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Πανελλαδική Έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο 
 
Σωτήριος Γκλαβάς,  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Αναστασία Καραγεωργίου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο     
 
Περίληψη 
 
Το Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου διεξήγαγε κατά το σχολικό έτος 2005-6 και υπό την εποπτεία του Σωτηρίου 
Γκλαβά αναπληρωτή Προέδρου του Π.Ι. και προέδρου του Τ.Ε.Τ.Ε.Τ. του Π.Ι. και με 
συμμετοχή της Αναστασίας Καραγεωργίου, απεσπασμένης Φιλολόγου στο Π.Ι. τότε και 
νυν Σχολικής Συμβούλου, πανελλαδική έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Αφορμή υπήρξε η συγγραφή των νέων βιβλίων και η ανάγκη 
συγκριτικής αξιολόγησης των παλιών με τα νέα διδακτικά βιβλία,  τα οποία εισήχθησαν  
στα σχολεία κατά το σχολικό έτος 2006-7. Στο κείμενο παρουσιάζονται: Α. Το 
περιεχόμενο και ο σκοπός, Β. η μεθοδολογία και η οργάνωση της έρευνας, Γ. τα 
πορίσματά της και Δ.  τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της. Τέλος, 
σε Παράρτημα  παρατίθεται ολόκληρη η έρευνα. 

                                                                                                               
Α. Το περιεχόμενο και ο σκοπός της έρευνας   
 
Η παρούσα έρευνα αφορά στη συλλογή στοιχείων για το μάθημα της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, προκειμένου να διερευνηθεί η στάση των 
φιλολόγων απέναντι στο μάθημα και  να διαπιστωθούν  ο βαθμός εξοικείωσης των 

                                                 
Ο κ. Σωτήριος Γκλαβάς είναι Σύμβουλος Φιλολόγων Π.Ι., Αναπληρωτής Πρόεδρος  και Πρόεδρος 
Τ.Ε.Τ.Ε.Τ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Η  κ.  Αναστασία Καραγεωργίου είναι σήμερα Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων. 



Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 6 

μαθητών  με τον αρχαίο ελληνικό λόγο,  η επίδραση του μαθήματος στην ανάπτυξη 
της νοητικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών αλλά και στη σωστότερη χρήση 
της ν.ε. γλώσσας,  καθώς και η  λειτουργικότητα των εν χρήσει μέχρι το σχολικό έτος 
2005-2006 σχολικών εγχειριδίων και η αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης 
διδακτικής μεθόδου.  
     Αξίζει να επισημανθεί ότι η κυκλοφορία κατά το σχολικό έτος 2006-2007 των 
νέων σχολικών βιβλίων για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ 
τάξη Γυμνασίου, κατέστησε περισσότερο αναγκαία τη  διεξαγωγή της έρευνας,  
δεδομένου ότι  από τα αποτελέσματά της προκύπτουν στοιχεία συγκρίσιμα με εκείνα 
μελλοντικής έρευνας αναλόγου περιεχομένου,  που θα διεξαχθεί με αφορμή την 
εισαγωγή στη διδακτική πράξη των νέων σχολικών εγχειριδίων. 
     Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν: α. η συνολική στάση μαθητών και 
διδασκόντων απέναντι στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από το 
πρωτότυπο στο Γυμνάσιο και β. η λειτουργικότητα των παλαιών διδακτικών 
εγχειριδίων και της εφαρμοζόμενης διδακτικής μεθόδου. 

Β. Μεθοδολογία και Οργάνωση της Έρευνας 

Για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοπιστίας και αντιπροσωπευτικότητας, η 
έρευνα έγινε σε  πανελλαδική κλίμακα και διεξήχθη  με τη χρήση ανώνυμων 
ερωτηματολογίων1, τα οποία απευθύνθηκαν   σε 350 περίπου φιλολόγους καθηγητές 
που διδάσκουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και υπηρετούν σε 260 
Γυμνάσια της χώρας.  Η επιλογή των Γυμνασίων έγινε και από τις 13 εκπαιδευτικές 
περιφέρειες της χώρας με μοναδικό κριτήριο την αναλογική αντιπροσώπευση 
αστικών, ημιαστικών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, αλλά και διαφορετικών 
τύπων σχολείου (πειραματικών, μουσικών κ.τ.λ.). 

Γ. Στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 ερωτηματολογίων: 

Για τη στάση των φιλολόγων απέναντι στο μάθημα: Από την έρευνα προκύπτει πως οι 
ερωτηθέντες φιλόλογοι υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία του μαθήματος της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας βοηθάει σε ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό τους μαθητές: 

                                                 
1. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέσω των οικείων Διευθύνσεων 
στους φιλολόγους των σχολείων που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Στη διαδικασία διεξαγωγής της 
έρευνας συνέβαλαν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων. Τα συμπληρωμένα (ανωνύμως) 
ερωτηματολόγια επεστράφησαν από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν χρηματοδοτήθηκε.  
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α.  στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, σε ποσοστό 84,3% (αρκετά 49,1% 
και πολύ 35,2%),  

β.  στην κατανόηση των παλαιότερων  κειμένων (π.χ. Παπαδιαμάντη, Βιζυηνού, 
Κάλβου κ.ά.) της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σε ποσοστό 73,5% (αρκετά 
45,5% και πολύ 28%),  

γ.  στην κατανόηση όρων που συναντούν κατά τη διδασκαλία μαθημάτων 
(Φυσικής, Μαθηματικών κ.ά.) των θετικών επιστημών,  σε ποσοστό 66,5% 
(αρκετά 46,3%  και πολύ 20,2%),   

δ.  στη σωστότερη χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας, σε ποσοστό 79,7% 
(αρκετά 41,9% και πολύ 37,8%),  

ε.  στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της νοητικής ικανότητάς τους, σε 
ποσοστό 68,1% (αρκετά 38,3% και πολύ 29,8%) και 

στ. στη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας, σε 
ποσοστό 94,5% (αρκετά 32,2% και πολύ 62,3%).   

