων 

Θ επάρκεια των μακθτϊν του Γυμναςίου ςτθ ςφνκεςθ γραπτϊν κειμζνων, με βάςθ τα 

δεδομζνα τθσ ζρευνασ, δεν φαίνεται ικανοποιθτικι, αν μάλιςτα ειδωκεί υπό το 

πρίςμα των κετικϊν εκτιμιςεων από μζρουσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ, 

οι οποίοι, όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, ςε ποςοςτό 62,4% υποςτθρίηουν ότι 

οι τελειόφοιτοι του Δθμοτικοφ χρθςιμοποιοφν με «πολφ» ι και «αρκετά» πρόςφορο 

και αποτελεςματικό τρόπο τα γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ 

ςχολικισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται. Αντίκετα, οι κετικζσ εκτιμιςεισ των 

φιλολόγων για τθ δυνατότθτα των μακθτϊν να ανταποκρίνονται με επάρκεια ςτισ 

γραπτζσ εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται φτάνουν ςτο 35,9% για τθν Αϋ Γυμναςίου και 

ςτο 38,2% για τθ Γϋ Γυμναςίου, αποτυπϊνοντασ πρόοδο, τθσ τάξθσ του 2,3% από τθ 

μία τάξθ ςτθν άλλθ. Σι κετικζσ γνϊμεσ, μάλιςτα, περιορίηονται ακόμα περιςςότερο, 

όταν το ερϊτθμα εξειδικεφεται ςτθν ικανότθτα των μακθτϊν να αναγνωρίηουν 

διαφορετικά είδθ γραπτοφ λόγου και να αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα 

με το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ, και φτάνουν μόλισ ςτο 23% για τθν Αϋ τάξθ και ςτο 

29,1% για τθ Γϋ τάξθ, καταγράφοντασ όμωσ πρόοδο, τθσ τάξθσ του 6,1%. Πε άλλα 

λόγια, θ επάρκεια των μακθτϊν ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ εν γζνει αφορά λίγο 

περιςςότερουσ από το 1/3 των μακθτϊν και ςτισ δφο τάξεισ του Γυμναςίου, ενϊ 

μειϊνεται κατά 12% ςτθν Αϋ τάξθ και κατά 11,1% ςτθ Γϋ, όταν αναφζρεται ςτθν 

αναγνϊριςθ και αναπαραγωγι ςυγκεκριμζνων ειδϊν. Ωσ εκ τοφτου, φαίνεται να 

ςυνδζεται με το ηθτοφμενο είδοσ γραπτοφ κειμζνου. 
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Πε δεδομζνο ότι θ επάρκεια ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ αποτελεί τον κυρίαρχο ςτόχο τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ, αλλά και το ότι οι απαιτιςεισ ςφνκεςθσ κειμζνων, που δεν 

είναι αςιμαντεσ ςτθν Αϋ Γυμναςίου, αυξάνονται αιςκθτά ςτθ Γϋ τάξθ, τα ευριματα 

αυτά δεν αποτελοφν ζκπλθξθ. Είναι ςκόπιμο, ωςτόςο, να επιςθμανκεί ότι, όςον 

αφορά τθν επάρκεια των μακθτϊν ςτον γραπτό λόγο εν γζνει,  παρατθρείται μικρι 

ςυνολικι πρόοδοσ των μακθτϊν από τθ μία γυμναςιακι τάξθ ςτθν άλλθ. Αντίκετα, θ 

πρόοδοσ που καταγράφεται αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν ςε 

ςυγκεκριμζνα κειμενικά είδθ είναι περιςςότερο αιςκθτι, πικανόν λόγω τθσ χαμθλισ 

αφετθρίασ από τθν οποία ξεκινά θ Αϋ Γυμναςίου. Είναι φανερό, πάντωσ, από τα 

ςτοιχεία που παρατζκθκαν ότι θ ςχολικι παρζμβαςθ πρζπει να εντακεί και ότι θ 

κειμενικι και επικοινωνιακι διδαςκαλία ζχει πολφ δρόμο να διανφςει για τθν επίτευξθ 

τθσ αναμενόμενθσ και χειροπιαςτισ προόδου. 

Χυνεξετάηοντασ τισ εκτιμιςεισ των φιλολόγων με τθν αυτοαντίλθψθ των μακθτϊν ωσ 

προσ τθν επάρκειά τουσ ςτισ ςυμβάςεισ και ςτισ απαιτιςεισ του γραπτοφ λόγου, 

διαπιςτϊνουμε, για άλλθ μια φορά, μεγάλθ διάςταςθ απόψεων· ςτθ ςυντριπτικι 

πλειονότθτά τουσ (86,8%), οι μακθτζσ πιςτεφουν ότι γράφουν «πάντα» (42,9%) ι 

«ςυνικωσ» (43,9%) ςωςτά ελλθνικά, ενϊ μόνο ζνα 13,2% παραδζχεται ότι «κάνει 

αρκετά λάκθ». Θ τελευταία, μάλιςτα, απάντθςθ προτιμικθκε περιςςότερο από τουσ 

μακθτζσ εργατικισ και αγροτικισ προζλευςθσ, με τα ποςοςτά τθσ ςτουσ μακθτζσ 

εργατικισ προζλευςθσ να υποχωροφν κατά περίπου 2% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, ενϊ 

ςτουσ μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ να αυξάνουν κατά 1% περίπου (βλ. οικεία 

ενότθτα ςτο προθγοφμενο μζροσ τθσ παροφςασ μελζτθσ). Ωσ εκ τοφτου, αναδεικνφεται 

ότι θ επίδραςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθν αυτοαντίλθψθ των μακθτϊν για 

τθν ποιότθτα των γραπτϊν τουσ είναι αμελθτζα και όχι ομοιόμορφθ: ςτουσ μακθτζσ 
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αςτικισ προζλευςθσ προκαλεί μείωςθ των κετικϊν απόψεων κατά 0,3%, ςτουσ 

μακθτζσ αγροτικισ προζλευςθσ μείωςθ τθσ τάξθσ του  1,1%, ενϊ ςτουσ μακθτζσ 

εργατικισ προζλευςθσ επιφζρει αφξθςθ τθσ τάξθσ του 1,8%, όπωσ εικονίηεται και ςτο 

ακόλουκο ςχιμα.  

 

Ψα ςυγκεκριμζνα ευριματα είναι δυςεξιγθτα, αν λθφκεί υπόψθ ότι θ εςτίαςθ τθσ 

ζμφαςθσ κατά τθ διδακτικι πράξθ, όπωσ τουλάχιςτον επιςθμαίνεται από αρκετά 

ερευνθτικά δεδομζνα (Ππαςλισ, 1988, Υαΐηθ & Ξαβουκόπουλοσ 2001), βρίςκεται 

ςτθν αποτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ γραπτϊν κειμζνων. 

Πε αυτό το δεδομζνο κα ιταν αναμενόμενθ μια μεγαλφτερθ υποχϊρθςθ των κετικϊν 

αποκρίςεων των μακθτϊν από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ του Γυμναςίου, τθ ςτιγμι μάλιςτα 

που οι απαιτιςεισ του προγράμματοσ αυξάνονται από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ. Θ 

ελάχιςτθ διαφοροποίθςθ, επομζνωσ, των κετικϊν εκτιμιςεων των μακθτϊν, 

προϊοφςθσ τθσ θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ, αναδεικνφει τον περιοριςμζνο 

βακμό ςυνειδθτοποίθςθσ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ γραπτϊν κειμζνων από μζρουσ 

τουσ και, άρα, τθν αναποτελεςματικότθτα ςτον τρόπο διόρκωςθσ των μακθτικϊν 

κειμζνων από μζρουσ των εκπαιδευτικϊν. 

Ανιχνεφοντασ, τζλοσ, τθν επίδραςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτθν αντίλθψθ των 

μακθτϊν για τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ εντοπίηουν τισ κυριότερεσ δυςκολίεσ ςτον 

γραπτό λόγο, διαπιςτϊνουμε ότι, ενϊ είναι ξεκάκαρθ ςε όλεσ τισ τάξεισ θ 

πριμοδότθςθ τθσ ορκογραφίασ ζναντι τθσ γραμματικισ ι του λεξιλογίου, θ ςθμαςία 

που αποδίδεται ςε αυτι  μειϊνεται κατά 7% από τθν Αϋ (45,2%), ςτθν Γϋ τάξθ (38,2%), 
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ενϊ αντίςτροφα ενιςχφεται θ ςυςχζτιςθ των δυςκολιϊν με ελλείψεισ ςτο λεξιλόγιο 

και ςτθ γραμματικι, κατά 2,7%  για τθν παράμετρο του λεξιλογίου (24,1% ςτθν Αϋ 

τάξθ ζναντι 26,8% ςτθ Γϋ) και κατά 4,3% για τθν παράμετρο τθσ γραμματικισ (30,7% 

ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 35% ςτθ Γϋ). Φαίνεται, επομζνωσ, ότι προϊοφςθσ τθσ θλικίασ 

ςταδιακά οι μακθτζσ ςυνειδθτοποιοφν ότι τα ορκογραφικά λάκθ είναι μεν 

ςθμαντικά, αλλά θ αποφυγι τουσ δεν εξαςφαλίηει αφ’ εαυτισ τθ ςφνκεςθ ενόσ 

αποτελεςματικοφ κειμζνου.  

6. Η ςυνεξέταςη των ευρημάτων για τη χρήςη βιβλίων 

αναφοράσ 

Χτθν παροφςα ενότθτα εντάςςονται τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που ςχετίηονται με τθν 

αξιοποίθςθ τθσ ςχολικισ Γραμματικισ και του Χυντακτικοφ αλλά και τθ χριςθ λεξικϊν 

από μζρουσ των μακθτϊν κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ βιβλίων αναφοράσ κατά τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ 

μακιματοσ διευκολφνει τθν εξατομίκευςθ τθσ διδαςκαλίασ, με τθν ζννοια τθσ 

αναηιτθςθσ όςων πλθροφοριϊν ζχει ανάγκθ ο κάκε μακθτισ, αλλά και τθν 

αυτονόμθςθ τθσ μάκθςθσ, με τθν ανάπτυξθ αντίςτοιχων μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων. 

6.1.Χριςθ ςχολικισ Γραμματικισ & Συντακτικοφ 

Αναφορικά με τθ δεξιότθτα των μακθτϊν να χρθςιμοποιοφν με αποτελεςματικό τρόπο 

βιβλία αναφοράσ κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν, οι κετικζσ γνϊμεσ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ60 ανζρχονται ςτο ικανοποιθτικό ποςοςτό του 

62,9%, ενϊ εκείνων τθσ Δευτεροβάκμιασ ςτο 33,9% για τθν Αϋ Γυμναςίου και ςτο 38% 

για τθ Γϋ Γυμναςίου. Πε άλλα λόγια, μόνο το 1/3 περίπου των μακθτϊν του 

Γυμναςίου, κατά τθ γνϊμθ των φιλολόγων, γνωρίηει πϊσ να χρθςιμοποιεί πρακτικά το 

βιβλίο τθσ Γραμματικισ ςτθν Αϋ τάξθ, ενϊ θ πρόοδοσ από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ 

εμφανίηεται ςχετικά μικρι, τθσ τάξθσ του 4,1%. Είναι, μάλιςτα, χαρακτθριςτικό ότι θ 

μικρι πρόοδοσ ςχετίηεται με τθ μετατόπιςθ των απαντιςεων «λίγο», ενϊ  οι 

απαντιςεισ «κακόλου» δεν εμφανίηουν καμιά διαφοροποίθςθ, όπωσ αποτυπϊνεται 

και ςτο ακόλουκο γράφθμα. Πε βάςθ τα ανωτζρω ευριματα είναι προφανζσ ότι θ 

γλωςςικι διδαςκαλία δεν ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου ςτθ χριςθ τθσ 

Γραμματικισ. 

                                                      

60
 Ωπενκυμίηεται ότι ςτο ερϊτθμα προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Υρωτοβάκμιασ ςυμπεριλαμβάνονταν θ 

χριςθ Γραμματικισ και Οεξικοφ. Ωσ εκ τοφτου τα δεδομζνα τθσ απάντθςθσ κα αξιοποιθκοφν και ςτθν 

επόμενθ ενότθτα.  
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Θ διάςταςθ απόψεων αναφορικά με τθν ικανότθτα των μακθτϊν του Δθμοτικοφ ι του 

Γυμναςίου να ανατρζχουν ςε βιβλία αναφοράσ κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ 

εργαςιϊν ερμθνεφεται, ςε ζναν βακμό, από το περιεχόμενο τθσ ερϊτθςθσ· επειδι θ 

ερϊτθςθ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Υρωτοβάκμιασ ενςωμάτωνε και τθ χριςθ 

λεξικοφ, είναι αναμενόμενθ θ ενίςχυςθ των κετικϊν εκτιμιςεων, με δεδομζνο ότι θ 

αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςε ζνα λεξικό είναι ευκολότερθ. Από τθν άλλθ, οι 

περιοριςμζνεσ κετικζσ γνϊμεσ των φιλολόγων για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου 

ςυνδζονται, πικανόν, με το ότι τα Βιβλία του Πακθτι για τθ διδαςκαλία τθσ 

Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ ενςωματϊνουν, ςε κάποιον βακμό, και κζματα γραμματικισ 

κεωρίασ, άρα  θ εκμετάλλευςθ του βιβλίου τθσ Γραμματικισ δεν κεωρείται πρϊτθ 

προτεραιότθτα ανάμεςα ςτισ δεξιότθτεσ που πρζπει ν’ αναπτυχκοφν ςτουσ μακθτζσ. 

Επιπλζον, επειδι τα ποςοςτά των κετικϊν γνωμϊν δεν είναι τόςο χαμθλά όςο εκείνα 

που εμφανίηονται ςε άλλεσ ερωτιςεισ, διαφαίνεται ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί 

επιμζνουν ςτθ χρθςιμοποίθςθ του βιβλίου τθσ ςχολικισ Γραμματικισ.  

