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Σύντομη περιγραφή (Abstract)  

 

Αν και είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας και την ιστορία της, ωστόσο τα 

σχόλια, που ακούμε συχνά για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, είναι 

αρνητικά: «βαρετά», «αχρείαστα», «Δεν θα γίνουμε όλοι φιλόλογοι!» Σκοπός 

της έρευνάς μας είναι να διερευνήσουμε τις απόψεις των μαθητών, όσον 

αφορά τα Αρχαία Ελληνικά, τον τρόπο διδασκαλίας τους και τους λόγους για 

τους οποίους οι ίδιοι δεν τα επιλέγουν ως κύριο μάθημα. 

 

While we are proud of our language and history, we often hear comments 

about the course of Ancient Greek which are negative, comments like: 

"boring", "unnecessary", "We will not all become scholars!" The aim of our 

research it is to explore the views of students regarding the Ancient Greek, 

the way teaching and the reasons why they did not choose the main course. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόλογος  

Μέσα από την έρευνά μας αποσκοπούμε να μελετήσουμε τις στάσεις των 

μαθητών απέναντι στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Δεδομένου: α) ότι η 

αλματώδης ανάπτυξη των θετικών και των εφαρμοσμένων επιστημών, καθώς 

βέβαια και των επιστημών που άπτονται της οικονομίας, υπόσχεται μια 

ασφαλέστερη επαγγελματική σταδιοδρομία β) ότι η εποχή μας δεν ευνοεί τη 

σφαιρική μόρφωση, αλλά την εξειδίκευση και γ) ότι η γνώση σήμερα 

αντιμετωπίζεται χρησιμοθηρικά, παρατηρούμε ότι τα Αρχαία Ελληνικά και 

γενικότερα οι κλασικές σπουδές διέρχονται κρίση και δέχονται τα πυρά της 

κριτικής. Την ίδια στιγμή παρατηρείται το εξής οξύμωρο: ενώ το μάθημα 

απαξιώνεται είτε ως μη εξεταζόμενο – βασικό, είτε ως αντικείμενο που κατά 

κανόνα δεν θα επιφέρει επαγγελματική αποκατάσταση και οικονομικό κέρδος, 

ωστόσο η αξία του ως πυλώνας της πολιτισμικής και εθνικής μας ταυτότητας 

δύσκολα αμφισβητείται. 

 

Με βάση τα πιο πάνω θα προσπαθήσουμε μέσα από την ερευνητική μας 

εργασία να δούμε τις απόψεις των συμμαθητών μας και γενικά των μαθητών 

του Λυκείου μας για τα Αρχαία Ελληνικά και σε πρώτο επίπεδο να δώσουμε 

μια απάντηση στο ερώτημα αν τα Αρχαία Ελληνικά έχουν μια θέση στο 

σύγχρονο σχολείο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουμε να 

ανιχνεύσουμε από τις απαντήσεις των συμμαθητών μας ποια ακριβώς θέση 

αναμένουν να έχουν τα Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο, ενώ σε ένα τρίτο 

επίπεδο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις αιτίες, που κατά τους 

συμμαθητές μας το μάθημα δεν είναι τόσο δημοφιλές και πώς αυτό θα 

μπορούσε να τους ελκύσει περισσότερο. Τα συμπεράσματά μας και οι 

εισηγήσεις μας θα επιχειρηθεί να γνωστοποιηθούν τόσο στους άμεσα 

εμπλεκόμενους (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκπαιδευτικές 

οργανώσεις, Σύνδεσμος Φιλολόγων Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή 

Πανεπιστημίου Κύπρου), όσο και στα Μ.Μ.Ε. προς ενημέρωση του ευρύτερου 

κοινού.  

 

Θεωρούμε πως η σημασία της έρευνάς μας είναι μεγάλη, διότι γενικά οι 

μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση δεν στηρίζονται σε έρευνες, που μελετούν τη 



στάση και τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών και τα πραγματικά 

δεδομένα του σχολείου. Για τα Αρχαία Ελληνικά ανάλογες έρευνες στην 

Κύπρο σπανίζουν και ως εκ τούτου αναμένουμε ότι η δική μας συμβολή, 

ακόμη και αν αγνοηθεί πλήρως από τους αρμοδίους, τουλάχιστον θα δώσει 

σε κάθε περίπτωση τροφή για προβληματισμό. 

Εισαγωγή 

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας, που αποφασίσαμε να διεξαγάγουμε, 

αφορά στις στάσεις και τις απόψεις των συμμαθητών μας για το μάθημα των 

Αρχαίων Ελληνικών. Ο αρχικός μας προβληματισμός στηρίχτηκε στη 

γενικότερη διαπίστωση ότι, παρόλο που γενικά εκφράζεται η άποψη ότι 

είμαστε περήφανοι για την καταγωγή, την ιστορία, τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό μας, που αποτελούν συνέχεια του αρχαιοελληνικού, ωστόσο στην 

πράξη τα Αρχαία Ελληνικά είναι ένα μάθημα, που οι περισσότεροι μαθητές 

δεν συμπαθούν ιδιαίτερα και βέβαια αποφεύγουν να το επιλέξουν. Μάλιστα, η 

καθιέρωση των κλάδων στην Α΄ Λυκείου από τη σχολική χρονιά 2015-2016 

κατέστησε ξεκάθαρο ότι η τάση προς τους λεγόμενους «πρακτικούς», 

«οικονομικούς» και «εμπορικούς» κλάδους είναι ασύγκριτα ισχυρότερη από 

αυτή προς τον «θεωρητικό» είτε όσον αφορά το πλήθος των τμημάτων είτε 

όσον αφορά το πλήθος των μαθητών των τμημάτων. 

  

Αρχικά διερευνούμε το θέμα μας βιβλιογραφικά εστιάζοντας σε μελέτες, που 

θα μας επιτρέψουν να ορίσουμε βασικούς όρους της έρευνάς μας, όπως λ.χ., 

τι είναι τα Αρχαία Ελληνικά, πώς τα αντιμετωπίζει η κοινωνία και τι έρευνες 

έχουν γίνει σχετικά. Το στάδιο αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να 

ενημερωθούμε ενδελεχέστερα για το θέμα και να προχωρήσουμε καλύτερα με 

τη διαδικασία. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα 

και τον τρόπο καταρτισμού του ερωτηματολογίου μας, το οποίο χορηγήθηκε 

στην πλειοψηφία των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη. Ακολούθως θα 

παρουσιάσουμε το προφίλ του δείγματος, τη διαδικασία της δειγματοληψίας 

και έπειτα θα εκθέσουμε τα αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα. Τέλος, θα 

γίνει η εξαγωγή των συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα και τυχόν 

συσχετισμοί με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας.  

 



Η εργασία μας θα ολοκληρωθεί με την παράθεση της βιβλιογραφίας που 

αξιοποιήθηκε και με μια σειρά από παραρτήματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν 

το ίδιο το ερωτηματολόγιο και τους πίνακες αποτελεσμάτων, όπως αυτοί 

δημιουργήθηκαν από το λογισμικό SPSS με τη βοήθεια του οποίου έγινε η 

επεξεργασία των δεδομένων μας. 