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των 345 
ερωτηματολογίων, το 97,5% των ερωτηθέντων φιλολόγων απάντησε ότι θα 
θεωρούσε «έλλειμμα παιδείας αν οι μαθητές τελείωναν το Γυμνάσιο, χωρίς να 
έρθουν καθόλου σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα». Αξίζει, επίσης, να 
σημειωθεί ότι σε ποσοστό 86% οι φιλόλογοι θεωρούν θετικό το μέτρο του Υπ.Ε.Π.Θ. 
για αύξηση από το σχολικό έτος 2005-2006  των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.  

Για τον κύριο στόχο του μαθήματος: Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που σχετίζονται 
με τον κύριο στόχο διδασκαλίας του μαθήματος: Η μεγάλη πλειοψηφία των 
φιλολόγων (σε ποσοστό 70,4%) υποστηρίζει ότι ο στόχος πρέπει να είναι εξίσου 
γλωσσικός και αρχαιογνωστικός, ενώ ελάχιστοι (ποσοστό 7,5%) δέχονται ότι πρέπει 
να είναι πρωταρχικά αρχαιογνωστικός και δευτερευόντως γλωσσικός, στοιχείο που 
συνηγορεί υπέρ της ανάγκης μεθοδικής γλωσσικής διδασκαλίας. 

Για τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές: Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
(65,5%) θεωρεί ότι οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία του 
μαθήματος οφείλονται σε ελλιπή γλωσσική κατάρτισή τους στη Νέα Ελληνική, κάνει 
ακόμα περισσότερο επιτακτική την ανάγκη της συστηματικής γλωσσικής 
διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Για τον ρυθμό διδασκαλίας: Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει επίσης σε 
μεγάλο ποσοστό (72,2%) το αίτημα  να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της διδασκαλίας, σε 
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σχέση μ’  αυτόν που ορίζεται από τις Οδηγίες του Π.Ι. Ανάλογο αίτημα προβάλλεται 
με τρόπο εμφατικό και στις προτάσεις που κατέθεσαν αρκετοί φιλόλογοι απαντώντας 
στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου [«Έχετε κάποια πρόταση για 
βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος (π.χ. ως προς το κείμενο, τη γραμματική, 
το συντακτικό κ.τ.λ.)»] ζητώντας παράλληλα λιγότερα και απλούστερα κείμενα και 
περισσότερες ασκήσεις εμπέδωσης των γλωσσικών φαινόμενων.  

Για το  περιεχόμενο των εγχειριδίων  και τον βαθμό δυσκολίας των ανθολογουμένων 
κειμένων: Υπέρ της αντικατάστασης των παλαιών εγχειριδίων συντάχθηκε ένα 
μεγάλο ποσοστό. Στην ερώτηση για το αν τα εν χρήσει μέχρι το σχολικό έτος 2005-6 
εγχειρίδια πρέπει να αντικατασταθούν, απαντά θετικά ποσοστό 63,2% των 
ερωτηθέντων. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό (71,8%) υποστηρίζει πως τα παλαιά 
εγχειρίδια δεν βοηθούν πολύ στη συνολική γλωσσική κατάρτιση των μαθητών. 

Το αίτημα για εγχειρίδιο με απλούστερα κείμενα συγκέντρωσε, επίσης, μεγάλα 
ποσοστά. Ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι για την Α΄ Γυμνασίου τα διασκευασμένα 
κείμενα θεωρεί ως τα πλέον κατάλληλα ποσοστό 63,8% των ερωτηθέντων και εξ 
ολοκλήρου πεποιημένα κείμενα προτείνει ένα, επίσης, σημαντικό ποσοστό (17,7%). 
Χαρακτηριστικές είναι και οι σχετικές αναλυτικά διατυπωμένες  προτάσεις, οι οποίες 
με τρόπο επίμονο θέτουν το αίτημα για κείμενα απλά και ελκυστικά, και 
διασκευασμένα κατά τρόπο που θα επέτρεπε να λειτουργήσουν υποβοηθητικά στη 
διδασκαλία της ύλης της Γραμματικής και του Συντακτικού. Από το σχετικό με τη 
θεματολογία των ανθολογουμένων κειμένων ερώτημα (στο οποίο οι ερωτηθέντες 
μπορούσαν να δώσουν περισσότερες της μιας απαντήσεις) προκύπτει ότι το 
περιεχόμενο των  κειμένων είναι προσφορότερο να αναφέρεται κυρίως: α. στην 
καθημερινή ζωή  των  Αρχαίων Ελλήνων (87,2%), β. στη μυθολογία (58%), γ. σε 
ιστορικά γεγονότα (60,9%), δ. σε ιστορικά πρόσωπα (46,1%) και ε. στην 
Εκκλησιαστική Γραμματεία (44,1%). 

Εμφατικά διατυπώνεται το αίτημα για περισσότερες επαναληπτικές ασκήσεις 
(70,1%) στις ανακεφαλαιωτικές ενότητες και  για εποπτικά διαγράμματα της διδαγμέ-
νης ύλης της Γραμματικής και του Συντακτικού  (85,8%). 