Χυνεκτιμϊντασ τισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτο ίδιο ερϊτθμα διαπιςτϊνεται ότι ενϊ 

ςτθν Aϋ τάξθ οι κετικζσ απαντιςεισ είναι κατά τι περιςςότερεσ από το μιςό του 

ςυνόλου (51,9%), ςτθ Γϋ τάξθ φτάνουν μόλισ ςτο 32,2%. Πε άλλα λόγια, μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοί ςυμπίπτουν ςτθν εκτίμθςθ ότι θ «πολφ» ι και «αρκετά» ςυχνι χριςθ 

τθσ Νεοελλθνικισ Γραμματικισ ςτθ Γϋ τάξθ αφορά περίπου το ζνα τρίτο των μακθτϊν, 

με τουσ μακθτζσ μάλιςτα να δίνουν χαμθλότερα ποςοςτά ςε ςχζςθ με τουσ 

φιλολόγουσ (32,2%, ζναντι 38%). Αντίκετα, μεγάλθ διάςταςθ απόψεων εντοπίηεται 

τόςο ωσ προσ τθ χριςθ τθσ Γραμματικισ ςτθν Αϋ τάξθ (υπεροχι των κετικϊν 

εκτιμιςεων από μζρουσ των μακθτϊν κατά 18%) όςο και ωσ προσ τθν εικόνα προόδου 

που ςκιαγραφοφν οι δφο πόλοι τθσ διδακτικισ – μακθςιακισ διαδικαςίασ· κατά τθν 
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εκτίμθςθ των μακθτϊν θ «πολφ» ι και «αρκετά» ςυχνι χριςθ τθσ Γραμματικισ 

περιορίηεται κατά 19,7% από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ, ενϊ κατά τθν εκτίμθςθ των 

φιλολόγων ςθμειϊνει μικρι αφξθςθ, τθσ τάξθσ του 4,1%.  

 

Είναι, ακόμα, ενδιαφζρον να ςυνεκτιμθκοφν εδϊ οι απόψεισ των μακθτϊν για τθ 

χριςθ του βιβλίου τθσ Νεοελλθνικισ Σφνταξθσ, όπου  κυριαρχοφν οι αρνθτικζσ 

γνϊμεσ: 31,3% «κακόλου» και 38,8% «λίγεσ φορζσ». Πε άλλα λόγια, εφτά ςτουσ δζκα 

μακθτζσ (70,1%) δθλϊνουν περιςταςιακι ι μθδενικι χριςθ του ςχολικοφ 

ςυντακτικοφ, με ςυνολικι υποχϊρθςθ των κετικϊν εκτιμιςεων από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ 

τθσ τάξθσ του 12,2% (36% ςτθν Αϋ τάξθ ζναντι 23,8% ςτθ Γϋ).  

Χυνοψίηοντασ κα υποςτθρίηαμε ότι τα χαμθλά ποςοςτά χριςθσ των δφο βιβλίων 

αναφοράσ ςτο Γυμνάςιο δεν εκπλιςςουν, εφόςον ςτα Βιβλία του Πακθτι 

αναλφονται, ςε ζναν βακμό, κζματα Γραμματικισ. Ψθν περιοριςμζνθ χριςθ τουσ 

ενιςχφουν, άλλωςτε, οι απαιτιςεισ του κυρίωσ γλωςςικοφ μακιματοσ (ανάγνωςθ και 

κατανόθςθ κειμζνων, αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ διαφόρων τφπων), που βαίνουν 

αυξανόμενεσ από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ, τθ ςτιγμι που οι ϊρεσ εβδομαδιαίασ 

διδαςκαλίασ του μακιματοσ μειϊνονται από τρεισ ςε δφο ςτθ Bϋ και Γϋ τάξθ. Κα ιταν 

ςκόπιμο, ωςτόςο, να διερευνθκεί περαιτζρω αν και ςε ποιον βακμό οι ςυγκεκριμζνεσ 

τάςεισ ςυνδζονται με το περιεχόμενο των εγχειριδίων τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ (τα 

καινοφρια εγχειρίδια υποδεικνφουν ςτουσ μακθτζσ να ανατρζχουν ςτα βιβλία 

αναφοράσ), με τισ τρζχουςεσ διδακτικζσ μεκοδεφςεισ ι με τθ φυςιογνωμία των 

βιβλίων αναφοράσ (ευκολία αναηιτθςθσ και κατανόθςθσ των πλθροφοριϊν).  
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6.2. Χριςθ λεξικϊν 

Θ δεξιότθτα των μακθτϊν να αξιοποιοφν ερμθνευτικά λεξικά κατά τθ ςφνκεςθ των 

γραπτϊν  εργαςιϊν τουσ, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, εμφανίηεται αρκετά 

ικανοποιθτικι· οι κετικζσ γνϊμεσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ ανζρχονται 

ςτο 62,9%, ενϊ εκείνων τθσ Δευτεροβάκμιασ ςτο 44,1% για τθν Αϋ Γυμναςίου και ςτο 

50,6% για τθ Γϋ τάξθ. Χε ό,τι αφορά τθν πρόοδο από τθ μία γυμναςιακι τάξθ ςτθν 

άλλθ, διαπιςτϊνεται αφξθςθ των κετικϊν αποκρίςεων από μζρουσ των φιλολόγων τθσ 

τάξθσ του 6,5%. Θ μείωςθ όμωσ τθσ  απάντθςθσ «κακόλου» είναι μικρι (2,3%), ενϊ θ 

αφξθςθ τθσ απάντθςθσ «πολφ» είναι οριακι (0,7%). Θ ςυνολικά ομαλι εικόνα 

προόδου υποδεικνφει, πάντωσ, τθ ςυμβολι τθσ ςχολικισ διδαςκαλίασ ςτθν 

αποτελεςματικότερθ χριςθ λεξικϊν από τουσ μακθτζσ. Θ διαπίςτωςθ, άλλωςτε, ότι 

οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςυχνότερα κάποιο λεξικό παρά τθ ςχολικι γραμματικι, 

ςχετίηεται, μεταξφ άλλων, με τθν απλοφςτερθ διευκζτθςθ του λεξικογραφικοφ υλικοφ 

ςε ςφγκριςθ με τθ δομι ενόσ γραμματικοφ εγχειριδίου. 

 

Χυνεξετάηοντασ τισ απαντιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν για το πόςο ςυχνά οι 

τελευταίοι χρθςιμοποιοφν ζνα ερμθνευτικό λεξικό κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ 

εργαςιϊν, διαπιςτϊνουμε μεγάλθ διάςταςθ απόψεων τόςο ωσ προσ τθ ςυχνότθτα 

χριςθσ λεξικοφ ςτισ δφο γυμναςιακζσ τάξεισ όςο και ωσ προσ τθν εικόνα προόδου που 

ςκιαγραφοφν οι δφο πόλοι τθσ διδακτικισ – μακθςιακισ διαδικαςίασ· οι 

περιοριςμζνεσ κετικζσ αποκρίςεισ των μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ (30,5%), που 

υπολείπονται των αντίςτοιχων από μζρουσ των εκπαιδευτικϊν (44,1%) κατά  13,6%, 

μειϊνονται ακόμα περιςςότερο ςτθ Γϋ(27%), εμφανίηοντασ διαφορά από εκείνεσ των 

εκπαιδευτικϊν (50,6%) τθσ τάξθσ του 23,6%. Πε άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί 

υποςτθρίηουν ότι οι μιςοί, περίπου, μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ (50,6%) κάνουν «πολφ» ι 
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«αρκετά» ςυχνι χριςθ λεξικϊν και ότι θ χριςθ τουσ αυξάνεται από τθ μία τάξθ ςτθν 

άλλθ κατά 6,5%, ενϊ οι μακθτζσ ομολογοφν ότι περίπου το ¼ των μακθτϊν ςτθ Γϋ τάξθ 

(27%) χρθςιμοποιεί ςυςτθματικά λεξικά και ότι θ χριςθ τουσ μειϊνεται προϊοφςθσ τθσ 

θλικίασ και τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ κατά 3,5%, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτο 

ακόλουκο ςχιμα. Ψο εφρθμα αυτό οδθγεί ςτθ διαπίςτωςθ ότι θ γλωςςικι διδαςκαλία 

δεν ςυμβάλλει τελικά ςτθ ςυςτθματικότερθ αξιοποίθςθ λεξικϊν, για τουσ μακθτζσ 

πάντα που ζχουν αυτι τθ δυνατότθτα, ςυμβολι που, αν υπιρχε, κα αποτυπωνόταν 

ςτθν αφξθςθ των κετικϊν απαντιςεων των μακθτϊν από τθ μία τάξθ ςτθν άλλθ.  

 

Πε δεδομζνο, όμωσ, ότι κατά τθν περίοδο ςυλλογισ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ δεν 

προβλεπόταν θ διανομι ςχολικοφ λεξικοφ ςτουσ μακθτζσ του Γυμναςίου, κα ιταν 

ςκόπιμο ςτα ανωτζρω ευριματα να προςτεκοφν οι γνϊμεσ των μακθτϊν για τθ 

χρθςιμότθτα ενόσ λεξικοφ γενικά. Χτο ερϊτθμα αυτό ζνα 71,2% των μακθτϊν εκτιμά 

ότι ζνα λεξικό κα βοθκοφςε «πολφ» (37,4%) ι «αρκετά» (33,8%) ςτθ ςφνταξθ γραπτϊν 

εργαςιϊν και ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 28,9% κεωρεί ότι αυτό κα βοθκοφςε «λίγο» 

(21,9%) ι «κακόλου» (7%). Φαίνεται όμωσ πωσ θ εκτίμθςθ των μακθτϊν για τθ 

χρθςιμότθτα των λεξικϊν είναι, ςε ζναν βακμό, ςυνάρτθςθ τθσ τάξθσ φοίτθςθσ, 

εφόςον οι κετικζσ απαντιςεισ ελαττϊνονται από τθν Αϋ ςτθ Γϋ τάξθ κατά 5,4% (74,3% 

ςτθν Αϋ ζναντι 68,9% ςτθ Γϋ). Θ αντιπαραβολι του τρόπου απάντθςθσ των μακθτϊν ςε 

αυτι και ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ αναδεικνφει ότι, ενϊ το 71,2% των μακθτϊν 

παραδζχεται πωσ ζνα λεξικό κα βοθκοφςε «πολφ» ι «αρκετά» ςτθ ςφνταξθ γραπτϊν 

εργαςιϊν, μόνο το 27,8% (διαφορά 43,3%) το χρθςιμοποιεί «πάντα» ι «αρκετά 

ςυχνά», όταν του δίνεται θ δυνατότθτα. Κα ιταν ενδιαφζρον, τζλοσ, να διερευνθκεί 

το ίδιο κζμα μετά τθ διανομι Ερμθνευτικοφ Λεξικοφ ςτα ςχολεία από το ςχολικό ζτοσ 

2006-07, ϊςτε να καταδειχκεί το ποςοςτό τθσ χριςθσ του.  
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7. Η ςυνεξέταςη των ευρημάτων για την αξιολόγηςη των 

μαθητών 

Ψα δεδομζνα τθσ ζρευνασ που ςχετίηονται ςε εναλλακτικοφσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ των 

μακθτικϊν εργαςιϊν αναφζρονται μόνο ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Πε βάςθ τισ 

απαντιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθν πρϊτθ κζςθ ςτισ μεκόδουσ εναλλακτικισ 

αξιολόγθςθσ καταλαμβάνει και ςτισ δφο γυμναςιακζσ τάξεισ, με πολφ μεγάλθ διαφορά 

από τισ υπόλοιπεσ, θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, ενϊ ςτθ δεφτερθ κζςθ βρίςκεται θ 

αυτοαξιολόγθςθ, κάτι που υποδθλϊνει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί τθ χρθςιμοποιοφν 

εναλλακτικά με τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ. Αντίκετα, θ μζκοδοι με τθ λιγότερθ 

απιχθςθ είναι θ ομαδικι αξιολόγθςθ και τελευταία θ ετεροαξιολόγθςθ (βλ. αναλυτικά 

ςτοιχεία ςτθν οικεία ενότθτα του προθγοφμενου κεφαλαίου), όπωσ εμφαίνεται και 

ςτο ακόλουκο ςχιμα. Υαρατθροφμε ακόμα ότι θ προτίμθςθ των φιλολόγων ςτθ 

διαμορφωτικι αξιολόγθςθ μειϊνεται ελαφρά (κατά 2,6%), όταν θ εφαρμογι τθσ 

αφορά τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ Γυμναςίου, ενϊ αντίςτροφα αυξάνουν τα ποςοςτά τθσ 

αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν (κατά 1,5%) και τθσ αξιολόγθςισ τουσ από ομάδα 

ςυμμακθτϊν τουσ (κατά 2,9%). Θ ελαφρά αυτι μετατόπιςθ ςτισ προτιμιςεισ των 

φιλολόγων φαίνεται πωσ απθχεί κάποια μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ ςτθν ωριμότθτα 

των μακθτϊν τθσ Γϋ τάξθσ. 