 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Ως «Αρχαία Ελληνικά» (στο εξής: Α.Ε.) ορίζεται γενικά η μορφή της ελληνικής 

γλώσσας, η οποία μιλήθηκε μεταξύ 14ου αι. π.Χ. και 4ου αι. μ.Χ., οπότε 

θεωρείται ότι αρχίζει η Μεσαιωνική Ελληνική. (Χριστίδης 2005, σ. 64) Ωστόσο, 

γίνεται φανερό ότι ο όρος «Α.Ε.» είναι πολύ ευρύς και ισοπεδωτικός. Αυτό 

συμβαίνει όχι μόνο, γιατί είναι αδύνατο να παραμείνει ίδια μια γλώσσα για 18 

αιώνες –επομένως, τα Α.Ε. του 800 π.Χ. είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα 

του 400 π.Χ.– αλλά και γιατί μέχρι τουλάχιστον τον 4ο αι. π.Χ. τα Ελληνικά δεν 

ήταν ποτέ μια ενιαία γλώσσα, όπως είναι σήμερα τα Νέα Ελληνικά (στο εξής: 

Ν.Ε.), αλλά ένα σύνολο από διάφορες διαλέκτους (Χριστίδης 2005, σ. 64· 

Ανδριώτης 1995, σ. 18). Όταν λοιπόν σήμερα στο σχολείο διδασκόμαστε Α.Ε., 

διδασκόμαστε κυριότατα την Αρχαία Αττική Διάλεκτο του 5ου και 4ου αιώνα 

π.Χ., δηλαδή τα Α.Ε., που μιλούσαν οι Αθηναίοι την περίοδο της μεγάλης 

πολιτικής και πολιτισμικής ακμής τους. (Χριστίδης 2005, σ. 155) 

 

Τα Α.Ε. ως μάθημα στο σχολείο έχουν εξαιρετικά μακρά παράδοση, καθώς 

στις διάφορες μορφές τους αποτελούσαν το κύριο γλωσσικό μάθημα από 

αιώνες. Ήδη στην Αρχαιότητα διδασκόταν ο «αρχαιότερος» Όμηρος και η 

πρακτική αυτή συνεχίστηκε και στη Βυζαντινή Εποχή, η οποία έδινε μεγάλη 

σημασία στον λεγόμενο «αττικισμό». (Χριστίδης 2005, σ. 196 κ.ε) Κατά την 

Τουρκοκρατία, όταν την ευθύνη για την εκπαίδευση ανέλαβε η Εκκλησία, τα 

Α.Ε. συνέχισαν να διαμορφώνουν τη γλωσσική εκπαίδευση των Ελλήνων, η 

δε αξία τους επανεκτιμήθηκε την εποχή του Διαφωτισμού ανοίγοντας νέες 

προοπτικές συνδεδεμένες με την απελευθέρωση του Γένους. Με την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους τα Α.Ε. καθιερώθηκαν ως το μοναδικό γλωσσικό 

μάθημα, γεγονός που εξέφραζε την ανάγκη του νεοσύστατου κράτους να 

συνδεθεί με το ένδοξο ιστορικό του παρελθόν. Αν και τα πράγματα άλλαξαν 



άρδην κατά τη διάρκεια του 20ου αι., υπολογίζεται ότι μέχρι το τελευταίο 

τέταρτό του τα αναλυτικά προγράμματα στη Μέση Εκπαίδευση αφιέρωναν 

στο μάθημα το 40% περίπου του διδακτικού χρόνου. Από το 1976, όταν 

Δημοτική καθιερώθηκε στην Ελλάδα ως η μοναδική επίσημη γλώσσα, η 

παρουσία των Α.Ε. μειώθηκε σταδιακά και αισθητά. (Βαρμάζης, 2007) 

 

Το πρόβλημα πάντως που εντοπίστηκε ήδη από τα τέλη του 19ου αι. ήταν ότι 

το μάθημα «πέθαινε» εξαιτίας της προσκόλλησης στην εξαντλητική 

γραμματικοσυντακτική ανάλυση, η οποία περιθωριοποιούσε την πρόσληψη 

του νοήματος του αρχαίου πολιτισμού. Η κυριαρχούσα αυτή τάση έγινε 

προσπάθεια να διορθωθεί από το 1982, όταν στο ελλαδικό Γυμνάσιο 

προτιμήθηκε η μελέτη Α.Ε. κειμένων από μετάφραση και η διδασκαλία της 

Α.Ε. γλώσσας περιορίστηκε στο Λύκειο. Ωστόσο, τα Α.Ε. από το πρωτότυπο 

επανήλθαν το 1992 για να μοιραστούν τον διατιθέμενο χρόνο με την 

«Αρχαιογνωσία», πρακτική που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ισχύει και στην 

Κύπρο. (Βαρμάζης, 2007) 

 

Η προβληματική σχέση των μαθητών με το μάθημα των Α.Ε. είναι 

ενδεχομένως μια συνέπεια της σύγχυσης ανάμεσα στις προσδοκίες από το 

μάθημα και στους σκοπούς που αυτό εξυπηρετεί, σκοπούς που συνδέονται 

με ζητήματα εθνικής ιδεολογίας. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από τον 

Συμεωνίδη (2011), ο οποίος εντοπίζει για το μάθημα μη ελκυστικές μεθόδους 

διδασκαλίας, επισημαίνει την απορριπτική στάση των μαθητών και σχολιάζει 

την αμηχανία των ίδιων των εκπαιδευτικών να πείσουν για τη χρησιμότητα 

των Α.Ε. Η δε εμμονή στην Αττική Διάλεκτο της Κλασικής Εποχής αφενός μεν 

«καίει» το επιχείρημα υπέρ του μαθήματος ότι η Ν.Ε. έχει μητέρα τα 

«Αρχαία», διότι άμεση μητέρα της Ν.Ε. δεν είναι η Αττική, αλλά η Ελληνιστική 

Κοινή, η οποία δεν διδάσκεται, και αφετέρου προδίδει τις ιδεολογικές 

προθέσεις, που κατευθύνουν την παρουσία του μαθήματος στη Μέση 

Εκπαίδευση και οι οποίες θεωρούνται υπεύθυνες για τα προβλήματα, που το 

συνοδεύουν και οδηγούν στην απαξίωσή του. Πέρα από τη διαπίστωση αυτή 

η έρευνα της Παγκραστή (2015) καταδεικνύει πως οι ίδιοι οι φιλόλογοι 

μεταδίδουν κατά τη διδασκαλία ιδεολογήματα που βλάπτουν την στάση των 

μαθητών απέναντι στα Α.Ε., όπως ότι αυτά είναι μια γλώσσα «ανώτερη» από 



τα Ν.Ε. Την ίδια στιγμή διαπιστώνεται και αδυναμία των μεθόδων διδασκαλίας 

των Α.Ε. να δημιουργήσουν επαρκείς συνδέσεις ανάμεσα στην Α.Ε. και τη 

Ν.Ε. και να οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση των διαδικασιών, που οδήγησαν 

στη διαμόρφωση της σημερινής μας γλώσσας.  

 

Η πανελλαδική έρευνα, που διεξήχθη το 2007 με σκοπό να διερευνήσει τη 

στάση των απέναντι στο μάθημα και με αφορμή τα νέα διδακτικά εγχειρίδια 

για το Γυμνάσιο, έχει ενδιαφέροντα μεν, αλλά αμφισβητούμενα αποτελέσματα 

(Γκλαβάς 2007· κριτική για κατευθυνόμενη ιδεολογική στάση: Συμεωνίδης 

2011). Σύμφωνα λοιπόν με την πιο πάνω έρευνα οι ελλαδίτες φιλόλογοι σε 

ποσοστά πάνω από το 80% θεωρούν ότι δεν ενδείκνυται η αποκλειστική 

διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση στο Γυμνάσιο και ότι τα 

Α.Ε. βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην ουσιαστικότερη 

εκμάθηση της Ν.Ε. μέσω του εμπλουτισμού του λεξιλογίου των μαθητών. 

Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που θεωρούν την αύξηση των περιόδων 

διδασκαλίας του μαθήματος «συντεχνιακή υπόθεση» και δείγμα 

προγονοπληξίας. 

 

Μια άλλη έρευνα, αυτή τη φορά ανάμεσα σε φοιτητές της Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (Elaković και Stojičić 2014), 

στηριζόμενη σε συμπεράσματα που εξήχθησαν μέσω ερωτηματολογίων, που 

υποβλήθηκαν σε τριτοετείς φοιτητές, υποστηρίζει πως η διασύνδεση των Α.Ε. 