Για τη Γραμματική και το Συντακτικό: Τη συστηματική διδασκαλία της Γραμματικής 
και του Συντακτικού αρκετά ωφέλιμη θεωρεί το 39,5% των ερωτηθέντων και πολύ 
ωφέλιμη το 50,3%. Θα άξιζε εδώ να επισημανθεί, επίσης, ότι ένα ιδιαίτερα μεγάλο 
ποσοστό -συνολικά το 69,2%- των ερωτηθέντων δέχεται ότι η διδασκαλία των 
βασικών στοιχείων της Γραμματικής και του Συντακτικού βοηθάει, αρκετά έως πολύ, 
τον μαθητή να γράφει σωστότερα ένα νεοελληνικό κείμενο. Το στοιχείο αυτό χρήζει 
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ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αναδεικνύει την αμφίδρομη ωφελιμότητα στη σχέση της 
γλωσσικής διδασκαλίας της Aρχαίας με τη Nέα Eλληνική. 

Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ωφέλιμη τη 
συστηματική διδασκαλία του ετυμολογικού (έλλειψη που έχει καλυφθεί στα νέα 
βιβλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο).  

Για τον τρόπο διδασκαλίας: Τη σπουδαιότητα της αναγνωστικής άσκησης των 
μαθητών αναγνωρίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό (92,2%) των ερωτηθέντων 
φιλολόγων, οι οποίοι θεωρούν ότι η ανάγνωση του αρχαίου κειμένου βοηθάει 
σημαντικά στην κατανόησή του. Σε σχέση με την υποστήριξη της διδασκαλίας με  
εποπτικό υλικό (εικόνες, διαγράμματα, χάρτες), το 48,4% πιστεύει ότι βοηθάει 
αρκετά και το 32,9% πολύ. Πάντως μόνον το 8,55% των ερωτηθέντων καταφεύγει 
συχνά στη χρήση της Τεχνολογίας (Η/Υ, video, διαφανειών, cd-rom, dvd κ.τ.λ.) κατά 
τη διδασκαλία του μαθήματος (σπάνια το 43,9% και ποτέ το 47,7%). 

Για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος: Αρκετά  ικανοποιημένοι είναι οι 
ερωτηθέντες από τον ισχύοντα τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος: α. στα πρόχειρα 
διαγωνίσματα σε ποσοστό 63,6% (πολύ ικανοποιημένοι 6,6%) και β. στις 
προαγωγικές και στις απολυτήριες εξετάσεις σε ποσοστό 58,8% (πολύ 
ικανοποιημένοι 7,9%). Επίσης, το 61,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ερωτήσεις 
κατανόησης του περιεχομένου πρέπει να αξιολογούνται «όπως ισχύει σήμερα». Υπέρ 
της αξιολόγησης των μαθητών στη μετάφραση του αρχαίου κειμένου: α. και στις 
τρεις τάξεις του Γυμνασίου τάσσεται το 37,8%, β. μόνο στη Β΄ και στη Γ΄ Γυμνασίου 
το 33,4% και γ. μόνο στη Γ΄ Γυμνασίου το 28,8%. Μοιρασμένα εμφανίζονται 
συνολικά τα ποσοστά στο ερώτημα για το αν πρέπει οι ερωτήσεις γλωσσικής 
κατάρτισης (γραμματικής και συντακτικού), στις προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις, να ενισχυθούν βαθμολογικά. 

Για τον θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας και την επιμόρφωση: Το 51,9% των 
ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο θεσμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας βοηθάει τον 
«αδύνατο» μαθητή να βελτιωθεί στο μάθημα της Αρχαίας  Ελληνικής Γλώσσας (πολύ 
το 25,9%). Την ανάγκη  για συστηματική επιμόρφωση των φιλολόγων στη γλωσσική 
διδασκαλία  και τον ρόλο της  στη βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος 
αναγνωρίζει ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (το 50,1% απαντάει πως βοηθάει 
πολύ και το 39,7% αρκετά). 
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Προτάσεις 

Συνολικά, η έρευνα ανέδειξε την ξεχωριστή μέριμνα με την οποία οι φιλόλογοι 
περιβάλλουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ενώ  παράλληλα εντόπισε 
αδυναμίες που αφορούν τα παλαιότερα εγχειρίδια, τη χρησιμοποιούμενη διδακτική 
μέθοδο, τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος κ.τ.λ. 

Χρέος της πολιτείας είναι η αξιοποίηση των βελτιωτικών προτάσεων, ώστε να 
συμβάλουν: 

− στη διαμόρφωση, κατά τη διδακτική πράξη, μιας ακόμα περισσότερο 
γόνιμης και δημιουργικής σχέσης των μαθητών με το μάθημα της Α.Ε. 
Γλώσσας στο Γυμνάσιο, 

− στη βελτίωση, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, 
της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής, 

− στην αξιολόγηση των νέων εγχειριδίων με κριτήριο την ποιότητα και την 
ελκυστικότητά τους. Σοβαρά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το καθολικό 
αίτημα για ανθολόγηση κειμένων πεποιημένων ή διασκευασμένων,  
τουλάχιστον για τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, που να κινητοποιούν 
το ενδιαφέρον των μαθητών και να ανταποκρίνονται στην αντιληπτική τους 
ικανότητα, 

− στη συστηματικότερη διδασκαλία των βασικών φαινομένων της 
Γραμματικής και του Συντακτικού, 

− στη σχετική επιβράδυνση του ρυθμού διδασκαλίας, όπως αυτός ορίζεται από 
τις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

− στη βελτίωση  της διδακτικής μεθόδου και του τρόπου αξιολόγησης, 

− στην καλύτερη δυνατή διδακτική αξιοποίηση της σχέσης της Α.Ε. με τη Ν.Ε. 
Γλώσσα, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη του λεκτικού και, 
συνακόλουθα, του νοητικού πλούτου των μαθητών και στην ανάπτυξη της 
κριτικής τους σκέψης, και  

− στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση της γλωσσικής και πολιτισμικής 
κληρονομιάς και στην περαιτέρω ενίσχυση του ανθρωπιστικού 
προσανατολισμού της εκπαίδευσης. 
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Δ. Γενικά συμπεράσματα 