 

Ψα ςυγκεκριμζνα ευριματα ερμθνεφονται, μάλλον, από το γεγονόσ ότι θ 

διαμορφωτικι αξιολόγθςθ είναι θ πιο κοντινι ςτθν κλαςικι βακμολόγθςθ των 

επιδόςεων και, άρα, υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, ςυνιςτά τθν πιο ρεαλιςτικι λφςθ, 

κατά τθ γνϊμθ των φιλολόγων. Θ μεγάλθ προτίμθςθ όμωσ ςε μόνθ τθ διαμορφωτικι 

αξιολόγθςθ υποδθλϊνει, επίςθσ ότι οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

αντιμετωπίηουν ωσ ρεαλιςτικό το ενδεχόμενο είτε να χρθςιμοποιιςουν εναλλακτικζσ 
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μεκόδουσ αξιολόγθςθσ είτε και να ςυνδυάςουν περιςςότερεσ από μία τζτοιεσ 

μεκόδουσ. Τμωσ, ςτα νζα Βιβλία του Εκπαιδευτικοφ δίνονται παραδείγματα και 

πλιρθσ πλθροφόρθςθ για όλεσ τισ μορφζσ αξιολόγθςθσ και για τθ ςθμαςία τουσ ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ πράξθσ, ςτθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν 

μεταγνϊςεων των μακθτϊν, ςτθ ςυμμετοχικι μάκθςθ και ςτισ ομαδοςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Χυνεκτιμϊντασ, ακόμα, ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν ςτα δφο ςυναφι ερωτιματα τθσ 

ζρευνασ, διαπιςτϊνουμε ότι, ςε αντίκεςθ με τουσ φιλολόγουσ, θ ςυντριπτικι 

πλειονότθτα των μακθτϊν προτείνει τθν εφαρμογι των μεκόδων τθσ 

αυτοαξιολόγθςθσ και τθσ ομαδικισ αξιολόγθςθσ. Ειδικότερα, ωσ προσ τθν 

αυτοαξιολόγθςθ το 90,2% των μακθτϊν απαντά κετικά, με τουσ μιςοφσ μακθτζσ 

(49,8%) να προτιμοφν τθν εφαρμογι τθσ «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ», κάτι που 

ςθμαίνει ότι θ κετικι τουσ γνϊμθ δεν ιςοδυναμεί με μια «άνευ όρων» ι χωρίσ 

προχποκζςεισ ςυμφωνία. Αντίςτοιχα, ωσ προσ τθν ομαδικι αξιολόγθςθ οι κετικζσ 

απαντιςεισ αντιπροςωπεφουν ακροιςτικά το 81% των μακθτϊν, με το 42,7% να 

προτείνει τθν εφαρμογι τθσ «ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ». Ανιχνεφοντασ, τζλοσ, τθν 

πορεία των κετικϊν και πολφ κετικϊν εκτιμιςεων από τθ μία γυμναςιακι τάξθ ςτθν 

άλλθ, παρατθροφμε ότι ωσ προσ τθν αυτοαξιολόγθςθ θ πτϊςθ του «ναι» από τθν Aϋ 

ςτθ Γϋ τάξθ είναι ςυνολικά 6,7% (43,4%  ζναντι 36,7%), ενϊ θ άνοδοσ τθσ απάντθςθσ 

«ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ» είναι ςυνολικά 3,3% (48,4% ζναντι 51,7%) και του «όχι» 

3,4% (8,2% ζναντι 11,6%), όπωσ φαίνεται και ςτο ακόλουκο ςχιμα. Ωσ προσ τθν 

εφαρμογι τθσ ομαδικισ αξιολόγθςθσ θ απάντθςθ «ναι» μειϊνεται από τθ μία 

γυμναςιακι τάξθ ςτθν άλλθ κατά 7,6% (41,6% ζναντι 34%), ενϊ θ απάντθςθ «ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ» αυξάνεται κατά 5,5% (39,9% ζναντι 45,4%) και θ απάντθςθ 

«όχι» κατά 2% (18,5% ζναντι20,5%). Πε άλλα λόγια, προϊοφςθσ τθσ θλικίασ και τθσ 

εκπαιδευτικισ εμπειρίασ οι μακθτζσ εκφράηουν ζναν μεγαλφτερο ςκεπτικιςμό ωσ 

προσ τθν εφαρμογι των δφο εναλλακτικϊν μεκόδων αξιολόγθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ 

και χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. 
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Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, ότι τα ςχετικά ευριματα απθχοφν αντιλιψεισ εκπαιδευτικϊν 

και μακθτϊν ωσ προσ το ποιεσ μεκόδουσ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ κρίνουν 

προςφορότερεσ για τθν αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ των μακθτικϊν εργαςιϊν και όχι ωσ 

προσ τον βακμό αξιοποίθςισ τουσ ςτθ διδακτικι πράξθ. Πε δεδομζνο όμωσ ότι οι 

ςυγκεκριμζνοι τρόποι εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ αναφζρονται ρθτά ςτο Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. και 

ςτα Α.Υ.Χ. του μακιματοσ και ότι αξιοποιοφνται ςε αρκετζσ δραςτθριότθτεσ 

παραγωγισ λόγου των νζων ςχολικϊν βιβλίων ςτο Γυμνάςιο (Βιβλίο Πακθτι και 

Εκπαιδευτικοφ), είναι αναμενόμενο θ υιοκζτθςι τουσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ να 

ενιςχυκεί περαιτζρω ςτο μζλλον. 

8. Γενικέσ διαπιςτώςεισ - υμπεράςματα 

Από τισ απαντιςεισ των φιλολόγων, των δαςκάλων και των μακθτϊν του Γυμναςίου 

ςτα ερωτιματα τθσ ζρευνασ ςυνάγεται ότι θ γλωςςικι επάρκεια των μακθτϊν, τόςο 

ςτο Γυμνάςιο όςο και ςτο Δθμοτικό, εμφανίηει ελλείψεισ και υςτεριςεισ ςε διάφορεσ 

παραμζτρουσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, χωρίσ να ςκιαγραφείται, ωςτόςο, 

ςθμαντικι υποβάκμιςθ τθσ γλϊςςασ ι «επικίνδυνθ ζλλειψθ». Θ νθφάλια 

προςζγγιςθ των ευρθμάτων δεν επιτρζπει οφτε τθν καταςτροφολογία οφτε τον 

εφθςυχαςμό, αντίκετα επιβάλλει τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν αναβάκμιςθ 

τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτουσ τομείσ εκείνουσ που, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 

παροφςασ ερευνθτικισ προςπάκειασ και άλλων ςυναφϊν ερευνϊν, εντοπίηονται τα 

ςοβαρότερα προβλιματα.  

Χτουσ τομείσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ κα μποροφςαν να ενταχκοφν τα γλωςςικά 

φαινόμενα ωσ προσ τα οποία εντοπίςτθκαν τα χαμθλότερα ποςοςτά κετικϊν 

εκτιμιςεων και τα οποία ςχετίηονται με: 
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ναι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όχι
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 Ψα διάφορα φαινόμενα ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ (χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ 

υποταγμζνοσ λόγοσ, ςφνταξθ επικζτων και ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ 

προςδιοριςμοφσ και δευτερεφουςεσ), δθλαδι τισ ςυντάξεισ που χαρακτθρίηονται 

«λόγιεσ» και ςυναντϊνται κυρίωσ ςε απαιτθτικά και ςφνκετα είδθ λόγου. 

 Ψθ γνϊςθ και τθ χριςθ των λόγιων ςτοιχείων τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ, θ 

εκμάκθςθ των οποίων δεν φαίνεται να ευνοείται από τθ διδαςκαλία τθσ Αρχαίασ 

Ελλθνικισ ςτο Γυμνάςιο. Επιςθμαίνεται, ακόμα, ότι θ χριςθ λζξεων λόγιασ 

προζλευςθσ και γενικά ςπανιότερων μονάδων αποτελεί ιςχυρό κοινωνιολεκτικό 

δείκτθ, χρθςιμοποιείται δθλαδι από τα μζλθ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων, 

μεταξφ άλλων για τθν επιβεβαίωςθ τθσ κοινωνικισ τουσ ταυτότθτασ. 

 Ψθ χριςθ των δευτερευουςϊν προτάςεων, επιρρθματικϊν και αναφορικϊν, και, 

γενικότερα, του υποταγμζνου λόγου. Θ διδαςκαλία των ςυναφϊν φαινομζνων 

επιδζχεται μεγάλθ περαιτζρω βελτίωςθ, με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτα είδθ 

που εμφανίηουν ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφζρον, με βάςθ τθ ςυχνότθτά τουσ, τθ 

ςυντακτικι και ςθμαςιακι τουσ εξειδίκευςθ, κακϊσ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθ 

λογικι ςυνάφεια και ςτθν ακριβι διατφπωςθ των μθνυμάτων.  

 Ψθν ορκογραφθμζνθ γραφι, ιδιαίτερα, των ρθμάτων, που λόγω των πολυάρικμων 

κεμάτων τουσ αλλά και τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ ςτισ καταλιξεισ τουσ αποτελοφν τον 

δυςκολότερο τομζα τθσ ορκογραφίασ, ενϊ ςυγχρόνωσ απαρτίηουν τθν 

πολυπλθκζςτερθ λεξιλογικι τάξθ τθσ ελλθνικισ και τθ βάςθ παραγωγισ όλων των 

ειδϊν λόγου. 

 Ψθν ενίςχυςθ του λεξιλογικοφ τομζα τθσ γλϊςςασ και τθν εμπζδωςθ των 

διαδικαςιϊν παραγωγισ και ςφνκεςθσ, με εςτίαςθ τθσ ζμφαςθσ ςτα φαινόμενα 

που προςδιορίηονται κοινωνιογλωςςικά και εμφανίηονται κυρίωσ ςε απαιτθτικά 

είδθ λόγου.  

 Ψθ διάκριςθ των επιπζδων λόγου και φφουσ (επίςθμο και οικείο) και τθν 

εξάςκθςθ ςτθ χριςθ και δικαιολόγθςθ ςυγκεκριμζνων υφολογικϊν επιλογϊν 

ανάλογα με τθν περίςταςθ επικοινωνίασ για τθν οποία προορίηεται ζνα κείμενο. 

Λδιαίτερθ μζριμνα είναι ςκόπιμο να δοκεί ςτθ λεγόμενθ «αλλαγι κϊδικα» (code 

switching), με κατεφκυνςθ ειδικότερα από τον οικείο ςτον επίςθμο λόγο, 

δεξιότθτα τθν οποία ζχουν περιςςότερο ανάγκθ οι μακθτζσ που δεν ζχουν 

αντίςτοιχεσ προςλαμβάνουςεσ παραςτάςεισ από το οικείο τουσ περιβάλλον και, 

άρα, προςαρμόηονται δυςκολότερα ςτισ ςυναφείσ ςχολικζσ απαιτιςεισ. 

 Ψθν εξάςκθςθ ςτα απρόςωπα ριματα και τισ απρόςωπεσ εκφράςεισ, που 

αποτελοφν ζνα από τα κατεξοχιν χαρακτθριςτικά του προςεγμζνου δοκιμιακοφ 

λόγου, χαρακτθρίηονται από ςυντακτικζσ και μορφικζσ ιδιαιτερότθτεσ και δεν 

παρουςιάηονται επαρκϊσ ςτα ςχολικά βιβλία τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ςτο 

Γυμνάςιο. 

 Ψθ χριςθ βιβλίων αναφοράσ και ειδικότερα τθσ ςχολικισ Γραμματικισ, θ 

αξιοποίθςθ τθσ οποίασ δεν φαίνεται να ενκαρρφνεται ςτθ γυμναςιακι βακμίδα.  
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 Ψθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με ποικίλα κειμενικά είδθ, προφορικά και γραπτά, 

με προτεραιότθτα ςτισ προφορικζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν και ςτθ 

ςυςτθματικότερθ αξιολόγθςι τουσ. 

Από τθν άλλθ, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, ικανοποιθτικι κεωρικθκε θ γλωςςικι 

επάρκεια των τελειόφοιτων του Δθμοτικοφ και των μακθτϊν του Γυμναςίου ςχετικά 

με: 

 Ψθν παραγραφοποίθςθ. 

 Ψθ ςφμπτυξθ παραγράφων ι εκτενζςτερων κειμζνων και τθν τιτλοδοςία τουσ.  

 Ψθν ορκι χριςθ των βαςικϊν ςθμείων τθσ ςτίξθσ, τουλάχιςτον από τουσ 

τελειόφοιτουσ του Δθμοτικοφ.  

 Ψθν ορκογραφικι επάρκεια των τελειόφοιτων του Δθμοτικοφ, με αναγκαία 

ωςτόςο τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ ορκογράφθςθσ των ρθμάτων, όπωσ 

τονίςτθκε και προθγουμζνωσ.  

 Ψθ χριςθ τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ των ρθμάτων, όταν επιδιϊκεται θ εςτίαςθ του 

μθνφματοσ ςτον ςθμαςιακό «πάςχοντα» και ςτθν ίδια τθν ενζργεια του ριματοσ. 

 Ψθ χριςθ  λεξικϊν κατά τθ ςφνκεςθ γραπτϊν  εργαςιϊν. 

 Ψθν επάρκεια των τελειόφοιτων του Δθμοτικοφ ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ που 

τουσ ανατίκενται.  

 Ψθ λεξιλογικι επάρκεια των μακθτϊν του Δθμοτικοφ. 

Κα ιταν, τζλοσ, ςκόπιμο να τονιςκεί εδϊ ότι οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, γραπτζσ και 

προφορικζσ, που αξιολογικθκαν με τα τρία ερωτθματολόγια τθσ ζρευνασ και που 

αποτελοφν πάγιεσ επιδιϊξεισ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, γίνονται κτιμα μιασ 

μειονότθτασ μακθτϊν που δεν ξεπερνά, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, το ζνα τρίτο ι ακόμα 

και το ζνα τζταρτο του ςυνολικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ του δείγματοσ. Ψθν εκτίμθςθ 

αυτι υποβάλλει θ πρόοδοσ που καταγράφεται ςτισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ από τθ 

μία γυμναςιακι τάξθ ςτθν άλλθ και θ οποία είναι ςυνικωσ υπαρκτι, αλλά κάκε άλλο 

παρά αλματϊδθσ, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Πε δεδομζνο, λοιπόν, ότι θ ςχολικι 

πρόοδοσ αποτελεί βαςικό κριτιριο για τον βακμό αποτελεςματικότθτασ τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ, θ ςχολικι παρζμβαςθ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτα περιςςότερα 

ερωτιματα, αποτελεί μερικι αποτυχία και χριηει προβλθματιςμοφ και 

επαναπροςδιοριςμοφ.  

Ψα αίτια για τθν κατάςταςθ αυτι μποροφν να αναηθτθκοφν, ευρφτερα, ςτα δομικά 

προβλιματα τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, θ οποία βρίςκεται ακόμα παγιδευμζνθ ςτον 

φαφλο κφκλο τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ και τθσ αναπαραγωγισ 

κοινωνιογλωςςικϊν προτφπων, που δεν μποροφν εφκολα να γίνουν αποδεκτά από όλα 

τα κοινωνικά ςτρϊματα. Αντίςτοιχα, τα εργαλεία τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, κυρίωσ 

τα παλιότερα, ίςωσ και τα ςθμερινά, παρουςίαηαν μεκοδολογικά ςφάλματα αλλά και 
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ςυςςϊρευςθ γλωςςικοφ υλικοφ, που δυςκολεφει τον μακθτι να το κάμει κτιμα του 

και να το εντάξει ςτον λόγο του, οπότε δεν επζρχεται και θ επικυμθτι 

κοινωνιογλωςςικι ςφγκλιςθ. Αυτι θ παράμετροσ είναι ςθμαντικι, αν αναλογιςτοφμε 

ότι τα ςχολικά βιβλία για τθ γλωςςικι διδαςκαλία αφοροφν τον ςυνολικό μακθτικό 

πλθκυςμό. Αυτό που χρειάηεται, επομζνωσ, είναι θ προςαρμογι ςτα νζα επιςτθμονικά 

και παιδαγωγικά δεδομζνα, οι ςτοχευμζνεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ και θ 

παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ, ϊςτε να αποτιμθκεί ο βακμόσ τθσ 

αποτελεςματικότθτάσ τουσ . Λδιαίτερα για τθ γλωςςικι διδαςκαλία, που εςτιάηει ςτθν 

επάρκεια των μακθτϊν ςτθ χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ, δεν μπορεί να επζλκει 

βελτίωςθ, αν δεν δοκεί ζμφαςθ ςτθ ςυμμετοχι του μακθτι, ςτθν παραγωγι του 

δικοφ του λόγου, προφορικοφ και γραπτοφ, και ςε όλεσ εκείνεσ τισ μεκοδεφςεισ και 

προςεγγίςεισ οι οποίεσ καλλιεργοφν τισ γλωςςικζσ, αναγνωςτικζσ και γνωςιακζσ του 

δεξιότθτεσ.  