μέσω της σύγκρισης με τα Ν.Ε. έχει πολλά να προσφέρει στη βαθύτερη 

γνώση των Ν.Ε. από αλλοδαπούς σπουδαστές.  

 

Εκτός από τις πιο πάνω έρευνες, που αξίζει να παρατηρηθεί ότι εστιάζουν σε 

εκπαιδευτικούς και φοιτητές αγνοώντας τη στάση των μαθητών και της 

κοινωνίας γενικότερα, υπάρχει και ένα πλήθος δημοσιευμάτων στον τύπο, 

εντυπωσιακών μεν, των οποίων όμως η εγκυρότητα χρήζει συχνά περαιτέρω 

διερεύνησης. Ανεξάρτητα όμως από τον βαθμό της επιστημονικότητάς τους 

αποφασίσαμε να κάνουμε μια επιλογή από αυτά, διότι τέτοια δημοσιεύματα 

επηρεάζουν εύκολα την κοινή γνώμη και συχνά τις απόψεις των μαθητών. 

Αφήνοντας κατά μέρος το πολύ γνωστό «Hellenic Quest» της Apple, που 

ανήκει πια στη σφαίρα των αστικών μύθων (Σαραντάκος 2007), βρίσκουμε 



κυκλοφορεί μια σειρά άρθρων, που αναδεικνύει την αξία των Α.Ε.: 

επαναπρογραμματίζουν τον εγκέφαλο και ενισχύουν τη λεκτική νοημοσύνη και 

την αφαιρετική ικανότητα (Βασιλείου, 2016) και μπορούν να θεραπεύσουν τη 

δυσλεξία (Κασσίμη, 2005). Τέλος δύο δημοσιεύματα της Telegraph 

(17.11.2012 και 30.7.2010) πληροφορούν ότι σε ορισμένα Δημοτικά της 

Αγγλίας προσφέρθηκε το μάθημα των Α.Ε. με στόχο την ενίσχυση των 

μειωμένων δεξιοτήτων των άγγλων μαθητών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών 

και τη σύνδεσή τους με την Αρχαία Ελλάδα, που αποτελεί τη βάση του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

 

Μεθοδολογία της Έρευνας  

Η διεξαγωγή της έρευνάς μας έγινε σύμφωνα με κάποια στάδια, τα οποία 

ακολουθούν τους κανόνες της επιστημονικής έρευνας. Πρέπει βέβαια να 

ομολογήσουμε ότι επρόκειτο για ένα πεδίο, το οποίο ήταν τελείως άγνωστο 

για εμάς. Για τον λόγο αυτό πρώτη μας δουλειά ήταν η μελέτη σχετικής 

βιβλιογραφίας, που μας δόθηκε από τους συντονιστές καθηγητές μας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μελέτες των Αντωνίου (2014), Bell (1997), 

Μιχαλοπούλου (2006) και Μπάλτα (2012). Λεπτομέρειες μπορεί να δει κανείς 

στον πίνακα της βιβλιογραφίας. 

 

Ταυτόχρονα άρχισε η διερεύνηση του θέματος. Αυτή άρχισε μέσα από 

συζήτηση με τους συντονιστές καθηγητές μας και συνεχίστηκε με διαδικτυακή 

έρευνα για τον εντοπισμό σχετικής βιβλιογραφίας. Κατά το στάδιο αυτό από 

τον αρχικό προβληματισμό καταλήξαμε σε δύο οριστικά ερευνητικά 

ερωτήματα: α) «Γιατί οι μαθητές δεν επιλέγουν τα Αρχαία Ελληνικά ως κύριο 

μάθημα;» και β) «Τι πιστεύουν οι μαθητές για τα Αρχαία Ελληνικά;». Στη 

συνέχεια είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο μεθόδων έρευνας: συνεντεύξεις με 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ή ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Τελικά επιλέξαμε τη δεύτερη δυνατότητα με το σκεπτικό ότι πρόκειται για 

καταλληλότερη μέθοδο συλλογής δεδομένων για την περίπτωσή μας.  

 

 



Προκειμένου να καταρτίσουμε το ερωτηματολόγιο «διαιρέσαμε» τα γενικά 

ερωτήματα σε υποερωτήματα. Αυτό θα διευκόλυνε και τη διερεύνηση του 

θέματος και την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Τα υποερωτήματα 

αυτά ήταν τα εξής: 1) Ποιες ελλείψεις και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

σε σχέση με τα Αρχαία Ελληνικά;  2) Τι πιστεύουν οι μαθητές για τον τρόπο 

διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών; 3) Τι πιστεύουν οι μαθητές για τα 

Αρχαία Ελληνικά σε σχέση με τη χρησιμότητά τους στη ζωή τους, τη 

μόρφωσή τους και τη σημασία τους για τον πολιτισμό μας; 4) Τι πιστεύουν οι 

μαθητές για τις ώρες διδασκαλίας και τις εξετάσεις στα Αρχαία Ελληνικά; 5) 

Πιστεύουν οι μαθητές ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι βοηθητικά και σε άλλα 

μαθήματα και κυριότερα στα Νέα Ελληνικά; 

 

Έπειτα για κάθε υποερώτημα δημιουργήσαμε σχετικές δηλώσεις, οι οποίες 

επρόκειτο να απαντηθούν βάσει της κλίμακας Likert  (Bell, 1997· 

Παπαδημητρίου και άλλοι, 2001· Arnold et al, 1967· Hasson & Arnetz, 2007) 

με αριθμητικά στοιχεία από το 1 έως το 5: 1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = 

διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ 

απόλυτα (Μιχαλοπούλου, 2006). Τελικά προέκυψαν 32 δηλώσεις και 

προσθέσαμε άλλες τρεις δηλώσεις ελέγχου, οι οποίες σκοπό είχαν να 

καταδείξουν αν κάθε ερωτηματολόγιο απαντήθηκε με ειλικρίνεια. Αυτές δεν 

λήφθηκαν υπ’ όψιν κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ας σημειώσουμε 

ότι τις περισσότερες δηλώσεις δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιες, ενώ κάποιες από 

αυτές τις δανειστήκαμε από τα ερωτηματολόγια των ερευνών που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το σύνολο των 35 δηλώσεων 

αποτέλεσε το Β΄ Μέρος του ερωτηματολογίου και η σειρά των ερωτήσεων 

διαμορφώθηκε τυχαία, ώστε οι ερωτώμενοι να μην είναι σε θέση να τις 

κατηγοριοποιούν. (Βλ. τις δηλώσεις ανά ερώτημα στο Παράρτημα  2.) 

 

Το Α΄ Μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, οι οποίες 

αντιπροσωπεύονται από τις μεταβλητές  1 (Φύλο. Κατηγορία 1: αγόρι – 

κατηγορία 2: κορίτσι), 2 (Τάξη. Κατηγορία 1: Α΄ Τάξη – κατηγορία 2: Β΄ Τάξη – 

κατηγορία 3: Γ΄ Τάξη) , 3 (Επίδοση. Κατηγορία 1: άριστη – κατηγορία 2: 

μέτρια – κατηγορία 3: μη ικανοποιητική), 4 (Μορφωτικό επίπεδο γονέων. 

Κατηγορία 1: Δημοτικό – κατηγορία 2: Γυμνάσιο/ Λύκειο – κατηγορία 3: 



Πανεπιστήμιο – Κατηγορία 4: Μεταπτυχιακό ) και 5 (Μαθήματα Κατεύθυνσης), 

με σκοπό να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές 

ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο, όπως 

δόθηκε στους μαθητές, βρίσκεται αυτούσιο στο Παράρτημα 1 της παρούσας 

έρευνας. 