Από την παραπάνω έρευνα προκύπτει (μάλιστα με πολύ υψηλά ποσοστά αποδοχής) η 
αναγνώριση της πολλαπλής ωφελιμότητας της συστηματικής διδασκαλίας της 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, γεγονός που μπορεί να αποτελεί 
απάντηση σε όσους -εντός και εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας- επιμένουν να ζητούν 
τον εξοβελισμό του μαθήματος από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων2. 
Επίσης, φαίνονται πλέον ερευνητικά αστήρικτα: α) ο ισχυρισμός ότι οι φιλόλογοι 
επιθυμούν αποκλειστικά τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση στο 
Γυμνάσιο και β) η αμφισβήτηση της σημαντικής προσφοράς του μαθήματος στην 
ουσιαστικότερη εκμάθηση της Νέας Ελληνικής, στον περαιτέρω εμπλουτισμό του 
λεξιλογίου των μαθητών και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.  

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι από την επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων αναδεικνύεται το μεγάλο ενδιαφέρον με το οποίο οι φιλόλογοι 
περιβάλλουν το μάθημα, χωρίς να διακατέχονται από προκαταλήψεις και 
ιδεολογήματα περί αντιπαλότητας αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, τα οποία 
τόσο πολύ ταλάνισαν κατά το παρελθόν τον χώρο της εκπαίδευσης.  

Τα ερευνητικά δεδομένα (σε μεγάλο ποσοστό που αγγίζει αθροιστικά το 80%) 
ενισχύουν την άποψη  ότι η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής είναι συγχρόνως 
θερμή συνηγορία υπέρ της σωστότερης χρήσης της Νέας Ελληνικής, υπέρ του 
πλούτου, της ποικιλίας, της πλαστικότητας και της πολυχρωμίας της. Υπέρ αυτής της 
αλήθειας συνηγορεί το γεγονός ότι η Νέα Ελληνική, με δεδομένη την αστικοποίηση 
του πληθυσμού και προσαρμοζόμενη σήμερα στις επιταγές ενός πολιτισμού της 
γραφής, αναζήτησε στην Αρχαία Ελληνική -μέσω της λόγιας εκδοχής της- τύπους και 
εκφράσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου λόγου που απαιτεί 
πληρότητα και ακρίβεια, σαφήνεια και πυκνότητα. Παράλληλα, η τόσο συχνά 
παρατηρούμενη σήμερα αμήχανη χρήση των λόγιων εκφράσεων στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, τα ακαλαίσθητα λάθη, οι ανοίκειοι βαρβαρισμοί -που σημειωτέον 
ότι εν τέλει πληγώνουν το σώμα της Νέας και όχι της Αρχαίας Ελληνικής-, 
δικαιώνουν το αίτημα  για συστηματική επαφή της Νέας με την Αρχαία Ελληνική 
γλώσσα.  

Καταθέτοντας οι φιλόλογοι την πολύτιμη διδακτική εμπειρία τους, διαπιστώνουν 
σε ποσοστό πάνω από 83% ότι η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής βοηθάει στην 
κατανόηση παλαιότερων κειμένων της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, όπως του 

                                                 
2.  Βλ. Μιχάλης Καλαμαράς, Αντιτετράδια της εκπαίδευσης, τ. 71-72, Φλεβάρης 2005, σσ. 38-40. 
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Παπαδιαμάντη, του Βιζυηνού ή του Κάλβου3. Η ανάγκη μάλιστα για αξιοποίηση της 
καθημερινής διδακτικής εμπειρίας, η οποία υποτιμάται από αυτούς που αμφισβητούν 
την αξία της,  γίνεται εμφανέστερη,  αν αναλογισθεί κανείς ότι οι φιλόλογοι 
καλούνται να διδάξουν στο μάθημα  των Νέων Ελληνικών κείμενα,  όπως «Τό ἄνθος 
τοῦ γιαλοῦ» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από τα παλαιότερα εγχειρίδια ή «Τό 
μόνον τῆς ζωῆς του ταξείδιον» του Γεωργίου Βιζυηνού, που ανθολογείται στα νέα 
εγχειρίδια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γ΄ Γυμνασίου). Το πρόβλημα εξάλλου της 
γλωσσικής κατανόησης δεν περιορίζεται στα παλαιότερα κείμενα της λογοτεχνίας 
μας. Πλείστα παραδείγματα αντλημένα από τα ανθολογημένα στα Κ.Ν.Λ. ποιητικά 
και πεζά έργα της νεότερης αλλά και της νεότατης παραγωγής παραπέμπουν ευθέως 
ή εμμέσως στο τυπικό και στο λεκτικό της αρχαίας γλώσσας. 

Δεν εμφορούνται λοιπόν από έναν παλαιάς κοπής «γλωσσαμυντορισμό» οι 
φιλόλογοι, όταν  διαπιστώνουν  το ίδιο ακριβώς  που με προφητική διορατικότητα 
είχε επισημάνει ήδη από το 1928 ο Αχιλλέας Τζάρτζανος,  μεγάλος δάσκαλος όλων 
μας, αναφερόμενος  στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής 
γλώσσας: 

  «ἡ ὀρθὴ γνῶσις τῶν τῆς μεσαιωνικῆς καὶ νεωτέρας ἡμῶν γλώσσης εἶναι 
ἀδύνατος ἄνευ τῆς ἐπαρκοῦς γνώσεως τῶν τῆς ἀρχαίας και ἀντιστρόφως ἡ 
ὀρθὴ καὶ πλήρης κατανόησις τῶν τῆς ἀρχαίας ἐκείνης γλώσσης δὲν εἶναι 
εὔκολος ἄνευ τῆς ἐπαρκοῦς γνώσεως τῶν τῆς νέας»4. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι ερωτηθέντες σε σημαντικά μεγάλο ποσοστό 
(συνολικά περίπου 93%) απαντούν ότι η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής συντελεί 
στη «συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας». Στην σχεδόν 
ομόθυμη αυτή απάντηση ενυπάρχει ένα αίτημα διατήρησης μέσω της γλώσσας της 
ιστορικής μνήμης, που συνιστά μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις της αληθούς 
παιδείας, η οποία οφείλει να υπηρετεί με περισσή αφοσίωση σήμερα την ποιότητα 
του πολιτισμού και να διαφυλάσσει, στους χαλεπούς καιρούς μας, στο ακέραιο τον 