Ξλείνοντασ, αξίηει να επιςθμανκεί ότι για πρϊτθ φορά καταγράφεται ςε μια τόςο 

ευρείασ κλίμακασ ζρευνα θ άποψθ των μακθτϊν ωσ προσ βαςικοφσ τομείσ τθσ 

γλωςςικισ διδαςκαλίασ, όπωσ το περιεχόμενο των ςχολικϊν βιβλίων και τα κείμενα 

που κα ικελαν να περιζχονται ςε αυτά, τα γλωςςικά φαινόμενα ςτα οποία κζλουν να 

δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ, οι τρόποι με τουσ οποίουσ επικυμοφν να αξιολογοφνται, οι 

εργαςίεσ και οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ προτιμοφν να εμπλζκονται. Ψα κζματα 

αυτά ςε ςθμαντικό βακμό κακορίηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ και, 

άρα, κα ιταν ςθμαντικό να λθφκοφν υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό ι τθν αναμόρφωςθ 

των Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων του μακιματοσ και κατά τθν εκπόνθςθ του 

αντίςτοιχου διδακτικοφ υλικοφ.  

Κα ιταν, ακόμα, πρόςφορο να υπενκυμίςουμε ότι ο ευρφτεροσ ςτόχοσ των τριϊν 

ερευνϊν ιταν θ καταγραφι των απόψεων εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ωσ προσ 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

διδακτικισ πράξθσ και, άρα, τθσ αποτελεςματικότθτασ του μακιματοσ. Ωσ εκ τοφτου, 

οι αποτυπωμζνεσ ςτθν ζρευνα αυτι απόψεισ των δφο κφριων πόλων τθσ μακθςιακισ 

διαδικαςίασ, των εκπαιδευτικϊν από τθ μια και των μακθτϊν από τθν άλλθ, με τθ 

ςειρά τουσ επιδζχονται κριτικι κεϊρθςθ και περαιτζρω ερευνθτικι τεκμθρίωςθ 

οριςμζνων κεμάτων, εφόςον ενδζχεται να αντανακλοφν τάςεισ και εκτιμιςεισ που δεν 

επιβεβαιϊνονται από τθν ανάλυςθ αυκεντικϊν μακθτικϊν κειμζνων ι τθν επιτόπια 

παρατιρθςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. Πε τισ προχποκζςεισ αυτζσ, θ ςυγκεκριμζνθ 

ερευνθτικι προςπάκεια αναμζνεται να ςυνειςφζρει με τα πορίςματά τθσ ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του μακιματοσ και, άρα, ςτθν καταλλθλότερθ και 

αποτελεςματικότερθ χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ από τουσ ςθμερινοφσ μακθτζσ και 

αυριανοφσ πολίτεσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Αργυροποφλου Χριςτίνα, Σφμβουλοσ 

Υροσ τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ Φιλολόγων 

Χασ αποςτζλλουμε: 

1. Ερωτθματολόγιο για τθ γλωςςικι επάρκεια ςτθν Αϋ και τθ Γϋ Γυμναςίου, προσ ςυμπλιρωςθ από τουσ 

φιλολόγουσ, 

2. Ερωτθματολόγιο για τθ γλϊςςα προσ ςυμπλιρωςθ από τουσ μακθτζσ Γυμναςίου. 

3.  Ερωτθματολόγιο για τθ Οογοτεχνία προσ ςυμπλιρωςθ από τουσ φιλολόγουσ, 

4. Ερωτθματολόγιο για τθ Οογοτεχνία προσ ςυμπλιρωςθ από τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου. 

 Ψα ερωτθματολόγια αυτά εντάςςονται ςτο πλαίςιο ζρευνασ που διεξάγεται από το Υαιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο για τον εντοπιςμό των διδακτικϊν αναγκϊν ςτθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα και Ρεοελλθνικι 

Οογοτεχνία του Γυμναςίου. Υαρακαλοφμε να μεριμνιςετε για τθ ςυμπλιρωςι τουσ, αφοφ επιλζξετε 

κατά τθν κρίςθ ςασ αντιπροςωπευτικά ςχολεία από τθν περιοχι ςασ.  

Ειδικότερα: 

1. Χε ό,τι αφορά το ερωτθματολόγιο για τουσ εκπαιδευτικοφσ, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν 

τουλάχιςτον 100 (εκατό) ερωτθματολόγια από φιλολόγουσ που διδάςκουν Ρεοελλθνικι Γλϊςςα 

είτε ςτθν Αϋ είτε ςτθν Γϋ τάξθ του Γυμναςίου και Ρεοελλθνικι Οογοτεχνία (Αϋ, Βϋ ι Γϋ Γυμναςίου) 

κατά τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά, οι απαντιςεισ τουσ κα αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ ςτθν 

οποία διδάςκουν τα αντίςτοιχα μακιματα, ι, αν διδάςκουν ςε περιςςότερα από ζνα τμιματα μιασ 

τάξθσ, ςε ζνα τμιμα κατ’ επιλογι. Ψα ςχολεία πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικά ωσ προσ τον 

αρικμό διδαςκόντων (ολιγομελζσ ι πολυμελζσ προςωπικό) και το κοινωνικό περιβάλλον του 

ςχολείου (κυρίωσ ι αποκλειςτικά αςτικόσ, εργατικόσ ι αγροτικόσ πλθκυςμόσ). Υροςοχι: κάκε 

ερωτθματολόγιο πρζπει να ςυμπλθρωκεί από μία /ζναν μόνο εκπαιδευτικό και όχι περιςςότερουσ. 

Ψα ερωτθματολόγια πρζπει να είναι ανϊνυμα. 

2. Χε ό,τι αφορά τα ερωτθματολόγια για τουσ μακθτζσ, κα πρζπει να επιλζξετε 4-5 ςχολεία από τθν 

περιοχι ςασ και να ςυμπλθρωκοφν ςυνολικά τουλάχιςτον 150 ερωτθματολόγια και από τισ τρεισ 

τάξεισ του Γυμναςίου με ευκφνθ των φιλολόγων και των Διευκυντϊν των ςχολείων. Ψα ςχολεία κα 

επιλεγοφν με κριτιριο τθν κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν και ςυγκεκριμζνα το αν αυτοί 

προζρχονται ςτθν πλειονότθτά τουσ, αν όχι αποκλειςτικά, από αςτικζσ, εργατικζσ ι αγροτικζσ 

οικογζνειεσ. Υαράκλθςθ να αποφευχκοφν, εάν είναι εφικτό, οι μικτζσ περιπτϊςεισ. Επίςθσ, οι 
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υπεφκυνοι φιλόλογοι πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε να ςυμπλθρωκοφν όλεσ οι απαντιςεισ από τουσ 

μακθτζσ. 

Ψα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια ςυγκεντρϊνονται από τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, οι οποίοι μασ 

τα αποςτζλλουν με διαβιβαςτικό, ςτο οποίο κα επιςθμαίνεται θ προζλευςθ των ερωτθματολογίων, π.χ. 

10 από ςχολείο τάδε κ.ο.κ.. Υροςοχι: ςε ό,τι αφορά τα ερωτθματολόγια των μακθτϊν, ςτο 

διαβιβαςτικό παράκλθςθ να αναφζρεται επιγραμματικά ανά ςχολείο και ςφμφωνα με τθν τριπλι 

κατάταξθ που μνθμονεφκθκε θ κοινωνικι προζλευςθ των μακθτϊν. Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ και 

διευκρινίςεισ δίνονται ςτα τθλζφωνα 210-6016365 και 210-6001001. 

 

Xριςτίνα Aργυροποφλου 

Χφμβουλοσ Υαιδαγωγικοφ Iνςτιτοφτου 
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ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΧΙΣΤΙΝΑ ΑΓΥΟΡΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

EPΩTHMATOΛOΓIO ΓIA ΤΗ ΓΛΩΣΣA (ΜΑΘΗΤΕΣ ΓYMNAΣIOΥ) 

Aγαπθτι μακιτρια / αγαπθτζ μακθτι, 
Tο παρόν ερωτθματολόγιο ζχει ςκοπό να ανιχνεφςει τα ενδιαφζροντά ςου για το μάκθμα τθσ 
Nεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο Γυμνάςιο και για τα βιβλία που χρθςιμοποιείσ ςτο μάκθμα αυτό. Oι 
απαντιςεισ ςου κα χρθςιμεφςουν για τθ δθμιουργία καλφτερων και ωραιότερων ςχολικϊν βιβλίων για 
τθ Nεοελλθνικι Γλϊςςα ςτο Γυμνάςιο. Γι' αυτό, να προςζξεισ να απαντιςεισ όςο ςωςτότερα μπορείσ ςε 
όλεσ τισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 
Tο ερωτθματολόγιο αυτό είναι ανϊνυμο, γι' αυτό μθ διςτάςεισ να εκφράςεισ ελεφκερα όποιεσ απόψεισ 
ζχεισ. Υρόςεξε και τα παρακάτω: 
-Σι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ ζχουν τθ μορφι απαντιςεων με πολλαπλι επιλογι. Υρζπει να 
ςθμειϊςεισ με ζνα Χ μία μόνο από τισ πικανζσ απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ, εκείνθ που βρίςκεται πιο 
κοντά ςτισ απόψεισ ςου ςε κάκε ερϊτθςθ. 
-Υροςπάκθςε να απαντιςεισ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. Αν χρειαςτεί, ηιτθςε τθ βοικεια του κακθγθτι / τθσ 
κακθγιτριάσ ςου. 
____________________________________________________________________________ 
α. Υοια είναι θ ονομαςία του ςχολείου ςου; _______________________________________ 
β. Eίςαι: 

Aγόρι  
Kορίτςι  

γ. Χε ποια ςχολικι τάξθ φοιτάσ; 
 
 
 

δ. Υόςων χρονϊν είςαι;                
ε. Eίςαι: 

Ζλλθνασ / Eλλθνίδα υπικοοσ  
Aλλοδαπόσ / Aλλοδαπι υπικοοσ   

Oμογενισ  
 
1. H τθλεόραςθ και οι εφθμερίδεσ προβάλλουν κζματα που ςε ενδιαφζρουν; 

 
 
 
 

2. Υαρακολουκείσ κινθματογράφο ι κζατρο; 
 
 
 
 

3. Διαβάηεισ βιβλία ςτο ςπίτι;  
 
 
 
 

4. Tο βιβλίο H γλϊςςα μου ζχει κζματα που ςε ενδιαφζρουν; 
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5. Tο λεξιλόγιο του βιβλίου H γλϊςςα μου που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου είναι:  

 
 
 
 

6. Kατά τθ γνϊμθ ςου, ζνα λεξικό κα ςε βοθκοφςε ςτθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν ςου; 
 
 
 
 

7. Χρθςιμοποιείσ, όταν μπορείσ, λεξικό για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν ςου; 
 
 
 

κακ  
8. Χτο μάκθμα τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ ζχουν πιο πολφ ενδιαφζρον:  

 
 
 
 

9. H γραμματικι κεωρία του βιβλίου H γλϊςςα μου που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου είναι: 
 
 
 
 

10. Υιςτεφεισ ότι μιλάσ ςωςτά ελλθνικά;  
 
 
 

11. Υοφ κυρίωσ επιςθμαίνεισ τισ δυςκολίεσ ςου ςτον προφορικό λόγο; 
 
 

12. Υιςτεφεισ ότι γράφεισ ςωςτά ελλθνικά;  
 
 
 

13. Υοφ κυρίωσ επιςθμαίνεισ τισ δυςκολίεσ ςου ςτο γραπτό λόγο;  
 
 
 

14. Χρθςιμοποιείσ το βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ ςφνταξθσ; 
 
 
 
 

15. Χρθςιμοποιείσ το βιβλίο τθσ Νεοελλθνικισ γραμματικισ; 
 
 
 
 

16. Υιςτεφεισ ότι ανταποκρίνεςαι με περιςςότερθ επιτυχία ςτισ γραπτζσ ι ςτισ προφορικζσ εργαςίεσ; 
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17. Υιςτεφεισ ότι το βιβλίο H γλϊςςα μου ςε βοθκάει για τον τρόπο που πρζπει να γράφεισ τα ςχολικά 
ςου κείμενα (π.χ. τισ εκκζςεισ ςου); 

 
 
 
 

18. Tο βιβλίο H γλϊςςα μου κζλεισ να ςε βοθκιςει περιςςότερο: 
 

ωσ  
 
 

19. O τρόποσ που οργανϊνεται θ φλθ του βιβλίου H γλϊςςα μου ςε υποενότθτεσ: 
 
 
 

20. Tο βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου κζλεισ να περιζχει: 
 
 
 

21. Tο βιβλίο Νεοελλθνικι γλϊςςα που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου κζλεισ να περιζχει: 
 
 
 

22. H εικονογράφθςθ ςτο βιβλίο H γλϊςςα μου  τθσ τάξθσ ςου κζλεισ να είναι: 
 
 
 

23. Κα ςου άρεςε θ εικονογράφθςθ του βιβλίου H γλϊςςα μου που χρθςιμοποιείσ ςτθν τάξθ ςου να 
ζχει περιςςότερο: 

 
 
 
 

24. ζρεισ να χρθςιμοποιείσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ; 
 
 
 

κακ  
25. Κα ςε ενδιζφερε να ςυνδυαςτεί με το μάκθμα τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ με τθ χριςθ των 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, του Διαδικτφου και των CD-ROM;  