 

Μόλις το ερωτηματολόγιο ήταν πια έτοιμο υποβλήθηκε στους συντονιστές 

καθηγητές για τυχόν διορθώσεις ή άλλες εισηγήσεις. Οι αλλαγές δεν ήταν 

πολλές και σύντομα άρχισε ο πολλαπλασιασμός των ερωτηματολογίων και ο 

καταρτισμός ενός προγράμματος επίσκεψης σε τμήματα. Πριν από τη 

χορήγηση των ερωτηματολογίων ζητούσαμε την άδεια του διδάσκοντα, ενώ 

κατά τη χορήγησή τους εξηγούσαμε με πολλή συντομία το θέμα την έρευνας, 

τονίζοντας ότι η απάντηση των ερωτηματολογίων δεν ήταν υποχρεωτική, ήταν 

ανώνυμη και ότι θα επιθυμούσαμε ειλικρινείς απαντήσεις. Τα απαντημένα 

ερωτηματολόγια παρέμειναν σε φακέλους ανά τμήμα και ταυτόχρονα άρχισε η 

μελέτη των δηλώσεων ελέγχου, ώστε να απορριφθούν τα τυχόν μη ειλικρινή. 

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης ο ένας εκ των δύο 

συντονιστών καθηγητών μας εξήγησε τη λειτουργία του λογισμικού «SPSS» 

με τη βοήθεια του οποίου θα γινόταν η στατιστική επεξεργασία των έγκυρων 

ερωτηματολογίων. Σύντομα άρχισε η καταχώριση των δεδομένων στο πιο 

πάνω λογισμικό. 

 

Όταν η καταχώριση ολοκληρώθηκε, οι δηλώσεις επανατοποθετήθηκαν στα 

ερευνητικά υποερωτήματα στα οποία ανήκαν, και πλέον μέσω συγκρίσεων 

και παρατηρήσεων εξαγάγαμε τα πρώτα ειδικά συμπεράσματα. Με βάση τα 

τελευταία προχωρήσαμε στη εξαγωγή των γενικών συμπερασμάτων, 

προσπαθώντας ταυτόχρονα να τα ερμηνεύσουμε και να τα συσχετίσουμε με 

τη βιβλιογραφία, την οποία αξιοποιήσαμε. 

 

Το τελευταίο στάδιο περιελάμβανε τη διαδικασία της συγγραφής της 

παρούσας έρευνας, η οποία υποβαλλόταν τμηματικά στους συντονιστές 

καθηγητές μας μέχρι, μετά από διορθώσεις, να πάρει την τελική της μορφή. 

 

 



Αποτελέσματα της έρευνας  

Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα και να 

καταγράψουμε όλα τα αποτελέσματα θα την χωρίσουμε σε 3 ενότητες:  

 Δείγμα και Δειγματοληψία,  

 Βασικά ερευνητικά ερωτήματα,  

 Συγκριτική αξιολόγηση  

 

1. Δείγμα της έρευνας μας  

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί 

συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με 

το πρόγραμμα SPSS. Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η σχετική 

βιβλιογραφία. Στους πίνακες που υπάρχουν στο Παράρτημα 3, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε 

παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις ανά 

παράγοντα. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 

(Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, ερευνητικές εργασίες από www.nikolas-

nikolaou.net). Ολόκληρη η συζήτηση που ακολουθεί είναι ανά ερευνητικό 

ερώτημα. 

 1.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

 Η έρευνα έλαβε χώρα στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη από τις 19 Δεκεμβρίου 2016 

μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017. 

Διανείμαμε τα ερωτηματολόγια σε 

όλες τις τάξεις του Λυκείου με 

εξαίρεση έναν πολύ μικρό αριθμό 

μαθητών, των οποίων οι κηδεμόνες 

από την αρχή της χρονιάς δήλωσαν 

ενυπόγραφα ότι δεν αποδέχονται τη 

συμμετοχή των παιδιών τους σε 

τυχόν έρευνες. Συνολικά δόθηκαν 

265 ερωτηματολόγια τα οποία 

απαντήθηκαν από αγόρια σε 

ποσοστό 40,1 % και από κορίτσια σε 



ποσοστό 59,9 %. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το ερωτηματολόγιό μας 

είναι διαβαθμισμένο ως προς το φύλο των ερωτηθέντων, αν εξαιρέσουμε 

μικρές διαφορές ως προς το γενικό σύνολο των αγοριών και των κοριτσιών. 

Από το πιο κάτω διάγραμμα, που δείχνει την τάξη των μαθητών, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μαθητές της 

Α΄ Λυκείου. Όμως εκτός από αυτή τη διαφορά, μπορούμε να δούμε και πάλι 

ότι το δείγμα μας είναι διαβαθμισμένο ως προς την τάξη των μαθητών.  

Ένα ποσοστό 48,3 % του δείγματος δηλώνει ότι είναι άριστο, ένα ποσοστό 

45,5% δηλώνει ότι έχει μέτρια επίδοση και ένα ποσοστό 6,2 % μη 

ικανοποιητική. Απομένει λοιπόν να συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων σε 

επίδοση μαθητών με τις απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητών, για να 

δούμε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις μεταξύ τους. 

 

2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα  

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό 

ερώτημα. Για κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Να αναφέρουμε ότι όλοι οι πίνακες βρίσκονται στο Παράρτημα 3 με τους 

πίνακες των αποτελεσμάτων. Εδώ απλά γίνεται ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την 

ανάλυση. Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο 

μέσος όρος των απαντήσεων και η τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε 

να βασιστούμε στον μέσο όρο για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας, όταν 

η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από το μισό του μέσου όρου (Νικολάου, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Ποιες ελλείψεις και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε σχέση 

με τα Α.Ε;              

Παρατηρώντας κανείς τα ποσοστά των 

απαντήσεων του πίνακα 1 (Παράρτημα 

3), βλέπει ότι το 49,2% των μαθητών θα 

φοβόταν να επιλέξει ενισχυμένα Αρχαία. 

Το ποσοστό αυτό σχεδόν 

ευθυγραμμίζεται με εκείνο του 42,4%, το 

οποίο θεωρεί δύσκολη την κατανόηση 

της Α.Ε., παρόλο που γενικά ως 

γλώσσα θεωρείται το ίδιο δύσκολη με 

οποιαδήποτε άλλη. Αυτό σημαίνει πως η 

εικόνα των μαθητών για τα Α.Ε. είναι ότι 

είναι ως μάθημα (και όχι ως γλώσσα) δύσκολα, γεγονός που τους  αποτρέπει 

από την επιλογή του μαθήματος. Τυχόν ελλείψεις από το Γυμνάσιο δεν 

φαίνεται να είναι λόγος που επηρεάζει την επιλογή των Αρχαίων, αφού μόνο 1 

στους 4 μαθητές έχει αυτή την άποψη. Δεδομένου επίσης πως οι 

περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι οι όποιες ελλείψεις τους στα Μαθηματικά 

δεν αποτελούν λόγο επιλογής των Α.Ε. ως λύσης ανάγκης, συμπεραίνουμε 

ότι η επιλογή των Α.Ε. ως κύριου μαθήματος θα πρέπει λογικά να γίνεται με 

βάση τις προοπτικές που αυτά ανοίγουν για σπουδές. 