                                                 
3. Όσοι -και αυτοί απαρτίζουν το σύνολο σχεδόν του πνευματικού κόσμου της χώρας- βλέπουν με θλίψη 
μεταφρασμένους τους μεγάλους μας συγγραφείς τον Παπαδιαμάντη, τον Ροΐδη -ακόμα και τη Γυναίκα  
της Ζάκυθος του Διονυσίου Σολωμού-, στην εκπαίδευση προσβλέπουν  επιζητώντας να ανακοπεί αυτή η 
πορεία, η οποία στην καλύτερη περίπτωση αφυδατώνει τα μεγάλα έργα του νεότερου ελληνισμού από 
την πεμπτουσία της ποιότητάς τους, που δεν είναι άλλη από τη γλώσσα τους. Και είναι ακριβώς η 
εκπαίδευση ο χώρος στον οποίο σήμερα θα μπορούσαν να βρουν πλέον καταφύγιο, όπως τα σπάνια είδη 
των πτερωτών, έργα σαν τη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη ή την Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη για να 
εξακολουθούν να συνομιλούν μαζί μας οι συγγραφείς αυτοί στην αυθεντική τους γλώσσα.  
4. Ἀχιλλ. Τζάρτζανου, Νεοελληνική Σύνταξις, δεύτερη Ἔκδοσις, Ὀργανισμός Ἐκδόσεως Σχολικῶν 
Βιβλίων, Ἐν  Ἀθήναις, 1946, σ. 11. 
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ανθρωπιστικό προσανατολισμό της· γεγονός που κάποιοι αμφισβητούν στην Ελλάδα, 
ενώ την ίδια ώρα διατυπώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αίτημα για ενίσχυση των 
κλασικών γραμμάτων5. 

Και ενώ η αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο 
Γυμνάσιο γίνεται αποδεκτή από τη μεγάλη πλειοψηφία των φιλολόγων (86%), 
κάποιοι επιμένουν να διαμαρτύρονται χαρακτηρίζοντας μάλιστα συντεχνιακή τη 
στάση των ελλήνων φιλολόγων, γλώσσα ξένη την Αρχαία Ελληνική και ένδειξη 
προγονολατρίας την ενίσχυση των κλασικών γραμμάτων6. 

Και όμως δύο κορυφαίοι μας ποιητές, ο Σεφέρης το 1963 και ο Ελύτης το 1979, 
στην ομιλία τους κατά την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ συναντώνται 
ακριβώς στο σημείο που ισορροπεί τη δικαιολογημένη περηφάνια για το ιστορικό 
βάθος της γλώσσας μας με τη σεμνή αναφορά στη μικρή χώρα που κληρονόμησε τον 
ανεκτίμητο αυτό πλούτο7. 

                                                 
5. Στη  δραματική  έκκληση της  Jacqueline de Romilly στην εφημερίδα Φιγκαρό της Γαλλίας για την 
ενίσχυση των απειλούμενων κλασικών σπουδών στη Γαλλία μπορεί να δει κανείς ότι η αναζήτηση της 
ταυτότητας στην αρχαιοελληνική γλωσσική παράδοση είναι αίτημα πολιτισμικό με εμβέλεια 
πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. «Είναι σαφές», γράφει  η de Romilly, «ότι αυτοί οι δύο γνωστικοί κλάδοι 
[ενν. τα Ελληνικά και τα Λατινικά] ήσαν, εξ αρχής, στενά συνδεδεμένοι με τα Γαλλικά. Αντιπροσωπεύουν 
την αφετηρία της γλώσσας και του πολιτισμού μας. Είναι οι ρίζες μας. Αυτές οι δύο γλώσσες, όταν τις 
διδαχθείς νωρίς, αναπτύσσουν την κατανόηση των λέξεων και των δομών τής δικής μας γλώσσας. Και 
ξέρουμε καλά τι δυσκολίες αντιμετωπίζει σήμερα η γνώση τής Γαλλικής..» (Le Figaro, 29/1/2004). Βλ. Γ. 
Μπαμπινιώτης, «Έκκληση για ενίσχυση των ανθρωπιστικών γραμμάτων», Το Βήμα, 6 Ιουνίου 2004. 
6. «Ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι «κυρίαρχο στοιχείο» της πολιτισμικής μας παράδοσης, πρώτη φορά το 
ακούω - δηλαδή, προσπάθησαν διάφοροι προγονολάτρες αρχαιόπληκτοι να το κάνουν τέτοιο στοιχείο, 
διδάσκοντες ώρες ατέλειωτες Αρχαία Ελληνικά στα σχολειά από καταβολής ελληνικού κράτους». Βλ. Το 
Επταήμερο του Διόδωρου,  εφημ. Το Βήμα, Κυριακή 5 Ιουνίου 2005. 
7. Αναφέρει ο Σεφέρης,  το 1963: «Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που 
δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος 
μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε 
χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται 
καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα». Γιώργος Σεφέρης (2003). «Ομιλία στη 
Στοκχόλμη». Στο Δοκιμές. Τόμος Β΄. Αθήνα: Ίκαρος. Η΄ έκδοση, σ. 159. 
Και ο Ελύτης, το 1979: «Μου δόθηκε, αγαπητοί μου φίλοι, να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνο από 
μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μια γλώσσα που μιλιέται επί δυόμισι χιλιάδες 
χρόνια χωρίς διακοπή και μ’ ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινομενικά, διάσταση, αντιστοιχεί και 
στην υλικό-πνευματική οντότητα της χώρας μου. Που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση 
χρόνου… Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα μέσον επικοινωνίας, πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Συμβαίνει 
όμως να αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Προσκτάται η γλώσσα στο μάκρος των 
αιώνων ένα ορισμένο ήθος. Και το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι στο 
μάκρος 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας αιώνας, που να μην γράφτηκε ποίηση 
στην Ελληνική γλώσσα. Να το μεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει. Το παρουσιάζει 
ανάγλυφα η νέα Ελληνική ποίηση». Οδυσσέας Ελύτης (1995). «Λόγος στην Ακαδημία της Στοκχόλμης». 
Στο Εν λευκώ. Αθήνα: Ίκαρος, Δ΄ έκδοση, σ. 327.  
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Επομένως, η διαφύλαξη της γλωσσικής μας παράδοσης και η ανάδειξη της ομορφιάς 
και του πλούτου της, η μύηση των μαθητών μας στα μυστικά της γοητείας και της 
εκφραστικής της δύναμης όχι μόνο δεν συνιστά συντηρητική στροφή της 
εκπαίδευσης αλλά αποτελεί μια κατ’ ουσίαν δημοκρατική εκπαιδευτική πρόταση  
προσφοράς στο σύνολο των παιδιών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία ενός 
μορφωτικού αγαθού του οποίου η αξία υπερβαίνει τα εθνικά όρια. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