 
 
 
 

26. Κα ςε ενδιζφερε να μπορείσ να λεσ τθ γνϊμθ ςου εςφ ο ίδιοσ / θ ίδια για τισ εργαςίεσ ςου ςτθν τάξθ 
(αυτοαξιολόγθςθ); 

 
 
 

27. Κα ςε ενδιζφερε να μπορείσ να λεσ τθ γνϊμθ ςου για τισ εργαςίεσ των ςυμμακθτϊν / 
ςυμμακθτριϊν ςου ςτθν τάξθ (ςυλλογικι αξιολόγθςθ); 

 
ςε οριςμζνεσ περιπτϊς  
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ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΧΙΣΤΙΝΑ ΑΓΥΟΡΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

EPΩTHMATOΛOΓIO ΓIA ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΑΚΕΙΑ ΣTO ΓYMNAΣIO 

Tο παρόν ερωτθματολόγιο ζχει ςκοπό να ανιχνεφςει τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Eκπαίδευςθσ όςον αφορά διάφορεσ πλευρζσ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των μακθτϊν 
ςτο Γυμνάςιο, ιδιαίτερα ςτθν A' και τθν Γ' τάξθ. Tο ερωτθματολόγιο αυτό αποτελεί μζροσ μιασ 
πανελλινιασ ζρευνασ πάνω ςτισ βαςικότερεσ γλωςςικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και διεξάγεται από το 
Υαιδαγωγικό Iνςτιτοφτο (Tμιμα Δευτεροβάκμιασ Eκπαίδευςθσ) ενόψει τθσ ςυγγραφισ νζων 
εγχειριδίων γλωςςικισ διδαςκαλίασ για το Γυμνάςιο.  
 Oι εκπαιδευτικοί που κα απαντιςουν ςτο ερωτθματολόγιο αυτό κα πρζπει να ζχουν διδάξει το 
μάκθμα «Nεοελλθνικι γλϊςςα» κατά τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά είτε ςτθν A' είτε ςτθν Γ' τάξθ 
Γυμναςίου. Oι απαντιςεισ τουσ κα αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ όπου δίδαξαν τθ «Nεοελλθνικι 
γλϊςςα», ι, αν δίδαξαν ςε περιςςότερα από ζνα τμιματα μιασ τάξθσ, ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα που κα 
επιλζξουν ωσ το πιο αντιπροςωπευτικό. Για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου οι εκπαιδευτικοί 
πρζπει επίςθσ να ζχουν υπόψθ τουσ τα ακόλουκα: 

 Kακεμιά από τισ ερωτιςεισ αποβλζπει ςτον προςδιοριςμό μιασ πλευράσ τθσ γλωςςικισ 
επάρκειασ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ μακθτϊν. O/θ εκπαιδευτικόσ πρζπει να απαντιςει ποια 
ςυνολικι εικόνα ζχει αποκομίςει για κάκε πλευρά τθσ γλωςςικισ τουσ επάρκειασ, επιλζγοντασ 
για κάκε ερϊτθςθ εκείνθ από τισ απαντιςεισ που αντιπροςωπεφει ςυνολικά καλφτερα αυτι τθν 
ομάδα μακθτϊν. 

 Τλεσ οι ερωτιςεισ ζχουν τθ μορφι ερωτιςεων με πολλαπλι επιλογι, για ευχερζςτερθ 
ςτατιςτικι επεξεργαςία. 

 Υρζπει να επιλεγεί και να ςθμειωκεί μία μόνο από τισ πικανζσ απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ, 
εκείνθ που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτθν εικόνα που ζχουν διαμορφϊςει ςε κάκε περίπτωςθ. 
Eξαιροφνται οι ερωτιςεισ υπ' αρ. 2, 21 και 22, όπου ηθτείται να καταταχκοφν ςε αξιολογικι 
ςειρά οι ςχετικζσ απαντιςεισ. 

 Υαρακαλοφνται οι ςυνάδελφοι να απαντιςουν ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. 
 
 

Ροια ςχολικι τάξθ αφοροφν οι απαντιςεισ ςασ;                                           τθν A' Γυμναςίου  
                                                                                                                      τθν Γ' Γυμναςίου  

 
1. Υιςτεφετε ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν 
εργαςιϊν τουσ βρίςκεται γενικά ςε ικανοποιθτικό επίπεδο; 

 
 
 
 

2. Χε ποια από τα παρακάτω μζρθ του λόγου κεωρείτε ότι ζχουν οι μακθτζσ ςασ το πιο περιοριςμζνο 
για το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ λεξιλόγιο; (Kατατάξτε ιεραρχικά τα μζρθ του λόγου ςθμειϊνοντασ ςτα 
κουτάκια ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 5) 

 
 
 
 
 

3. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ χρθςιμοποιοφν με πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα 
γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ γραπτισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται; 
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4. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ χρθςιμοποιοφν με πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα 
γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ προφορικισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται; 

 
 
 
 

5. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα επίπεδα του επίςθμου και του 
οικείου λόγου (υφολογία) και να τα χρθςιμοποιιςουν ανάλογα ςε διάφορεσ ςχολικζσ εργαςίεσ και 
δραςτθριότθτεσ; 

 
 
 
 

6. Kατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ γνωρίηουν και ενμζρει χρθςιμοποιοφν διάφορα λόγια 
ςτοιχεία τθσ κοινισ NE (κυρίωσ ουςιαςτικά όπωσ βάροσ, παρόν, γεγονόσ, ςφνκετα ριματα με λόγια 
πρόκεςθ, επίκετα ςε -θσ-εσ και -ϊν-όν, επιρριματα ςε -ωσ); 

 
 
 
 

7. Kατά τθν άποψι ςασ, οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ μεταχειρίηονται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτισ 
ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ; 

 
 
 
 

8. O βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςτθ χρθςιμοποίθςθ των επιρρθματικϊν δευτερευουςϊν 
προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ είναι ικανοποιθτικόσ; 

 
 
 
 

9. O βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςασ ςτθ χρθςιμοποίθςθ των αναφορικϊν δευτερευουςϊν 
προτάςεων κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ είναι ικανοποιθτικόσ; 

 
 
 
 

10. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ χειρίηονται ςε βακμό επαρκι για τθν τάξθ τουσ τα διάφορα φαινόμενα 
ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ (χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ υποτακτικόσ λόγοσ, ςφνταξθ επικζτων κι 
ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ και δευτερεφουςεσ); 

 
 
 
 

11. Oι μακθτζσ ςασ αναγνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν τθν πακθτικι ςφνταξθ των ρθμάτων; 
 
 
 
 

12. Oι μακθτζσ ςασ χρθςιμοποιοφν ςτισ γραπτζσ εργαςίεσ τουσ απρόςωπα ριματα και εκφράςεισ, 
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ιδιαίτερα όςα ςυντάςςονται με δευτερεφουςα πρόταςθ (πρόκειται, φαίνεται, προκφπτει, ενδζχεται, 
είναι βζβαιο κ.λπ.); 

 
 
 
 

13. Oι μακθτζσ ςασ χρθςιμοποιοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό για τθν τάξθ τουσ τα ςθμεία ςτίξθσ ςτισ 
εργαςίεσ τουσ; 

 
 
 
 

14. Nομίηετε ότι οι μακθτζσ εκμεταλλεφονται επαρκϊσ για τθν τάξθ τουσ τθ διαδικαςία τθσ 
παραγραφοποίθςθσ κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν;  

 
 
 
 

15. Kατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ γνωρίηουν να ςυμπτφςςουν παραγράφουσ και κείμενα και να 
τουσ δίνουν τίτλουσ ςε βακμό ικανοποιθτικό για τθν τάξθ τουσ; 

 
 
 
 

16. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ προφορικοφ λόγου 
και να αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα με το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ; 

 
 

λίγ  
 

17. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν διαφορετικά είδθ γραπτοφ λόγου και 
να αναπαράγουν οριςμζνα από αυτά ανάλογα με το επίπεδο τθσ τάξθσ τουσ; 

 
 
 
 

18. Kατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο το 
εγχειρίδιο τθσ γραμματικισ για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν τουσ; 

 
 
 
 

19. Kατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ ςασ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο το  
ερμθνευτικό λεξικό για τθ ςφνταξθ των γραπτϊν εργαςιϊν τουσ; 

 
 
 
 

20. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ ζχουν ικανοποιθτικι ορκογραφικι επάρκεια για τθν τάξθ τουσ; 
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21. Χε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ τθσ ορκογραφίασ κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ςασ ζχουν 
ςυγκριτικά τα περιςςότερα προβλιματα; (Kατατάξτε ιεραρχικά τουσ τομείσ ςθμειϊνοντασ ςτα κουτάκια 
ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 4) 

 
 
 
 

22. Υοιοι από τουσ παρακάτω εναλλακτικοφσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ γραπτϊν και προφορικϊν εργαςιϊν 
νομίηετε ότι κα ιταν οι καταλλθλότεροι για τουσ μακθτζσ ςασ; (Kατατάξτε ιεραρχικά τουσ τρόπουσ 
αξιολόγθςθσ ςθμειϊνοντασ ςτα κουτάκια ζναν αρικμό από το 1 μζχρι το 4); 

                        διαμορφ  
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ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Αργυροποφλου Χριςτίνα, Σφμβουλοσ 

Υροσ τουσ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

Χασ αποςτζλλουμε ερωτθματολόγιο για τθ γλωςςικι επάρκεια ςτθν Εϋ και Χτϋ Δθμοτικοφ προσ 

ςυμπλιρωςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Ψο ερωτθματολόγιο αυτό εντάςςεται ςτο πλαίςιο ζρευνασ που διεξάγεται από το Υαιδαγωγικό 

Λνςτιτοφτο για τον εντοπιςμό των διδακτικϊν αναγκϊν ςτθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα και Ρεοελλθνικι 

Οογοτεχνία. Υαρακαλοφμε να μεριμνιςετε για τθ ςυμπλιρωςι τουσ, αφοφ επιλζξετε κατά τθν κρίςθ 

ςασ αντιπροςωπευτικά ςχολεία από τθν περιοχι ςασ.  

Ειδικότερα: 

Κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τουλάχιςτον 100 (εκατό) ερωτθματολόγια από εκπαιδευτικοφσ που 

διδάςκουν ςτθν Εϋ και Χτϋ Δθμοτικοφ κατά τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά. Ψα ςχολεία πρζπει να είναι 

αντιπροςωπευτικά ωσ προσ τον αρικμό διδαςκόντων (ολιγομελζσ ι πολυμελζσ προςωπικό) και το 

κοινωνικό περιβάλλον του ςχολείου (κυρίωσ ι αποκλειςτικά αςτικόσ, εργατικόσ ι αγροτικόσ 

πλθκυςμόσ). Υροςοχι: κάκε ερωτθματολόγιο πρζπει να ςυμπλθρωκεί από μία/ζναν μόνο εκπαιδευτικό 

και όχι περιςςότερουσ. Ψα ερωτθματολόγια πρζπει να είναι ανϊνυμα. 

Ψα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια ςυγκεντρϊνονται από τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, οι οποίοι μασ 

τα αποςτζλλουν με διαβιβαςτικό. Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ δίνονται ςτα τθλζφωνα 

210-6016365 και 210-6001001. 

 

Xριςτίνα Aργυροποφλου 

Χφμβουλοσ Υαιδαγωγικοφ Iνςτιτοφτου 
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ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΧΙΣΤΙΝΑ ΑΓΥΟΡΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

EPΩTHMATOΛOΓIO ΓIA THN Εϋ ΚΑΙ ΣT' ΔHMOTIKOY 

Tο παρόν ερωτθματολόγιο ζχει ςκοπό να ανιχνεφςει τισ απόψεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ 
Eκπαίδευςθσ για διάφορεσ πλευρζσ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ των μακθτϊν κατά το πζραςμά τουσ από 
τθ ΧT' Δθμοτικοφ ςτθν A' Γυμναςίου. Mε τον τρόπο αυτό κα διερευνθκοφν οι βαςικότερεσ γλωςςικζσ 
ανάγκεσ των μακθτϊν ενόψει τθσ ςυγγραφισ νζων εγχειριδίων γλωςςικισ διδαςκαλίασ για το 
Γυμνάςιο.  
Oι εκπαιδευτικοί που κα κελιςουν να απαντιςουν ςτο ερωτθματολόγιο αυτό πρζπει να ζχουν υπόψθ 
τουσ τα ακόλουκα: 

 Kακεμιά από τισ ερωτιςεισ αποβλζπει ςτον προςδιοριςμό μιασ πλευράσ τθσ γλωςςικισ 
επάρκειασ του γενικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ. O εκπαιδευτικόσ πρζπει, δθλαδι, να απαντιςει 
κάκε φορά ποια γενικότερθ και ςφαιρικι εικόνα ζχει από τθ διδακτικι του εμπειρία πάνω ςε 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. 

 Oι ερωτιςεισ αφοροφν αποκλειςτικά τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν τθσ ΧT' Δθμοτικοφ, 
κυρίωσ, αλλά και τθσ Εϋ κι ζχουν τθ μορφι ερωτιςεων με πολλαπλι επιλογι.  

 Υρζπει να επιλεγεί και να ςθμειωκεί μία μόνο από τισ τζςςερισ πικανζσ απαντιςεισ ςε κάκε 
ερϊτθςθ.  

 Υαρακαλοφνται οι ςυμμετζχοντεσ να απαντιςουν, ςτο μζτρο του δυνατοφ, ςε όλεσ τισ 
ερωτιςεισ. 