2.2. Τι πιστεύουν οι μαθητές για τον τρόπο διδασκαλίας των Αρχαίων 

Ελληνικών; 

Παρατηρώντας κανείς προσεκτικά 

τον πίνακα 2 (Παράρτημα 3), 

μπορεί να δει ότι ένα πολύ μικρό 

ποσοστό μαθητών θεωρεί ότι τα 

Α.Ε. διδάσκονται με τη σωστή 

μέθοδο. Οι υπόλοιποι είτε δεν 

έχουν άποψη, είτε διαφωνούν 

(45,2%). Αυτό ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι περισσότεροι 

μαθητές θεωρούν ότι οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία δεν δείχνουν 



ιδιαίτερο ζήλο για το μάθημά τους. Η συσχέτιση των δύο αυτών δεδομένων 

είναι εντυπωσιακή, αφού κοντά στο 45,2% που πιστεύει ότι τα Α.Ε. δεν 

διδάσκονται σωστά, βρίσκουμε ένα 41,6%, που θεωρεί τα Αρχαία δεν 

διδάσκονται με ζήλο. Μόνο το 22% θεωρεί ότι οι καθηγητές που διδάσκουν 

Αρχαία το κάνουν ένθερμα. Αυτός θα πρέπει λογικά να είναι ένας από τους 

λόγους που το 50% των μαθητών θεωρεί το μάθημα βαρετό, ενώ ένα 25% 

δεν έχει άποψη. Πιθανότατα ένας ακόμη λόγος για την πιο πάνω στάση των 

μαθητών απέναντι στο μάθημα είναι και ότι τα διδακτικά εγχειρίδια δεν 

θεωρούνται κατανοητά (43,8%), ωστόσο προφανώς για λόγους ιδεολογικούς, 

που έχουν να κάνουν με την αντίληψη ότι Α.Ε. και Ν.Ε. είναι η ίδια γλώσσα 

που απλώς άλλαξε στο πέρασμα του χρόνου, οι μισοί περίπου μαθητές 

διαφωνούν ξεκάθαρα με τη διδασκαλία της Α.Ε. ως ξένης γλώσσας. 

2.3. Τι πιστεύουν οι μαθητές για τα Αρχαία Ελληνικά σε σχέση με τη 

χρησιμότητά τους στη ζωή τους, τη μόρφωσή τους και τη σημασία τους 

για τον πολιτισμό μας; 

Με βάση τον πίνακα 3 (Παράρτημα 3) διαπιστώνουμε ότι το 58,2% των 

μαθητών θεωρεί ότι τα Α.Ε.  δεν θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους και κυρίως 

στις σπουδές τους (70,5%). Αυτό επιβεβαιώνεται ήδη από τα αριθμητικά 

δεδομένα στο Λύκειό μας τις δύο τελευταίες χρονιές, μετά την καθιέρωση της 

επιλογής κλάδων από την Α΄ 

Λυκείου: μόνο 1 στα 7 (2015-

16) ή στα 8 (2016-17) 

τμήματα είναι «θεωρητικό» 

και μάλιστα ολιγομελές. 

Ακόμη όμως και αν 

παραβλέψουμε τους λόγους, 

που καθορίζουν την επιλογή 

κλάδου, η γενικότερη 

εντύπωση που κυριαρχεί 

(49,4%) ότι τα Α.Ε. δεν κάνουν ένα άνθρωπο πιο έξυπνο, πράγμα το οποίο 

δέχεται ρητά μόνο 1 στους 4 μαθητές. Για τους περισσότερους μαθητές 

πάντως ισχύει ότι η χρησιμότητα των Α.Ε. περιορίζεται στη βελτίωση της 

ορθογραφίας τους στα Νέα Ελληνικά και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 



τους βοηθώντας τους να γίνουν καλύτεροι χρήστες της Ν.Ε. Αν και η πιο 

πάνω στάση απέναντι στα Α.Ε. είναι ολοφάνερα χρησιμοθηρική, όταν τα Α.Ε. 

συσχετιστούν με ζητήματα ταυτότητας, τα πράγματα αλλάζουν αισθητά. Έτσι 

το 46% των μαθητών έχει ξεκάθαρη άποψη με το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός 

πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα, ενώ όταν ερωτώνται για το αν θα 

ήθελαν ή όχι τα παιδιά τους να διδάσκονται Α.Ε. και πάλι ξεκάθαρα τάσσονται 

υπέρ των κατά τα άλλα μη χρήσιμων Α.Ε., προφανέστατα γιατί τα τελευταία 

έχουν άμεση σχέση με την πολιτισμική και εθνική μας ταυτότητα. 

2.4. Τι πιστεύουν οι μαθητές για τις ώρες διδασκαλίας και τις εξετάσεις 

στα Α.Ε.; 

Ο απόηχος των τελευταίων συμπερασμάτων του προηγούμενου 

υποερωτήματος σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Πίνακα 4 (Παράρτημα 3) 

οδηγούν σε μια οξύμωρη διαπίστωση. Οι μαθητές ενώ θέλουν τα παιδιά τους 

και οι ξένοι λαοί να 

διδάσκονται Α.Ε., επιθυμούν 

οι ίδιοι να είναι εξαίρεση. 

Έτσι στην πλειοψηφία τους, 

ανεξάρτητα από τον κλάδο 

που έχουν επιλέξει, θεωρούν 

ότι δεν πρέπει το μάθημα να 

είναι υποχρεωτικό για όλους 

στο Λύκειο και παρόλο που 

θεωρούν χρήσιμη τη 

διδασκαλία των Α.Ε. στο Γυμνάσιο (ως βοηθητική στα Νέα Ελληνικά), δεν 

επιθυμούν να γίνει εξεταζόμενο μάθημα. Ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, 

όπως φαίνεται στο πιο πάνω διάγραμμα τίθεται ξεκάθαρα εναντίον της 

άποψης να αυξηθούν οι περίοδοι διδασκαλίας του μαθήματος. Προφανώς η 

αρνητική αυτή στάση σχετίζεται με τους παράγοντες που ευθύνονται για τυχόν 

δυσκολίες αναφορικά με το μάθημα, όπως τους εντοπίσαμε κατά την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων του υποερωτήματος 1. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι η 

πλειοψηφία των μαθητών είναι αρνητική στο ενδεχόμενο της πλήρους 

κατάργησης των Α.Ε. από το σχολικό πρόγραμμα. 

 



2.5. Πιστεύουν οι μαθητές ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι βοηθητικά και σε 

άλλα μαθήματα και κυριότερα στα Νέα Ελληνικά; 

Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 5 (Παράρτημα 3) η όποια θετική στάση των 

μαθητών απέναντι στα Α.Ε. μπορεί να χαρακτηριστεί, όπως είδαμε και 

νωρίτερα (αποτελέσματα υποερωτήματος 3) χρησιμοθηρική. Τι άλλο θα 

μπορούσε να σημαίνουν τα πιο κάτω; Τα Α.Ε. βοηθούν στη βελτίωση της 

ορθογραφίας των Ν.Ε. (50%), 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο 

(54%) και μας κάνουν 

καλύτερους χρήστες της 

νεοελληνικής γλώσσας (45%). 

Επομένως, η όποια εκτίμηση 

των μαθητών για τα Α.Ε. 

στηρίζεται στη δυνατότητα που 

αυτά προσφέρουν για 

βελτίωση των Ν.Ε., δηλαδή 

θεωρούνται για τα τελευταία ως ένα μάθημα υποστηρικτικό. Ωστόσο, είναι 

συζητήσιμο κατά πόσο τα Α.Ε. βοήθησαν όντως τους μαθητές στην καλύτερη 

γνώση των Ν.Ε., αφού το 12,8% πιστεύει ότι η δοτική διατηρείται στα Ν.Ε., 

ενώ ένα 27,5% δεν είναι σίγουρο γι’ αυτό. Επίσης, το 60% πιστεύει ότι τα Ν.Ε. 

διατηρούν την ευκτική. Αυτές οι δύο δηλώσεις, επιτρέψτε μας να τις 

χαρακτηρίσουμε ως «παγίδες», δείχνουν κατά τη γνώμη μας πως κάποιες 

αντιλήψεις, οι οποίες έχουν εμπεδωθεί στην κοινωνία, όπως ότι η καλή γνώση 

της Ν.Ε. προϋποθέτει τη γνώση της Α.Ε., μπορούν να αποδειχτούν εύκολα 

κενό γράμμα και να αμφισβητηθούν εύκολα 

3. Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ των διαφόρων Κοινωνικών 

Ομάδων  

Τα συμπεράσματα που ακολουθούν αφορούν τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και προέρχονται 

μέσα από την προσεκτικότερη ανάλυση των πινάκων του Παραρτήματος 4. 

Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου πέρασαν από το Levene’s Test και 

στους πίνακες είναι σημασμένες με έντονους χαρακτήρες όσες από τις 

ερωτήσεις παρουσιάζουν διαφορές και έχουν επίπεδο σημαντικότητας κάτω 



από 0.05, κάτι που μας υποδεικνύει ότι μπορούν να γενικευτούν για ολόκληρο 

τον πληθυσμό της περιοχής ή, αν θέλουμε, για ολόκληρο τον πληθυσμό των 

εφήβων των περιοχών που έρχονται στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη. Ακολουθεί η 

συζήτηση για τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών υποομάδων του 

πληθυσμού.  

3.1. Σύγκριση Απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (Παρ. 4., πίν. 

1) 

Γενικά μπορούμε πως η στάση των κοριτσιών απέναντι στο μάθημα των Α.Ε. 

είναι θετικότερη από ό,τι αυτή των αγοριών. Πιο συγκεκριμένα τα κορίτσια 

θεωρούν ότι τα Α.Ε. θα τα βοηθήσουν περισσότερο στη ζωή τους, ότι πρέπει 

να διδάσκονται ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση επιλογής στο Λύκειο, ότι 

βοηθούν στη βελτίωση των Ν.Ε., ότι αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και την 

οξύνοια και ότι τα παιδιά τους θα πρέπει να διδάσκονται οπωσδήποτε το 

μάθημα, καθώς είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Παρ’ όλα αυτά τα 

αγόρια θεωρούν πιο εύκολα τα Α.Ε. και λιγότερο αποτελεσματική τη μέθοδο 

διδασκαλίας τους. Η γενικά θετικότερη στάση των κοριτσιών πάντως δεν θα 

πρέπει να είναι άσχετη με την εμπειρική παρατήρηση ότι οι 

θεωρητικοί/κλασικοί κλάδοι είναι παραδοσιακά πιο προσφιλείς στις γυναίκες. 

Οι λόγοι θα άξιζαν ιδιαίτερης έρευνας. 

3.2. Σύγκριση ανάλογα με την ηλικία μεταξύ μαθητών της Α΄ και της Γ΄ 

Λυκείου (Παρ. 4., πίν. 2) 

Η στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα των Α.Ε. φαίνεται πως 

μεταβάλλεται με την ηλικία. Παρόλο που η διαφορά ηλικίας μεταξύ των 

μαθητών της Α΄ και της Γ΄ Λυκείου είναι αντικειμενικά μικρή, ωστόσο 

παρατηρείται ξεκάθαρα η τάση οι τελειόφοιτοι να αντιμετωπίζουν θετικότερα 

το μάθημα. Ενδεικτικά ας αναφέρουμε ότι οι μαθητές της Γ΄ Τάξης πιστεύουν 

περισσότερο στη χρησιμότητα των Α.Ε. για τη βελτίωση των Ν.Ε. δεν 

βλέπουν τόσο αρνητικά την αύξηση των περιόδων διδασκαλίας, 

αναγνωρίζουν ότι το μάθημα βοηθά να γίνει κάποιος εξυπνότερος και γενικά 

βρίσκουν στα Α.Ε. μεγαλύτερη χρησιμότητα στις σπουδές και τη ζωή τους. 

 

 



3.3. Σύγκριση μαθητών που δηλώνουν άριστοι με τους υπόλοιπους 

μαθητές (Παρ. 4., πίν. 3) 

Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα που πήραμε μας προκάλεσαν 

έκπληξη. Οι άριστοι μαθητές πιστεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους 

ότι κάποιος από τους λόγους που δεν επέλεξαν Α.Ε. ήταν οι ελλείψεις τους 

από το Γυμνάσιο, ενώ θεωρούν σε μικρότερο βαθμό από τους υπόλοιπους ότι 

οι διδάσκοντες το μάθημα δεν δείχνουν αρκετό ζήλο. Επίσης οι άριστοι 

μαθητές θεωρούν απάντησαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους ότι 

τα Ν.Ε. διατηρούν τις πέντε αρχαίες πτώσεις, ενδεχομένως γιατί 

συνυπολογίζουν τις επιβιώσεις της δοτικής σε αρκετές σταθερές φράσεις της 

Ν.Ε., όπως λ.χ., «λόγω του…», «τοις εκατό», «εν γένει» κ.τ.τ. 

3.4. Σύγκριση απαντήσεων ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων των μαθητών (Παρ. 4. πίν. 4-5) 

Φαίνεται πως σε κάποιο βαθμό το μορφωτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει 

τις απόψεις των μαθητών για το μάθημα των Α.Ε. Μαθητές, που οι γονείς 

τους έχουν ανώτερη και ανώτατη μόρφωση, τείνουν να θεωρούν περισσότερο 

χρήσιμα τα Α.Ε. για τις σπουδές τους και θεωρούν ότι το μάθημα πρέπει να 

ενισχυθεί με το να γίνει εξεταζόμενο στο Γυμνάσιο. Πέρα όμως από αυτές τις 

δύο απόψεις, οι θέσεις των μαθητών με γονείς περισσότερο ή λιγότερο 

μορφωμένους, δεν διαφέρουν αξιοσημείωτα.  

3.5. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της ΟΜΠ1 και των 

υπόλοιπων (Παρ. 4. πίν. 6) 

Οι μαθητές που έχουν επιλέξει τα Α.Ε. έχουν πολύ περισσότερο θετική στάση 

απέναντι στο μάθημα, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι 

αναγνωρίζοντας τη σημασία του μαθήματος πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει 

υποχρεωτικό ανεξαρτήτως κλάδου, να αυξηθούν οι περίοδοι διδασκαλίας και 

θεωρούν τα Α.Ε. περισσότερο δύσκολα από ό,τι οι υπόλοιποι μαθητές. Το 

τελευταίο έχει προφανώς να κάνει με το υψηλότερο επίπεδο ενασχόλησης με 

το μάθημα, γεγονός που τους φέρνει αντιμέτωπους με περισσότερες 

δυσκολίες. Ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα ότι οι «θεωρητικοί» περισσότερο 

από τους υπόλοιπους μαθητές επικαλούνται τυχόν αδυναμίες τους στα 

Μαθηματικά ως μια από τις αιτίες για τις οποίες προτίμησαν τα Α.Ε. 



 

3.6 Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της ΟΜΠ2 και των 
υπόλοιπων (Παρ. 4. πίν. 7) 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η σύγκριση των απαντήσεων των μαθητών του 

«Πρακτικού», οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αποκλείσει από τα ενδιαφέροντά 

τους τα Α.Ε. και τα έχουν αποσυνδέσει από τις σπουδές τους. Από τη μια 

λοιπόν βλέπουμε ότι περισσότερο από τους υπόλοιπους τείνουν να θεωρούν 

τα Α.Ε. δύσκολα. Από την άλλη ωστόσο παρατηρούμε ότι στους μαθητές 

αυτούς παρατηρείται περισσότερο από τους υπόλοιπους η τάση να εκτιμούν 

τα Α.Ε. ως πολιτισμικό αγαθό, καθώς πιστεύουν ότι αυτά αποτελούν βασικό 

στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και βέβαια του δικού μας, αφού είναι 

ιδιαίτερα θετικοί στο να τα διδάσκονται τα παιδιά τους. Αυτή η θέση 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι χαρακτηρίζουν πολύ θετική τη 

διδασκαλία των Α.Ε. στο Γυμνάσιο, παρόλο που δεν ήταν στο φάσμα των 

ενδιαφερόντων τους. 