Adrados, F. R. (2003). Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας (Από τις Απαρχές ως τις μέρες 
μας), μτφ. A. Villar Lecumberri. Επιμ. Γ. Αθανασίου & Xρ. Χαραλαμπάκης. 
Αθήνα: Παπαδήμας. 

Browning, R. (1991). Η Ελληνική γλώσσα. Μεσαιωνική και νέα, μτφ. Μ. Ν. Κονομή. 
Αθήνα:  Παπαδήμας. 

Finley, M.I. (1996). Kρίση στα κλασικά γράμματα, μτφ. N. X. Xουρμουζιάδης. 
Φιλόλογος  85, 235-248. (Φθινόπωρο 1996). 

Romilly, J. de, & Vernant J.-P. (2002). Αγαπάμε τα Αρχαία Ελληνικά, μτφ. Α. Κόντος. 
Αθήνα: Ποταμός.  

Thomson, G. (1989). Η ελληνική γλώσσα: αρχαία και νέα. Αθήνα: Κέδρος. 
Βοσκός, Α., & Παπακωνσταντίνου, Θ. (1992). Από τη μετάφραση στο πρωτότυπο. 

Συμβολή στην ανανέωση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στη Μέση 
Εκπαίδευση. Αθήνα: Καρδαμίτσα. 

Κοξαράκη, Μ. (2000). Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της Ελληνικής 
Γλώσσας µέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείµενα: Εµπειρική έρευνα 
αξιολόγησης. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Κοπιδάκης, Μ. Ζ. (επιμ.). Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.  

Μανδηλαράς, Β. Γ. (2004)  Ιστορία των κλασικών γραμμάτων και κριτική των 
κειμένων. Αθήνα: Κάκτος. 

Μπαμπινιώτης, Γ. (1994α). Ελληνική γλώσσα, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον. Αθήνα:  
Gutenberg. 

Μπαμπινιώτης, Γ. (1994β).  Η γλώσσα ως αξία. Το παράδειγμα της Ελληνικής. Αθήνα:  
Gutenberg.  

Ρεγκάκος, Α. (2005, 30 Ιανουαρίου). Αρχαία, αλλά όχι απαρχαιωμένα. Το Βήμα. 



Πανελλαδική Έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο 

 15 

Τζάρτζανος, Α. (1934). Το γλωσσικό μας πρόβλημα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας. 

Τζάρτζανος, Α. (χ.χ.). Άρθρα και μελετήματα, Πρόλογος – Σημειώσεις - Επιμέλεια 
Νάσου Α. Τζάρτζανου. Αθήνα: Κακουλίδης.  



Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 16 

Παράρτημα 
 
Πανελλαδική έρευνα για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο 

 
1. Η διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στο 

Γυμνάσιο βοηθάει τους μαθητές: 

α/α  καθόλου λίγο αρκετά πολύ 

i. στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους 0,6% 15,1% 49,1%    35,2% 
ii. στην κατανόηση Κειμένων 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (π.χ. 
Παπαδιαμάντη, Βιζυηνού, Κάλβου 
κ.ά.) 

2,3% 24,2% 45,5% 28% 

iii. στην κατανόηση όρων που 
συναντούν κατά τη διδασκαλία 
μαθημάτων των θετικών επιστημών 
(Φυσικής, Μαθηματικών κ.ά.) 