 
1. Υιςτεφετε ότι το λεξιλόγιο που διακζτουν οι μακθτζσ τθσ ΧT' Δθμοτικοφ για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν 
εργαςιϊν τουσ βρίςκεται γενικά ςε ικανοποιθτικό επίπεδο; 

 
 
 
 

2. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ χρθςιμοποιοφν με πρόςφορο κι αποτελεςματικό τρόπο τα 
γλωςςικά τουσ εφόδια ανάλογα με το είδοσ τθσ ςχολικισ εργαςίασ που τουσ ανατίκεται; 

 
 
 
 

3. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ είναι ςε κζςθ να διακρίνουν τα επίπεδα του επίςθμου και 
του οικείου λόγου (υφολογία) και να τα χρθςιμοποιιςουν ανάλογα ςτισ ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ; 

 
 

λίγο  
 

4. Kατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ γνωρίηουν και ενμζρει χρθςιμοποιοφν διάφορα λόγια 
ςτοιχεία τθσ κοινισ NE (κυρίωσ ουςιαςτικά όπωσ βάροσ, παρόν, ςφνκετα ριματα με λόγια πρόκεςθ, 
γεγονόσ, επίκετα ςε -θσ-εσ και -ϊν-όν, επιρριματα ςε -ωσ, αναφ. αντωνυμία ο οποίοσ); 

 
 
 
 

5. Kατά τθν άποψι ςασ, οι μακθτζσ αυτισ τθσ τάξθσ μεταχειρίηονται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτισ 
ςχολικζσ τουσ εργαςίεσ ςφνκετεσ και παράγωγεσ λζξεισ; 
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6. Nομίηετε ότι ο βακμόσ επάρκειασ των μακθτϊν ςτθ χρθςιμοποίθςθ των δευτερευουςϊν προτάςεων 
κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν εργαςιϊν τουσ είναι ικανοποιθτικόσ; 

 
 
 
 

7. Κεωρείτε ότι οι μακθτζσ χειρίηονται ςε βακμό επαρκι για τθν τάξθ τουσ τα διάφορα φαινόμενα 
ςυντακτικισ πολυπλοκότθτασ (χριςθ γενικϊν, ςυνεχισ υποτακτικόσ λόγοσ, ςφνταξθ επικζτων κι 
ουςιαςτικϊν με εμπρόκετουσ προςδιοριςμοφσ και δευτερεφουςεσ); 

 
 
 
 

8. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ αναγνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια τθν πακθτικι ςφνταξθ των 
ρθμάτων; 

 
 
 
 

9. Aπ' όςο γνωρίηετε, οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ςε ικανοποιθτικό βακμό για τθν τάξθ τουσ τα ςθμεία 
ςτίξθσ ςτισ εργαςίεσ τουσ; 

 
 
 
 

10. Nομίηετε ότι οι μακθτζσ εκμεταλλεφονται επαρκϊσ για τθν τάξθ τουσ τθ διαδικαςία τθσ 
παραγραφοποίθςθσ κατά τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν;  

 
 
 
 

11. Kατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ γνωρίηουν να ςυμπτφςςουν παραγράφουσ και κείμενα και να τουσ 
δίνουν τίτλουσ ςε βακμό ικανοποιθτικό για τθν τάξθ τουσ; 

 
 
 
 

12. Kατά τθ γνϊμθ ςασ, οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν με αποτελεςματικό τρόπο 
εγχειρίδια αναφοράσ –γραμματικι και λεξικό– για τθ ςφνταξθ των ςχολικϊν τουσ εργαςιϊν; 

 
 
 
 

13. Υιςτεφετε ότι οι μακθτζσ ζχουν ικανοποιθτικι ορκογραφικι επάρκεια για τθν τάξθ τουσ; 
 
 
 
 

14. Χε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ τθσ ορκογραφίασ κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ζχουν τα 
περιςςότερα προβλιματα; 
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Παράρτημα Β΄ 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

Ρεριφζρεια 
Σφνολο 

εκπαιδευτικϊν 
Συμπλιρωςαν 

ερωτθματολόγιο % 

Αττικι 6622 420 6,34 

Ανατολικι Πακεδονία & Κράκθ 1755 305 17,37 

Δυτικι Ελλάδα 2033 211 10,37 

Δυτικι Πακεδονία 1252 215 17,17 

Ξεντρικι Πακεδονία 7363 726 9,86 

Ιπειροσ 1355 100 7,38 

Κεςςαλία 3461 349 10,08 

Χτερεά Ελλάδα 1895 179 9,44 

Υελοπόννθςοσ 2061 260 12,67 

Ξριτθ 2051 150 7,31 

Ρθςιά Ροτίου Αιγαίου 1021 234 22,91 

Ρθςιά Βορείου Αιγαίου 1084 132 12,17 

Λόνια Ρθςιά 908 65 7,15 

Σφνολο 32861 3346 
 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΓΕΩΓΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ 

Σφνολο 
ερωτθματολογίων 
ανά γεωγραφικό 
διαμζριςμα 

% ςτο ςφνολο 

των 
ερωτθματολογίων 

% ςτο ςυνολικό 
πλθκυςμό τθσ 
επικράτειασ 

ΑΨΨΛΞΘ 401 13,1% 34,3% 

ΟOIΥH ΧTEP. EΟΟ. & EYBOIA 352 11,5% 7,6% 

ΥEΟOΥONNHΧOΧ 492 16,0% 10,5% 

ΛΣΡΛΑ ΡΘΧΛΑ 147 4,8% 1,9% 

HΥEIPOΧ 154 5,0% 3,2% 

ΚEΧΧAΟIA 248 8,1% 6,9% 

MAKEΔONIA 871 28,4% 22,1% 

ΚPAKH 166 5,4% 3,3% 

NHΧIA AIΓAIOY 163 5,3% 4,6% 

ΞΦΘΨΘ 75 2,4% 5,5% 

ΣYNOΛO 3.069 100,0% 100,0% 
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ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ 

  
Αϋ 

Γυμναςίου 
Βϋ 

Γυμναςίου 
Γϋ 

Γυμναςίου 

NΟΜΑΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
 

  2
ο
 Γυμνάςιο Αγ. Υαραςκευισ 23 59 40 

3
ο
 Γυμνάςιο Αγ. Υαραςκευισ 15 8 14 

7
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 19 17 22 

13
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 110 104 93 

16ο Γυμνάςιο Ακθνϊν 68 98 67 

17
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 27 28 26 

28
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 21 22 21 

56
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 35 39 38 

57
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 18 0 20 

1
ο
 Γυμνάςιο Αλίμου 0 0 18 

1
ο
 Γυμνάςιο Αμαρουςίου 33 57 50 

4
ο
 Γυμνάςιο Αμαρουςίου 75 45 48 

6
ο
 Γυμνάςιο Αμαρουςίου 0 21 42 

2
ο
 Γυμν. Αργυροφπολθσ 78 53 58 

1
ο
 Γυμνάςιο Γαλατςίου 23 0 28 

2
ο
 Γυμνάςιο Γαλατςίου 21 15 19 

6
ο
 Γυμνάςιο Ηωγράφου 25 0 0 

1
ο
 Γυμνάςιο N. Θρακλείου 21 10 47 

1
ο
 Γυμνάςιο Υ. Φαλιρου 19 19 18 

3
ο
 Γυμνάςιο Υ. Φαλιρου 23 26 24 

4
ο
 Γυμνάςιο Υ. Φαλιρου 40 39 28 

5
ο
 Γυμνάςιο Υ. Φαλιρου 18 17 19 

1
ο
 Γυμνάςιο Υαπάγου 20 0 19 

2
ο
 Γυμν. Υετροφπολθσ 23 49 21 

4
ο
 Γυμν. Υετροφπολθσ 46 20 45 

Εκπαιδευτιρια Υαπαχαραλάμπουσ 17 23 0 

Ευαγγελικι Χχολι Ρ. Χμφρνθσ 31 0 0 

Οεόντειοσ Ρ. Χμφρνθσ 31 0 35 

Πουςικό Γυμνάςιο Λλίου 45 0 31 

ΝΟΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

   Γυμνάςιο Βουλιαγμζνθσ 19 0 0 

Γυμνάςιο Ξαπανδριτίου 19 12 23 

2
ο
 Γυμνάςιο Ξορωπίου 25 19 20 

Γυμνάςιο Ξρυονερίου 5 5 5 

Γυμνάςιο Χπάτων 23 26 25 

NΟΜΑΧΙΑ ΡΕΙΑΙΑ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Ξαλλίπολθσ 22 47 41 

7
ο
 Γυμνάςιο Ξορυδαλλοφ 88 39 52 

1
ο
 Γυμνάςιο Υειραιά 13 19 19 

11
ο
 Γυμνάςιο Υειραιά 40 48 41 

Υειραματικό Γυμνάςιο Λωνιδίου Χχολισ  28 29 29 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 

   7
ο
 Γυμνάςιο Αγρινίου 17 26 15 
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1
ο
 Γυμνάςιο Πεςολογγίου 17 31 8 

Εκπαιδευτιρια «Υαναγία Υρουςιϊτιςςα» 16 21 0 

Πους. Γυμν. Αγρινίου 22 24 19 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Οιβαδειάσ 27 9 6 

3
ο
 Γυμνάςιο Οιβαδειάσ 0 21 25 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

   Γυμνάςιο Ξανικου 5 4 4 

1
ο
 Γυμνάςιο Χαλκίδασ 10 12 10 

3
ο
 Γυμνάςιο Χαλκίδασ 8 11 0 

4
ο
 Γυμνάςιο Χαλκίδασ 24 30 20 

6
ο
 Γυμνάςιο Χαλκίδασ 0 0 10 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ 

   Γυμνάςιο Ξαρπενθςίου 27 15 24 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

   5
ο
 Γυμνάςιο Οαμίασ 91 85 88 

4
ο
 Γυμνάςιο Οαμίασ 0 8 0 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

   1ο Γυμνάςιο Άμφιςςασ 13 24 17 

Γυμνάςιο Λτζασ 17 19 23 

ΝΟΜΟΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Άργουσ 4 9 0 

2
ο
 Γυμνάςιο Άργουσ 19 25 24 

3
ο
 Γυμνάςιο Άργουσ 7 13 7 

1
ο
 Γυμνάςιο Ραυπλίου 14 15 14 

2
ο
 Γυμνάςιο Ραυπλίου 7 10 5 

«Ρζο Χχολείο» Δαλαμανάρασ  20 0 22 

Γυμν. «Χφγχρονθ Υαιδεία»  0 19 0 

ΝΟΜΟΣ ΑΚΑΔΙΑΣ 

   1ο Γυμνάςιο Ψρίπολθσ  23 24 25 

Υειραματικό Γυμν. Ψρίπολθσ  26 21 27 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Υατρϊν 8 7 6 

4
ο
 Γυμνάςιο Υατρϊν 20 40 25 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Αμαλιάδασ 8 2 15 

2
ο
 Γυμνάςιο Αμαλιάδασ 0 20 0 

3
ο
 Γυμνάςιο Αμαλιάδασ 9 18 0 

2
ο
 Γυμνάςιο Υφργου 0 0 51 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Ξορίνκου 21 19 16 

1
ο
 Γυμνάςιο υλοκάςτρου 19 19 19 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Γυκείου 12 9 8 

1
ο
 Γυμνάςιο Χπάρτθσ 0 13 0 

3
ο
 Γυμνάςιο Χπάρτθσ 10 14 7 

Πους. Γυμνάςιο Χπάρτθσ 20 17 11 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

   Γυμνάςιο Ξυπαριςςίασ 20 22 23 

Γυμνάςιο Υφλου 17 26 17 



[339] 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Αργοςτολίου 20 10 36 

Γυμνάςιο Οθξουρίου 0 20 2 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔAΣ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Οευκάδασ 8 18 8 

ΝΟΜΟΣ ΑΤAΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Άρτασ 23 20 16 

4
ο
 Γυμνάςιο Άρτασ 27 22 26 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 

   1ο Γυμν. Θγουμενίτςασ  12 12 16 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

   7
ο
 Γυμνάςιο Λωαννίνων 23 18 18 

Υειραματικό Γυμνάςιο Ηωςιμαίασ Χχολισ  20 0 21 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΖΑΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Υρζβεηασ 19 18 10 

ΝΟΜΟΣ KΑΔΙΤΣΑΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Ξαρδίτςασ 20 0 23 

NOMOΣ ΛΑΙΣΑΣ 

   1ο Γυμνάςιο Οάριςασ 35 16 46 

3ο Γυμνάςιο Οάριςασ 12 26 24 

10
ο
 Γυμνάςιο Οάριςασ 23 19 17 

NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

   3
ο
 Γυμνάςιο Βόλου 18 0 19 

9
ο
 Γυμνάςιο Βόλου 17 22 25 

NOMOΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 

   1
ο
 Γυμν. Ξαλαμπάκασ 16 13 15 

4
ο
 Γυμνάςιο Ψρικάλων 0 27 24 

6
ο
 Γυμνάςιο Ψρικάλων 22 15 0 

ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

   2ο Γυμνάςιο Γρεβενϊν 23 19 19 

NOMOΣ ΔΑΜΑΣ 

   1ο Γυμνάςιο Δράμασ 8 6 11 

6ο Γυμνάςιο Δράμασ 28 24 26 

NOMOΣ HΜΑΘΙΑΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Βζροιασ 31 24 26 

2
ο
 Γυμνάςιο Βζροιασ 16 20 12 

NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

   Γυμνάςιο Αςβεςτοχωρίου  25 45 25 

8
ο
 Γυμνάςιο Κεςςαλονίκθσ 14 2 9 

31
ο
 Γυμνάςιο Κεςςαλονίκθσ 15 10 10 

33
ο
 Γυμνάςιο Κεςςαλονίκθσ 5 5 5 

5
ο
 Γυμνάςιο Ξαλαμαριάσ 14 12 8 

8
ο
 Γυμνάςιο Ξαλαμαριάσ 16 14 14 

1
ο
 Γυμνάςιο Χυκεϊν 14 14 10 

2
ο
 Γυμνάςιο Χυκεϊν 15 23 27 

4
ο
 Γυμνάςιο Χυκεϊν 6 30 5 

2
ο
 Γυμνάςιο Ωραιοκάςτρου  3 4 0 

Υειραματικό Γυμνάςιο A.Υ.Κ. 19 23 25 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Ξαβάλασ 13 24 17 
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2ο Γυμνάςιο Ξαβάλασ 0 18 23 

3
ο
 Γυμνάςιο Ξαβάλασ 24 23 0 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Ξαςτοριάσ 19 26 21 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

   1ο Γυμνάςιο Ξοηάνθσ 20 27 14 

2ο Γυμνάςιο Ξοηάνθσ 17 20 17 

5ο Γυμνάςιο Ξοηάνθσ 20 31 20 

6ο Γυμνάςιο Ξοηάνθσ 12 0 11 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΛΛΑΣ 