 

Με την εργασία αυτή καταφέραμε να διερευνήσουμε μέσα από τη διαδικασία 

που ακολουθήσαμε, τα ερωτήματα, τα οποία θέσαμε αρχικά. Συγκεκριμένα, 

κάναμε μια αρχική υπόθεση, καθορίσαμε ορισμένα βασικά ερευνητικά 

ερωτήματα και καταρτίσαμε ερωτηματολόγια από τα αποτελέσματα των 

οποίων καταφέραμε να πάρουμε απαντήσεις. Για την επιβεβαίωση των 

ερωτημάτων αυτών, έπρεπε προηγουμένως να μελετήσουμε τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία και να αποδελτιώσουμε τις πληροφορίες που μας αφορούσαν. 

 

Συνοπτικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές θεωρούν τα Α.Ε. ένα 

δύσκολο μάθημα, το οποίο φοβούνται να αντιμετωπίσουν, ωστόσο θα ήταν 

διατεθειμένοι να δοκιμάσουν, υπό τον όρο ότι αυτό σχετιζόταν με τα σχέδιά 

τους για σπουδές. Το μάθημα πάντως κατά κοινή ομολογία θεωρείται βαρετό, 

οι μέθοδοι διδασκαλίας του μη ελκυστικές, τα διδακτικά εγχειρίδια μη 

κατανοητά, ενώ αναφορικά με τους διδάσκοντες πιστεύεται ότι δεν 

επιδεικνύουν τον ζήλο που θα έπρεπε. Επίσης είναι ευρέως διαδεδομένη η 

αντίληψη ότι τα Α.Ε. δεν βελτιώνουν πνευματικά το άτομο και ότι είναι 

αχρείαστα στη ζωή και τη σταδιοδρομία κάποιου. Οι απόψεις αυτές 



δικαιολογούν και την αντίθεση στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας του 

μαθήματος ή τη μετατροπή του σε εξεταζόμενο στο Γυμνάσιο. Η γενικότερη 

αρνητική στάση μετατρέπεται σε αμηχανία ή θετική εκτίμηση μόνο στις εξής 

δύο περιπτώσεις: όταν τα Α.Ε. συσχετιστούν με ζητήματα ιδεολογίας και 

ταυτότητας και όταν συνδεθούν με τη βελτίωση της γνώσης της Ν.Ε. 

 

Ενδιαφέρουσες είναι κάποιες διαβαθμίσεις στις απόψεις που εκτέθηκαν πιο 

πάνω μεταξύ ορισμένων επιμέρους κοινωνικών ομάδων του δείγματος. Έτσι 

τα κορίτσια και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές έχουν θετικότερη στάση 

απέναντι στο μάθημα, πράγμα που ενδεχομένως έχει να κάνει με τον βαθμό 

ωριμότητας των συγκεκριμένων ομάδων (αναπτυξιακής στα κορίτσια, 

ηλικιακής στους τελειόφοιτους). Φάνηκε ακόμη πως το υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο της οικογένειας μπορεί να επηρεάσει προς το θετικότερο τη στάση 

των μαθητών απέναντι στα Α.Ε. Τέλος, ενώ οι μαθητές του «Κλασικού» ήταν 

αναμενόμενο να έχουν πιο θετική στάση απέναντι στο μάθημα, ωστόσο η 

έκπληξη ήρθε από τους μαθητές του «Πρακτικού», οι οποίοι τρέφουν 

ξεκάθαρα εκτίμηση για τα Α.Ε. ως βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. 

Συμπεράσματα 

Η στάση των μαθητών απέναντι στα Α.Ε. κρύβει μια μεγάλη αντίθεση. Από τη 

μια υπάρχει αρνητισμός, όσον αφορά τη χρησιμότητά τους και 

παρουσιάζονται αποσυνδεδεμένα από τις σπουδές με τη μεγαλύτερη ζήτηση. 

Από την άλλη αντιμετωπίζονται θετικά, όταν συσχετίζονται με ζητήματα 

ταυτότητας. Επομένως, η έρευνά μας επιβεβαιώνει τον αρχικό μας 

προβληματισμό. 

Στο πρώτο βασικό μας ερώτημα μπορούμε να απαντήσουμε τώρα ως εξής. 

Οι μαθητές σήμερα δεν επιλέγουν Α.Ε., γιατί οι επιλογές τους γίνονται 

σύμφωνα με τα σχέδιά τους για σπουδές. Προφανώς η εποχή μας 

«σπρώχνει» σε ακαδημαϊκές προοπτικές, οι οποίες δεν προαπαιτούν τα Α.Ε. 

Ωστόσο, αυτό δεν έχει να κάνει με τα ίδια τα Α.Ε., αλλά με τις απαιτήσεις της 

οικονομίας και της κοινωνίας μας. Βέβαια, θεωρούμε ότι μερίδιο ευθύνης 

φέρει και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, «θύμα» του οποίου έχουν γίνει τα 

Α.Ε., αφού η κουλτούρα της εξειδίκευσης και του εξετασιοκεντρισμού, θεωρεί 

καλό μόνο ό,τι οδηγεί σε σπουδές και καλή επαγγελματική αποκατάσταση 



χωρίς να εκτιμά τη γνώση ως αξία. Γι’ αυτό και οι μαθητές, ενώ θεωρούν ότι 

θα ωφεληθούν από το μάθημα των Α.Ε. αναφορικά με τη γνώση της Ν.Ε., 

ωστόσο δεν επιθυμούν ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας του, ούτε μετατροπή 

του σε εξεταζόμενο, γιατί προφανώς αυτό θα αποσπούσε χρόνο από 

«σημαντικά» μαθήματα. 

Μπορούμε τώρα να απαντήσουμε και στο δεύτερο βασικό μας ερώτημα: τι 

πιστεύουν οι μαθητές για τα Α.Ε. Παρά τη γενικότερα αρνητική στάση 

απέναντί τους, τα Α.Ε. διατηρούν το γόητρό τους, καθώς είναι συνδεδεμένα με 

εκείνα τα θεμελιώδη στοιχεία, που συγκροτούν την πολιτισμική και εθνική μας 

ταυτότητα. Η ιδεολογική αυτή φόρτιση του μαθήματος επιβιώνει παρά το 

γεγονός ότι αυτό δεν θεωρείται ελκυστικό και σε πείσμα των συνθηκών της 

εποχής μας, που ωθεί σε άλλες επιλογές σπουδών. Η ξεκάθαρα καταφατική 

απάντηση στο ερώτημα αν θέλουμε τα παιδιά μας να διδάσκονται Α.Ε. 

αποδεικνύει πως, παρά τα άλματα που θα έχει κάνει η τεχνολογική και 

επιστημονική πρόοδος σε βάθος είκοσι περίπου χρόνων, οι νέοι που σήμερα 

δεν επιλέγουν Α.Ε., τα θεωρούν απαραίτητα για την εκπαίδευση των παιδιών 

τους.  

Από τη μέχρι τώρα διαδρομή μας σε αυτή την έρευνα θεωρούμε ότι τα Α.Ε. 

αξίζουν ενίσχυσης για διάφορους λόγους, που δεν θα αναλύαμε εδώ. Από τη 

δική μας σκοπιά πάντως θα λέγαμε ότι είναι δυνατό τα Α.Ε. να διδαχτούν 

ελκυστικότερα (βιβλία/μέθοδοι). Επίσης θεωρούμε ότι θα έπρεπε να 

επανεξεταστεί ο βαθμός δυσκολίας ύλης σε σχέση με την ηλικία των μαθητών. 