3,3% 30,3% 46,3% 20,2% 

iv. στη σωστότερη χρήση της νέας 
ελληνικής γλώσσας 

2,1% 18,2% 41,9% 37,8% 

v. στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
και της νοητικής ικανότητάς τους 

6,8% 25,1% 38,3% 29,8% 

vi. στη συνειδητοποίηση της 
διαχρονικότητας της ελληνικής 
γλώσσας   

0,3%  5,2% 32,2% 62,3% 

 
 

2. Θα θεωρούσατε έλλειμμα παιδείας αν οι μαθητές τελείωναν το γυμνάσιο, χωρίς να 
έρθουν καθόλου σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα; 

i. ναι           96,8% 
ii. όχι          3,2% 

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

     i. καθόλου         0% 
                  ii. λίγο       12,8% 

iii.     πολύ        86,4% 
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4. Ο κύριος στόχος διδασκαλίας του μαθήματος πρέπει να είναι: 
i. γλωσσικός και δευτερευόντως αρχαιογνωστικός      21,7% 

    ii.   αρχαιογνωστικός και δευτερευόντως γλωσσικός     7,5% 
   iii.  γλωσσικός και αρχαιογνωστικός εξίσου   70,4% 

 
5. Οι δυσκολίες, που ενδεχομένως συναντούν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος, οι 

μαθητές οφείλονται περισσότερο8: 
i. σε ελλιπή γλωσσική κατάρτιση στη Νέα Ελληνική   65,8% 

ii. στην ποσότητα της ύλης       42,6% 
iii. στο διαφορετικό γνωστικό επίπεδο των μαθητών   41,4% 
iv. στη μέθοδο διδασκαλίας, όπως αυτή ορίζεται 

       από τις «Οδηγίες διδασκαλίας των φιλολογικών  
       μαθημάτων στο γυμνάσιο» του Π.Ι.      28,1% 

 
6. Οι δύο ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος ήταν αρκετές για την κάλυψη 

της διδακτέας ύλης κατά το προηγούμενο σχολικό έτος  2004-2005; 
i.     ναι        12,2% 

ii.     όχι       87,5% 
 

7. Θεωρείτε ότι ο ρυθμός  διδασκαλίας, όπως ορίζεται από τις Οδηγίες του Π.Ι., σε  σχέση 
με  τις  δυνατότητες  των μαθητών είναι : 

i. κανονικός      27,8% 
ii. γρήγορος      72,2% 

 
8. Τα εν χρήσει σήμερα (σχολικό έτος 2005-2006) διδακτικά εγχειρίδια:  

 ναι  όχι ΔΑ 
i.  είναι κατάλληλα 32,2% 20,6% 47,2 
ii.  πρέπει να αντικατασταθούν  63,2%   8,7% 28,4 

 
9. Τα εν χρήσει σήμερα (σχολικό έτος 2005-2006) διδακτικά εγχειρίδια βοηθούν 

συνολικά στη γλωσσική κατάρτιση των μαθητών:  
      i. καθόλου         1,5% 

 ii.     λίγο       71,8% 
                  iii.    πολύ        26,7% 
 
                                                 
8. Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες της μιας απαντήσεις. 
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10. Τα κείμενα του Α΄ μέρους κάθε ενότητας περιέχουν επαρκές γλωσσικό υλικό για τη 
διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού;  

i. ναι            47,8% 
ii. όχι         51% 

 
11. Πότε ένα κείμενο, κατά τη γνώμη σας, είναι διδακτικά προσφορότερο, λαμβανομένης 

υπόψη της ηλικίας των μαθητών ανά τάξη: 

   Α΄ B΄ Γ΄ 
i. όταν παρατίθεται αυτούσιο               12,5%  24,1%  70,1% 
ii. όταν είναι διασκευασμένο   63,8%  64,6%  22% 
iii. όταν είναι εξ ολοκλήρου πεποιημένο          17,7%    3,8 %    1,7% 

 
12. Η θεματολογία των  κειμένων είναι προσφορότερο να αναφέρεται κυρίως9 : 

i. στην καθημερινή ζωή  των  Αρχαίων Ελλήνων  87,2% 
ii. στη μυθολογία      58% 

iii. σε ιστορικά γεγονότα      60,9% 
iv. σε ιστορικά πρόσωπα     46,1% 
v. στην Εκκλησιαστική Γραμματεία    44,1% 

 
13. Το εισαγωγικό σημείωμα που συνοδεύει το κείμενο του Α΄ μέρους είναι 

κατατοπιστικό;   
                    i.    λίγο        16,6% 
                   ii.     αρκετά        70,8% 
                  iii.     πολύ       12,5% 
 

14. Είναι επαρκή τα γλωσσικά σχόλια που περιλαμβάνονται στο Α' και Δ΄ μέρος των 
Ενοτήτων;   

i. ναι       60,9% 
ii. όχι       38,6% 

 
15. Οι ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου καλύπτουν ολόκληρο το κείμενο του Α΄ 

μέρους της Ενότητας; 
i. ναι       64,6% 

ii. όχι       33,6% 

                                                 
9. Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες της μιας απαντήσεις. 
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16. Θεωρείτε ωφέλιμη τη συστηματική διδασκαλία του ετυμολογικού για τη 
συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας; 

i. ναι       92,5% 
ii. όχι         7,2% 

 
17. Πόσο ωφέλιμη θεωρείτε τη συστηματική διδασκαλία της Γραμματικής και του 

Συντακτικού για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας; 
i. καθόλου         0,3% 

ii. λίγο         9,9% 
iii. αρκετά       39,5% 
iv.     πολύ        50,3% 

       
18. Ο τρόπος παρουσίασης των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων ικανοποιεί από 

διδακτική άποψη:  
i.    καθόλου         7,2% 

ii.    λίγο       48,4% 
iii.    αρκετά       42,6% 
iv.    πολύ         1,7% 

    
19. Ο αριθμός των προτεινόμενων ασκήσεων είναι επαρκής για την κατανόηση και 

εμπέδωση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων;  
i.     λίγο        76,5% 

ii.     πολύ        23,5% 
 

20. Η διδασκαλία των βασικών στοιχείων της γραμματικής και του συντακτικού της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας  βοηθάει τον μαθητή: 