   3ο Γυμνάςιο  Ζδεςςασ 46 51 47 

ΝΟΜΟΣ ΡΙΕΙΑΣ 

   4ο Γυμνάςιο  Ξατερίνθσ 22 25 28 

NOMOΣ ΣΕΩΝ 

   4
ο
 Γυμνάςιο Χερρϊν 20 0 31 

6
ο
 Γυμνάςιο Χερρϊν 31 0 35 

Πους. Γυμνάςιο Χερρϊν 18 0 19 

NOMOΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 

   1ο Γυμνάςιο Φλϊρινασ  22 22 21 

2
ο
 Γυμνάςιο Φλϊρινασ 21 25 27 

Γυμνάςιο Αμυνταίου 19 46 20 

NOMOΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο N. Πουδανιϊν 5 13 15 

2
ο
 Γυμνάςιο N. Πουδανιϊν 10 12 13 

NOMOΣ ΕΒΟΥ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ 14 18 25 

2ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ 31 0 17 

3ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ 16 39 22 

4
ο
 Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ 15 22 21 

NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο άνκθσ 14 24 19 

 NOMOΣ ΟΔΟΡΗΣ 

   3
ο
 Γυμνάςιο Ξομοτθνισ  39 40 47 

NOMOΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Φόδου 0 0 23 

3
ο
 Γυμνάςιο Φόδου 20 37 0 

4
ο
 Γυμνάςιο Φόδου 17 30 17 

7
ο
 Γυμνάςιο Φόδου 0 17 0 

NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

   Γυμνάςιο Φθρϊν Κιρασ 53 64 43 

ΣYNOΛO 53 64 43 

NOMOΣ ΛΕΣΒΟΥ 

   3ο Γυμνάςιο Πυτιλινθσ 26 27 22 

NOMOΣ ΣΑΜΟΥ 

   1ο Γυμνάςιο Χάμου 17 25 14 

Γυμνάςιο Aγ. Kθρφκου 4 13 4 

NOMOΣ XΙΟΥ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Χίου 8 0 3 

KΗΤΗ 

   ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
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1
ο
 Γυμνάςιο Θρακλείου 0 18 0 

4
ο
 Γυμνάςιο Θρακλείου 0 29 0 

6ο Γυμνάςιο Θρακλείου 0 0 67 

7
ο
 Γυμνάςιο Θρακλείου 69 21 35 

Γυμνάςιο Οιμζνοσ Xερςονιςου 0 18 0 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Λεράπετρασ 42 15 34 

Γυμνάςιο Ρεάπολθσ 41 0 33 

ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΟΥ 

   3ο Γυμνάςιο Φεκφμνου 26 19 17 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

   6ο Γυμνάςιο  Χανίων 0 18 0 

9ο Γυμνάςιο  Χανίων 22 0 21 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΓΑΤΙΚΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ 

  
Αϋ 

Γυμναςίου 
Βϋ 

Γυμναςίου 
Γϋ 

Γυμναςίου 

NΟΜΑΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

   2ο Γυμνάςιο Αγ. Βαρβάρασ 42 17 76 

1
ο
 Γυμνάςιο Αγ. Δθμθτρίου 7 7 6 

2
ο
 Γυμνάςιο Αγ. Δθμθτρίου 9 7 8 

3
ο
 Γυμνάςιο Αγ. Δθμθτρίου 10 13 10 

4ο Γυμνάςιο Αγ. Δθμθτρίου 20 0 20 

5
ο
 Γυμνάςιο Αγ. Δθμθτρίου 22 24 25 

20
ό
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 14 14 45 

22ο Γυμνάςιο Ακθνϊν 38 18 31 

24ο Γυμνάςιο Ακθνϊν 37 0 50 

27ο Γυμνάςιο Ακθνϊν 50 44 21 

36
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 80 74 61 

46
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 28 19 25 

66
ο
 Γυμνάςιο Ακθνϊν 0 0 59 

3
ο
 Γυμνάςιο Λλίου  20 0 21 

5ο Γυμνάςιο Λλίου 46 0 68 

6
ο
 Γυμνάςιο Λλίου 0 22 0 

2
ο
 Γυμνάςιο Ρζασ Λωνίασ 72 77 89 

1ο Γυμνάςιο Υεριςτερίου 31 31 0 

3
ο
 Γυμνάςιο Υεριςτερίου 56 68 17 

4ο Γυμνάςιο Υεριςτερίου 93 94 100 

5ο Γυμνάςιο Υεριςτερίου 45 32 18 

7ο Γυμνάςιο Υεριςτερίου 15 0 63 

9
ο
 Γυμνάςιο Υεριςτερίου 79 111 81 

10
ο
 Γυμνάςιο Υεριςτερίου 21 0 0 

11
ο
 Γυμνάςιο Υεριςτερίου 10 0 0 

17ο Γυμνάςιο Υεριςτερίου 21 0 23 

18ο Γυμνάςιο Υεριςτερίου 22 35 35 

19ο Γυμνάςιο Υεριςτερίου 58 59 49 

20ό Γυμνάςιο Υεριςτερίου 37 59 53 

1ο Γυμνάςιο Tαφρου 50 45 31 

2
ο
 Εςπερινό Γυμνάςιο Ακθνϊν 18 38 38 

ΝΟΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

   Γυμνάςιο Αρτζμιδοσ  5 6 11 
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Γυμνάςιο Αυλϊνα 25 0 20 

7
ο
 Γυμνάςιο Αχαρνϊν 24 76 41 

Γυμνάςιο Οαυρίου 24 20 16 

1
ο
 Γυμνάςιο Χκάλασ Ωρωποφ 26 21 21 

Εςπερινό Γυμνάςιο Υαλλινθσ 16 8 30 

ΝΟΜΑΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Ελευςίνασ 37 23 40 

Γυμνάςιο Ηεφυρίου 19 26 20 

NΟΜΑΧΙΑ ΡΕΙΑΙΑ 

   2ο Γυμνάςιο Αγ. Λωάννθ Φζντθ 16 21 30 

Γυμνάςιο Αιαντείου Χαλαμίνασ 39 37 30 

Γυμνάςιο Αμπελακίων Χαλαμίνασ 24 23 18 

1
ο
 Γυμνάςιο Δραπετςϊνασ 45 48 49 

4ο Γυμνάςιο Ξορυδαλλοφ 17 16 18 

3ο Εςπερινό Γυμνάςιο Υειραιά 16 27 25 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Αγρινίου 8 38 14 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

   Γυμνάςιο Αντίκυρασ 18 17 10 

Γυμνάςιο Άςπρων Χπιτιϊν 29 28 16 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

   Γυμνάςιο Ρζασ Αρτάκθσ   29 24 23 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

   Γυμνάςιο Οάρυμνασ 19 20 19 

Γυμνάςιο Παρτίνου 21 11 6 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

   2ο Γυμνάςιο Άμφιςςασ  20 20 25 

ΝΟΜΟΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

   4
ο
 Γυμνάςιο Άργουσ 21 22 24 

ΝΟΜΟΣ ΑΚΑΔΙΑΣ 

   Γυμνάςιο Πεγαλόπολθσ 26 27 21 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

   4
ο
 Γυμνάςιο Αιγίου  0 20 0 

5
ο
 Γυμνάςιο Υατρϊν 27 25 21 

10
ο
 Γυμνάςιο Υατρϊν 71 86 18 

14
ο
 Γυμνάςιο Υατρϊν  27 31 38 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Υφργου 7 7 5 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ 

   4
ο
 Γυμνάςιο Ξορίνκου  20 22 23 

Εςπερινό Γυμνάςιο Ξορίνκου 15 20 18 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

   4
ο
 Γυμνάςιο Χπάρτθσ  12 19 7 

Εςπερινό Γυμνάςιο Χκάλασ 16 15 16 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Ξαλαμάτασ 24 32 35 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

   Εςπερινό  Γυμνάςιο  Ηακφνκου 12 17 10 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

   Γυμνάςιο Χάμθσ 30 32 25 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤAΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Άρτασ  9 15 15 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Θγουμενίτςασ  6 8 3 

Εςπερινό Γυμνάςιο Υαραμυκιάσ  7 1 1 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

   Γυμνάςιο Βελιςςαρίου  20 20 10 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΖΑΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Υρζβεηασ  8 8 9 

ΝΟΜΟΣ KΑΔΙΤΣΑΣ 

   3
ο
 Γυμνάςιο Ξαρδίτςασ 42 40 33 

4
ο
 Γυμνάςιο Ξαρδίτςασ 19 16 18 

NOMOΣ ΛΑΙΣΑΣ 

   6ο Γυμνάςιο Οάριςασ 23 19 15 

12
ο
 Γυμνάςιο Οάριςασ 0 0 10 

Εςπερινό Γυμνάςιο Οάριςασ  16 29 35 

NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

   2
ο
 Γυμνάςιο Βόλου 20 22 24 

4
ο
 Γυμνάςιο Βόλου 0 0 23 

10ο Γυμνάςιο Βόλου 24 18 17 

1ο Γυμνάςιο Ρ. Λωνίασ  25 23 22 

NOMOΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Ψρικάλων 6 7 15 

NOMOΣ ΔΑΜΑΣ 

   3ο Γυμνάςιο Δράμασ 2 3 15 

NOMOΣ HΜΑΘΙΑΣ 

   4
ο
 Γυμνάςιο Bζροιασ 25 24 19 

NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Αμπελοκιπων  10 9 6 

2
ο
 Γυμνάςιο Αμπελοκιπων  20 26 8 

3
ο
 Γυμνάςιο Αμπελοκιπων  21 25 15 

5
ο
 Γυμνάςιο Αμπελοκιπων  11 21 29 

Εςπερινό Γυμνάςιο Αμπελοκιπων  1 7 6 

1
ο
 Γυμνάςιο Ευόςμου  60 70 54 

2ο Γυμνάςιο Ευόςμου  8 22 11 

3ο Γυμνάςιο Ευόςμου  8 17 5 

4
ο
 Γυμνάςιο Ευόςμου  15 26 15 

5ο Γυμνάςιο Ευόςμου  9 15 3 

6
ο
 Γυμνάςιο Ευόςμου  8 0 8 

10
ο
 Γυμνάςιο Ξαλαμαριάσ  14 5 4 

1ο Γυμνάςιο Ξορδελιοφ  16 25 18 

3
ο
 Γυμνάςιο Ξορδελιοφ  55 48 51 

1
ο
 Γυμνάςιο Πενεμζνθσ  10 19 9 

2
ο
 Γυμνάςιο Πενεμζνθσ 14 16 16 

3
ο
 Γυμνάςιο Πενεμζνθσ 12 9 0 

1
ο
 Γυμνάςιο Ρεάπολθσ 14 16 10 

3
ο
 Γυμνάςιο Ρεάπολθσ  11 17 23 

4
ο
 Γυμνάςιο Ρεάπολθσ  0 11 0 

4
ο
 Γυμνάςιο Υολίχνθσ  21 21 24 

1
ο
 Γυμνάςιο Χταυροφπολθσ  16 33 16 
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2
ο
 Γυμνάςιο Χταυροφπολθσ  10 25 6 

3
ο
 Γυμνάςιο Χταυροφπολθσ  20 22 4 

4
ο
 Γυμνάςιο Χταυροφπολθσ  6 8 3 

5
ο
 Γυμνάςιο Χταυροφπολθσ  8 10 0 

6
ο
 Γυμνάςιο Χταυροφπολθσ  0 0 6 

7
ο
 Γυμνάςιο Χταυροφπολθσ  20 36 24 

3
ο
 Γυμνάςιο Χυκεϊν 16 44 38 

Γυμνάςιο Ξαλοχωρίου  10 21 19 

Γυμνάςιο Χίνδου  24 21 21 

Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο 14 30 22 

NOMOΣ KABAΛAΣ 
   4

ο
 Γυμνάςιο Ξαβάλασ  0 0 25 

7ο Γυμνάςιο Ξαβάλασ  23 0 18 

Εςπερινό Γυμνάςιο Ξαβάλασ  0 0 19 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

   2ο Γυμνάςιο Ξιλκίσ 28 34 34 

Εςπερινό Γυμνάςιο Ξιλκίσ  6 12 8 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

   Γυμνάςιο Υοντοκϊμθσ  20 10 11 

Γυμνάςιο Υτολεμαΐδασ  6 31 5 

Γυμνάςιο Χιάτιςτασ  34 48 22 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΛΛΑΣ 

   2
ο
 Γυμνάςιο  Ζδεςςασ 43 37 43 

ΝΟΜΟΣ ΡΙΕΙΑΣ 

   7ο Γυμνάςιο  Ξατερίνθσ 25 26 26 

NOMOΣ ΣΕΩΝ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο  Χερρϊν 6 16 21 

NOMOΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Φλϊρινασ  6 8 9 

NOMOΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

   Γυμνάςιο Χτρατονίκθσ  5 9 13 

Γυμνάςιο Χτρατωνίου  4 9 7 

NOMOΣ ΕΒΟΥ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ  6 7 12 

NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο άνκθσ  10 15 9 

 NOMOΣ ΟΔΟΡΗΣ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Ξομοτθνισ  28 34 37 

NOMOΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Ξω  17 12 11 

NOMOΣ ΛΕΣΒΟΥ 

   Εςπερινό Γυμνάςιο Πυτιλινθσ  6 6 9 

ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

   12
ο
 Γυμνάςιο Θρακλείου  114 0 73 

13
ο
 Γυμνάςιο Θρακλείου 0 21 0 

Γυμν. Ρ. Αλικαρναςςοφ  119 0 84 

ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΟΥ 

   4ο Γυμνάςιο Φεκφμνου 41 47 51 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

   1
ο
 Γυμνάςιο Χανίων 62 55 74 
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ 

  
Αϋ 

Γυμναςίου 
Βϋ 

Γυμναςίου 
Γϋ 

Γυμναςίου 

ΝΟΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
   Γυμνάςιο Παρακϊνα 88 0 53 

ΝΟΜΑΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
   Γυμνάςιο Βιλλίων 20 21 7 

Γυμνάςιο Ερυκρϊν 36 39 19 

1
ο
 Γυμνάςιο Πεγάρων 26 21 24 

3ο Γυμνάςιο Πεγάρων 22 25 23 

ΝΟΜΑΧΙΑ ΡΕΙΑΙΑ 
   2

ο
 Γυμνάςιο Αίγινασ 23 21 21 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 
   Γυμν. Αγίου Βλαςίου 7 5 7 