α/α  καθόλου  λίγο  αρκετά πολύ 

i. να προσεγγίζει καλύτερα ένα 
αρχαίο ελληνικό κείμενο 

1,2% 13,3% 51% 34,5% 

ii. να γράφει σωστότερα ένα νεοελλη-
νικό κείμενο 

5,5% 25,3% 46% 23,2% 
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21. Θεωρείτε επαρκή τον προβλεπόμενο από τις σχετικές οδηγίες χρόνο διδασκαλίας των 
γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας;  

i. καθόλου       20,7% 
ii. λίγο       51,6% 

iii. αρκετά       25,4% 
iv. πολύ          2,3% 

 
22. Πώς προσλαμβάνουν οι μαθητές το κάθε  μέρος  (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄)  μιας ενότητας  του 

σχολικού εγχειριδίου;  

 εύκολα πολύ εύκολα δύσκολα πολύ δύσκολα 

Α΄ 40,8%   1,5% 50%   7,7% 
Β΄ 64,4% 16,6% 17,8%   1,2% 
Γ΄  8,1%   0,9% 71,2% 19,8% 
Δ΄ 55,1%   8,6% 30,5%   5,8% 

 
23. Η διδασκαλία των κειμένων του Δ΄ μέρους υπηρετεί τους διδακτικούς στόχους;  

                 i.       ναι                                                                      55,1% 
                  ii.       όχι                                                                      42,6% 
 

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

 i .     καθόλου        2,3% 
ii.      λίγο       11,7% 
iii.     αρκετά       43,4% 
iv.      πολύ        42,6%  

 
 25. Οι ανακεφαλαιωτικές ενότητες πρέπει να συμπληρωθούν: 

 ναι όχι 

i. με περισσότερες επαναληπτικές ασκήσεις  70,1% 16,2% 

. ii.     με εποπτικά διαγράμματα της διδαγμένης ύλης της 
Γραμματικής και του Συντακτικού   

85,8%  3,5% 
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26. Θεωρείτε σωστή την προβλεπόμενη από τις σχετικές οδηγίες κατανομή του χρόνου 
διδασκαλίας των διαφόρων μερών (Α, Β, Γ, Δ) κάθε διδακτικής ενότητας του 
ισχύοντος βιβλίου:   

i. ναι         36,5% 
ii. όχι        59,4% 

 
27.  Είναι ωφέλιμο οι μαθητές: 

α/α   καθόλου λίγο αρκετά πολύ 

i.  να απομνημονεύουν σύντομα 
χωρία του αρχαίου κειμένου με 
διαχρονικό χαρακτήρα (γνωμικά - 
αποφθέγματα - παροιμίες); 

11% 37,8% 19,8% 31,4% 

ii. να γράφουν σε τετράδιο - ευ-
ρετήριο λέξεις του αρχαίου 
κειμένου και να τις μαθαίνουν;   

  6,1% 41,7% 19,2% 32,9% 

 
28. Η άσκηση των μαθητών στην ανάγνωση του αρχαίου κειμένου βοηθάει στην  

κατανόησή του;  
i. ναι       92,2% 

ii. όχι        6,7% 
 

29. Η γλωσσική κατανόηση του αρχαίου κειμένου πρέπει να υποστηρίζεται από  το 
κατάλληλο εποπτικό υλικό (εικόνες, διαγράμματα, χάρτες): 

i. καθόλου         3,2% 
ii. λίγο       15,5% 

iii. αρκετά       48,4% 
iv. πολύ       32,9% 

 
   30. Πόσο συχνά καταφεύγετε στη χρήση της Τεχνολογίας (Η/Υ, video, διαφανειών, cd-rom,  
         dvd κ.τ.λ.) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος: 

i. συχνά         8,5%  
ii. σπάνια       43,9% 

iii. ποτέ        47,7% 
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31. Είστε ικανοποιημένοι από τον ισχύοντα τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος: 

α/α  καθόλου λίγο  αρκετά πολύ 

 i.   στα πρόχειρα διαγωνίσματα 3,9%  26% 63,6% 6,6% 

ii. στις προαγωγικές και στις απο-
λυτήριες εξετάσεις 

4,9% 28,4% 58,8% 7,9% 

 
32. Κατά την αξιολόγηση του μαθήματος, οι ερωτήσεις κατανόησης του περιεχομένου 

πρέπει να αξιολογούνται:  
i. με λιγότερες μονάδες      29,4% 
ii. με περισσότερες μονάδες        8,7% 
iii. όπως ισχύει σήμερα     61,8% 

 
33. Πρέπει να αξιολογούνται οι μαθητές στη μετάφραση του αρχαίου κειμένου:  

i.  και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου    37,8% 
ii.  μόνο στη Β΄ και στη Γ΄ Γυμνασίου    33,4% 

iii.  μόνο στη Γ΄ Γυμνασίου;      28,8% 
 

34. Πιστεύετε ότι οι ερωτήσεις γλωσσικής κατάρτισης (γραμματικής και συντακτικού) 
στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πρέπει να ενισχυθούν βαθμολογικά; Να 
συμπληρώσετε τα ανάλογα τετραγωνίδια:  

  Τάξεις 
  Α΄ Β΄  Γ΄ 
 i. ναι 32,2% 51,3% 58% 
ii. όχι 59,4% 43,2%    37,1% 

 
35. Ο θεσμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας βοηθάει τον "αδύνατο" μαθητή να βελτιωθεί 

στο μάθημα της  Αρχαίας  Ελληνικής Γλώσσας; 
i. καθόλου        2,2% 

ii. λίγο      20,1% 
iii. αρκετά       51,9% 
iv. πολύ      25,9% 
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36. Η συστηματική επιμόρφωση των φιλολόγων στη γλωσσική διδασκαλία μπορεί να  
συντελέσει στη βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος: 

i. καθόλου    0,9% 
ii. λίγο    9,3% 

iii. αρκετά  39,7% 
iv. πολύ   50,1% 

 
37. Έχετε κάποια πρόταση για βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος (π.χ. ως προς 

το κείμενο, τη γραμματική, το συντακτικό κ.τ.λ.):  
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 

 
 