Γυμνάςιο Αντιρρίου 0 10 0 

Γυμνάςιο Γαβαλοφσ 4 13 5 

Γυμνάςιο Γουριάσ 13 12 7 

Γυμνάςιο Ευθνοχωρίου 17 0 0 

Γυμνάςιο Ξαλυβίων 20 14 13 

Γυμνάςιο Ξανδιλασ 15 0 18 

Γυμνάςιο Ξατοχισ 6 0 0 

Γυμνάςιο Ξάτω Πακρυνοφσ 5 8 6 

Γυμνάςιο Οεπενοφσ 8 31 8 

Γυμνάςιο Οουτροφ 4 0 5 

Γυμνάςιο Παλεςιάδασ 3 3 4 

Γυμνάςιο Παταράγκασ 6 0 10 

Γυμνάςιο Υαλαιομάνινασ 8 12 8 

Γυμνάςιο Υαλαίρου 16 19 16 

Γυμνάςιο Υαναιτωλίου 6 9 7 

Γυμνάςιο Υαράβολασ 6 31 8 

Γυμνάςιο Χαρδινίων Βάλτου 8 9 8 

Γυμνάςιο Φυτειϊν 7 18 17 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
   1ο Γυμνάςιο Σρχομενοφ 0 0 28 

2ο Γυμνάςιο Σρχομενοφ 0 0 26 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Δροςιάσ 39 31 33 

Γυμνάςιο Ξαρφςτου 80 97 41 

Γυμνάςιο Χτφρων 22 17 19 

Γυμνάςιο Χτενισ 15 12 8 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Γρανίτςασ 9 15 14 

Γυμνάςιο Ξεραςοχωρίου 7 6 6 

Γυμνάςιο Υαλαιοκατοφνασ 4 4 7 

Γυμνάςιο Φαπτοποφλου  14 16 18 

Γυμνάςιο Φουρνά 1 3 2 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
   Γυμνάςιο Eλάτειασ 43 33 34 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
   Γυμνάςιο Δεςφίνασ 18 0 14 

ΝΟΜΟΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
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Γυμνάςιο Αγ. Δθμθτρίου 13 14 19 

Γυμνάςιο Αγίασ Tριάδασ 0 10 0 

Γυμνάςιο Aςκλθπιείου 0 0 10 

Γυμνάςιο Δρεπάνου 0 14 8 

Γυμνάςιο Ρ. Ξίου 19 22 23 

Γυμνάςιο Υροςφμνθσ 6 6 7 

ΝΟΜΟΣ ΑΚΑΔΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Αγίου Ανδρζα  12 15 18 

Γυμνάςιο Άςτρουσ Ξυνουρίασ 0 13 10 

Γυμνάςιο Δθμθτςάνασ  0 5 6 

Γυμνάςιο Ξαςτρίου Ξυνουρίασ 6 6 4 

Γυμνάςιο Ξοντοβάηαινασ  2 2 7 

Γυμνάςιο Οαγκαδίων 2 8 4 

Γυμνάςιο Οεονταρίου 3 4 7 

Γυμνάςιο Ρεςτάνθσ 10 13 13 

Γυμνάςιο Ψεγζασ 0 0 9 

Γυμνάςιο Ψροπαίων 21 10 13 

Γυμνάςιο Ψυροφ 0 8 0 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
   Γυμνάςιο Ερυμάνκειασ 10 7 7 

Γυμνάςιο Οάππα 17 18 14 

Γυμνάςιο Οουςικϊν 38 29 35 

Γυμνάςιο Mαηαρακίου 9 10 8 

Γυμνάςιο Χαγζικων 25 22 15 

Γυμνάςιο Χταυροδρομίου 33 24 30 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Αρχαίασ Σλυμπίασ 0 19 15 

Γυμνάςιο Βαςιλακίου 4 2 9 

Γυμνάςιο Ηαχάρωσ 62 62 40 

Γυμνάςιο Οάλα 18 23 29 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Βραχατίου  22 0 11 

Γυμνάςιο Γκοφρασ 20 7 10 

Γυμνάςιο Οεχαίου 20 17 19 

Γυμνάςιο Χοφικοφ 23 26 18 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Αρεόπολθσ 0 8 8 

Γυμνάςιο Γερακιοφ 0 10 9 

Γυμνάςιο Ελαφονιςου 7 4 3 

Γυμνάςιο Πολάων 16 22 17 

Γυμνάςιο Πονεμβαςιάσ 12 0 10 

Γυμνάςιο Ρεάπολθσ 5 7 11 

Γυμνάςιο θροκαμπίου 19 19 15 

Γυμνάςιο Υαπαδιάνικων 0 10 0 

Γυμνάςιο Χκάλασ 0 14 0 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Διαβολιτςίου 13 15 17 

Γυμνάςιο Δωρίου 10 10 16 

Γυμνάςιο Ξοπανακίου 16 12 8 

Γυμνάςιο Οογγάσ 7 10 15 

Γυμνάςιο Περόπθσ 4 6 5 
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Γυμνάςιο Φιλιατρϊν 24 17 22 

Γυμνάςιο Xϊρασ 23 24 12 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
   Γυμνάςιο Βολιμϊν 11 13 7 

Γυμνάςιο Ξαταςταρίου 8 8 13 

Γυμνάςιο Παχαιράδων 10 18 12 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ 
   Γυμνάςιο Αργυράδων 39 43 18 

Γυμνάςιο Ξαςςιόπθσ 15 18 19 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Ξεραμειϊν 48 46 42 

Γυμνάςιο Πεςοβουνίων 8 8 10 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔAΣ 
   Γυμνάςιο Bαςιλικισ 8 25 11 

Γυμνάςιο Nυδριοφ 8 14 10 

ΝΟΜΟΣ ΑΤAΣ 
   Γυμνάςιο Ρεοχωρίου 18 15 20 

Γυμν. Άνω Ξαλεντίνθσ 17 11 10 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Ρεράιδασ 21 21 15 

Γυμνάςιο Υζρδικασ 10 4 10 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
   Γυμνάςιο Δελβινακίων 0 6 0 

Γυμνάςιο Δολιανϊν 6 12 16 

Γυμνάςιο Ξόνιτςασ 38 38 41 

Γυμνάςιο Οογγάδων  9 11 4 

Γυμνάςιο Ππιηανίου 17 11 20 

Γυμνάςιο Υαρακαλάμου 7 11 8 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΒΕΖΑΣ 
   Γυμνάςιο Πεςοποτάμου  10 16 9 

Γυμνάςιο Οοφρου  23 21 23 

ΝΟΜΟΣ KΑΔΙΤΣΑΣ 
   Γυμνάςιο Παγοφλασ 25 17 20 

Γυμνάςιο Χοφάδων 45 41 32 

NOMOΣ ΛΑΙΣΑΣ 
   Γυμνάςιο Αργυροπουλίου   16 15 17 

Γυμνάςιο Βερδικοφςασ 5 0 5 

Γυμνάςιο Γόννων  23 15 3 

Γυμνάςιο Ξαλλικζασ  8 0 17 

Γυμνάςιο Ξοιλάδασ  15 0 2 

Γυμνάςιο Ξρανιάσ  14 12 10 

Γυμνάςιο Eυαγγελιςμοφ  11 9 13 

Γυμνάςιο Ψυρνάβου  28 0 0 

NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Αργαλαςτισ  63 41 57 

NOMOΣ ΤΙΚΑΛΩΝ 
   Γυμνάςιο Aμπελίων 16 8 13 

Γυμνάςιο Πεγάρχθσ 12 14 13 

Γυμνάςιο Φιηϊματοσ 9 6 21 

ΝΟΜΟΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 
   Γυμνάςιο Δεςκάτθσ 16 20 17 
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Γυμνάςιο Ξαρπεροφ 18 16 15 

NOMOΣ ΔΑΜΑΣ 
   Γυμνάςιο Δοξάτου  22 23 19 

Γυμνάςιο Ξαλαμπακίου  5 4 6 

Γυμνάςιο Υερικωρίου  3 8 4 

Γυμνάςιο Υροςοτςάνθσ  22 22 24 

NOMOΣ HΜΑΘΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Πελίκθσ  17 17 17 

Γυμνάςιο Ξαβαςίλων  17 19 22 

NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
   Γυμνάςιο Άδενδρου  14 22 19 

Γυμνάςιο Ανατολικοφ  10 10 15 

Γυμνάςιο Aρζκουςασ  12 10 11 

Γυμνάςιο Αςςιρου  10 29 10 

Γυμνάςιο Αςκοφ  9 7 9 

Γυμνάςιο Αςπροβάλτασ  20 13 12 

Γυμνάςιο Βακφλακου  10 15 12 

Γυμνάςιο Γζφυρασ  5 12 5 

Γυμνάςιο Διαβατϊν  9 24 13 

Γυμνάςιο Δρυμοφ  12 32 26 

Γυμνάςιο Επανομισ  6 0 3 

Γυμνάςιο Ηαγκλιβερίου 16 31 29 

Γυμνάςιο Ξολχικοφ  10 20 13 

Γυμνάςιο Ξουφαλίων  40 28 45 

Γυμνάςιο Ξφμινων 5 0 8 

2ο Γυμνάςιο Οαγκαδά 10 11 9 

Γυμνάςιο N. Eπιβατϊν 6 5 6 

Γυμνάςιο N. Ευκαρπίασ 4 0 9 

Γυμνάςιο N. Mαδφτου 18 20 12 

Γυμνάςιο N. Mεςθμβρίασ  15 39 14 

Γυμνάςιο υλοφπολθσ  9 6 6 

Γυμνάςιο Ρεοχωροφδασ Υενταλόφ. 8 9 11 

Γυμνάςιο Υροφιτθ  8 14 14 

Γυμνάςιο Υροχϊματοσ  0 17 9 

Γυμνάςιο Χοχοφ  14 22 18 

Γυμνάςιο Χαλάςτρασ  0 36 0 

Γυμνάςιο Χαλκθδόνασ  20 31 21 

NOMOΣ KABAΛAΣ 
   Γυμνάςιο Eλευκεροφπολθσ  0 12 11 

Γυμνάςιο Ξρθνίδων  39 0 0 

Γυμνάςιο N. Υεράμου 12 17 22 

Γυμνάςιο Υοδοχωρίου 23 38 17 

Γυμνάςιο Χρυςοφπολθσ  0 24 27 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Ξωςταραηίου 12 10 19 

Γυμνάςιο Παυροχωρίου 28 20 25 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
   Γυμνάςιο Ευρωποφ 12 15 20 

Γυμνάςιο Υολυκάςτρου 7 9 13 

Γυμνάςιο Χζρςου  25 26 24 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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Γυμνάςιο θρολίμνθσ  14 13 14 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΛΛΑΣ 
   Γυμνάςιο  Eξαπλατάνου 31 34 22 

ΝΟΜΟΣ ΡΙΕΙΑΣ 
   Γυμνάςιο Αιγινίου  5 5 5 

Γυμν. Ξάτω Πθλιάσ  12 8 10 

Γυμνάςιο Οιτόχωρου  9 12 9 

NOMOΣ ΣΕΩΝ 
   Γυμνάςιο Αλιςτράτθσ  31 0 15 

Γυμνάςιο Kαρπερισ  16 0 19 

Γυμνάςιο Ξάτω Υορόιων  16 20 11 

Γυμνάςιο Παυροκάλαςςασ  28 0 28 

Γυμνάςιο Ρζου Χουλίου  16 11 10 

Γυμνάςιο Ριγρίτασ  9 10 12 

Γυμνάςιο Υρϊτθσ  27 15 13 

Γυμνάςιο Χιδθροκάςτρου  25 0 27 

NOMOΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 
   Γυμνάςιο Αετοφ  11 11 16 

Γυμνάςιο Οεχόβου  4 5 8 

Γυμνάςιο Φιλϊτα 6 17 13 

NOMOΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
   Γυμνάςιο N. Tριγλίασ  17 20 0 

Γυμνάςιο Aρναίασ  6 6 9 

Γυμνάςιο Mεγάλ. Υαναγίασ  15 14 15 

NOMOΣ ΕΒΟΥ 
   Γυμνάςιο Χαμοκράκθσ 14 26 24 

Γυμνάςιο Χουφλίου 0 56 63 

NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ 
   Γυμνάςιο Nζου Oλβίου 20 14 14 

Γυμνάςιο Χμίνκθσ 13 16 16 

Γυμνάςιο Ψοξοτϊν 28 23 28 

NOMOΣ ΟΔΟΡΗΣ 
   Γυμνάςιο υλαγανισ 14 17 13 

NOMOΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
   Γυμνάςιο Αντιμάχειασ Ξω 0 0 57 

Γυμνάςιο Απερίου Ξαρπάκου 0 0 17 

Γυμνάςιο Γενναδίου  28 17 16 

Γυμνάςιο Ξαλφμνου 0 10 0 

Γυμνάςιο Πεγίςτθσ 3 3 4 

Γυμνάςιο Οειψϊν 0 7 12 

Γυμνάςιο Υάτμου 20 0 0 

Γυμνάςιο Χορωνισ  42 36 24 

NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
   Γυμνάςιο Μου 31 16 15 

Γυμνάςιο Πεςαριάσ Κιρασ 50 39 22 

NOMOΣ ΛΕΣΒΟΥ 
   Γυμνάςιο Αγ. Ευςτρατίου 1 1 3 

Γυμνάςιο Γζρασ 31 55 49 

Γυμνάςιο Πανταμάδου 3 39 30 

Γυμνάςιο Ποφδρου 19 11 9 

NOMOΣ ΣΑΜΟΥ 
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Γυμνάςιο Mαρακόκαμπου 15 0 9 

Γυμνάςιο Υυκαγορείου 22 0 0 

Γυμνάςιο Φοφρνων 12 14 12 

NOMOΣ XΙΟΥ 
   Γυμνάςιο Σινουςςϊν  4 6 8 

Γυμνάςιο Ξαλλιμαςιάσ  0 2 6 

Γυμνάςιο Βολιςςοφ  1 2 4 

ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
   Γυμνάςιο Βιάννου  0 16 0 

Γυμνάςιο Ξαςτελλίου Υεδιάδασ 19 0 25 

Γυμνάςιο Χάρακα  14 7 7 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
   Γυμνάςιο Υαλαικάςτρου 15 0 8 

ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΟΥ 
   Γυμνάςιο Aνωγείων 18 16 23 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
   Γυμνάςιο Βάμου  20 17 11 

1ο Γυμνάςιο Ξιςςάμου  13 0 26 

Γυμνάςιο Ξαντάνου Χελίνου 4 0 9 

 