Φαίνεται πως η εκτίμηση για τα Α.Ε. σχετίζεται με την ωριμότητα, είτε αυτή 

είναι αναπτυξιακή (περίπτωση κοριτσιών), είτε απλώς ηλικιακή (περίπτωση 

μαθητών Γ΄ Λυκείου). Και αυτή η εκτίμηση δεν μπορεί να υφίσταται δίχως 

συνειδητοποίηση της αξίας των γνώσεων που κατακτά ο μαθητής. 

Ενδεχομένως η αρνητική στάση πολλών μαθητών φαίνεται να σχετίζεται με το 

τι διδάχτηκαν, πώς, πόσο και σε ποια ηλικία. Τέλος, θεωρούμε ότι σε έναν 

κόσμο που συνεχώς αλλάζει και που οι μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν 

χρησιμοποιηθεί έως τώρα δύσκολα δημιουργούν θετική στάση, αξίζει να 

δοκιμάσουμε εναλλακτικές οδούς: χρήση της τεχνολογίας, πρωταρχική 

έμφαση στο νόημα και όχι στη γραμματική, αξιοποίηση μεθόδων διδασκαλίας 

σύγχρονων γλωσσών. Τα Α.Ε. παραμένουν μια σταθερή αξία. Δεν θα είχαμε 

τίποτε να χάσουμε, αλλά να κερδίσουμε. 



Επίλογος  

Εδώ θα πρέπει να κάτσετε και αφού διαβάσατε προσεκτικά όλη την εργασία θα γράψετε 

ένα επίλογο για την εργασία που θα απαρτίζετε από τα πιο κάτω: 

 Μια παράγραφο δέκα με δεκαπέντε γραμμές που να αναφέρετε στην αναγκαιότητα 

των αρχαίων ελληνικών μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Μια παράγραφο δέκα με δεκαπέντε γραμμές που να αναφέρετε στα γενικά 

συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα ερευνητικά σας ερωτήματα  

 Μια παράγραφο δέκα με δεκαπέντε γραμμές που να αναφέρετε στα γενικά 

συμπεράσματα σύμφωνα με τις συγκρίσεις των διαφόρων κατηγοριών των 

μαθητών (αγόρια – κορίτσια, άριστοι – μέτριοι και άλλες συγκερίσεις) 

 Μια παράγραφο την μεγαλύτερη που μπορείτε 20 με 25 γραμμές που να 

αναφέρετε στις δεξιότητες που αποκτήσατε μέσα από την εμπλοκή σας στην 

ερευνητική αυτή εργασία και γενικά μέσα σε όλα τα θέματα που έχετε δει τον 

εαυτό σας να αλλάζει, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσα από την 

εμπλοκή σας στην ερευνητική εργασία  
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 

 

Ερωτηματολόγιο  
Θέμα:   Απόψεις των μαθητών για τα Αρχαία Ελληνικά 

Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια έρευνα, που 

διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας.  
 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 35 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες καλείστε να 

συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Σας παρακαλούμε να 

συμπληρώσετε τις δηλώσεις με ειλικρίνεια. Για κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλέξετε τον 

αριθμό που αντιπροσωπεύει την προσωπική σας άποψη. 
 

Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από 

μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας. 
 

Μέρος Α΄: Βασικές Πληροφορίες  
 

Φύλο:  1. αγόρι  2. κορίτσι 

Τάξη:          1. Α΄ Λυκείου  2. Β΄ Λυκείου  3. Γ΄ Λυκείου 
 

Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει 

για την επίδοσή σας σε σχέση με τα μαθήματα.) 

1. Άριστη επίδοση       2. Μέτρια επίδοση       3. Μη ικανοποιητική 

επίδοση  
 

Μορφωτικό επίπεδο γονιών 

   Μητέρα:   

       (1) Δημοτικό                                (2) Γυμνάσιο–Λύκειο     

       (3) Κολλέγιο–Πανεπιστήμιο     (4) Μεταπτυχιακό 
  

   Πατέρας:  

       (1) Δημοτικό                                (2) Γυμνάσιο–Λύκειο     

       (3) Κολλέγιο–Πανεπιστήμιο     (4) Μεταπτυχιακό 
 

Μαθήματα Κατεύθυνσης: παρακαλώ συμπληρώστε πιο κάτω τα βασικά 

μαθήματα επιλογής σας πέραν των Νέων Ελληνικών. 
 

 1. ………………………….  3. ………………………….    

 2. ………………………….  4. …………………………. 
 

 

 

 



Μέρος Β: Ερωτηματολόγιο 
Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί, που υπάρχουν 

δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από 

μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα 2. Διαφωνώ  3. Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

4. Συμφωνώ  5. Συμφωνώ απόλυτα  
 

Α/Α Δήλωση Απάντηση 

Β1 
Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά 
ανεξάρτητα από τον κλάδο που έχουν επιλέξει  

1   2   3    4   5 

Β2 
Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα 
Ελληνικά 

1   2   3    4   5 

Β3 
Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές 
μου 

1   2   3    4   5 

Β4 Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος 1   2   3    4   5 

Β5 Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο 1   2   3    4   5 

Β6 
Μου έτυχε να δω μαύρη γάτα και εκείνη την ημέρα όλα πήγαν ανάποδα 
στη ζωή μου. 

1   2   3    4   5 

Β7 Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου 1   2   3    4   5 

Β8 
Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας 

1   2   3    4   5 

Β9 
Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες 

1   2   3    4   5 

Β10 Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο 1   2   3    4   5 

Β11 
Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους 
αρέσει το μάθημά τους 

1   2   3    4   5 

Β12 Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 1   2   3    4   5 

Β13 Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά 1   2   3    4   5 

Β14 
Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη 
γλώσσα όπως τα Αγγλικά 

1   2   3    4   5 

Β15 
Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών  

1   2   3    4   5 

Β16 
Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την 
ορθογραφία του στα Νέα Ελληνικά  

1   2   3    4   5 

Β17 
Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο 
Γυμνάσιο 

 

1   2   3    4   5 

Β18 Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 1   2   3    4   5 

Β19 Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου 1   2   3    4   5 

Β20 
Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο 
για όλους τους κλάδους 

1   2   3    4   5 



Β21 
Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά 

1   2   3    4   5 

Β22 Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο 1   2   3    4   5 

Β23 
Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες 
των μαθητών 

1   2   3    4   5 

Β24 Η ποσότητα της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών είναι αυξημένη 1   2   3    4   5 

Β25 Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα 1   2   3    4   5 

Β26 
Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία 
Ελληνικά στο σχολείο 

1   2   3    4   5 

Β27 Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους 1   2   3    4   5 

Β28 
Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την 
νεοελληνική γλώσσα 

1   2   3    4   5 

Β29 Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα 1   2   3    4   5 

Β30 
Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων 
Ελληνικών 

1   2   3    4   5 

Β31 Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο 1   2   3    4   5 

Β32 Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά 1   2   3    4   5 

Β33 Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά 1   2   3    4   5 

Β34 Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα 1   2   3    4   5 

Β35 
Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο 
ενθουσιασμό για το μάθημά τους 1   2   3    4   5 

 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση να απαντήσετε το 

ερωτηματολόγιό μας.  Οι απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για την έκβαση της έρευνάς 

μας.                        

 

Ερευνητική ομάδα μαθητών Λυκείου Αγίου Ιωάννη 

 

 

 



Παράρτημα 2: Δηλώσεις Ερωτηματολογίου ανά ερευνητικό ερώτημα 

 
1. Ελλείψεις και δυσκολίες των μαθητών σε σχέση με τα Α.Ε. 

Β7 Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

Β10 Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο 

Β15 Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών 

Β22 Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο  

Β25 Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα 

Β32 Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά 

Β13 Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά 

 

2. Τρόπος διδασκαλίας των Α.Ε. 

Β5 Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο 

Β11 Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το 
μάθημά τους 

Β14 Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα 
όπως τα Αγγλικά 

Β25 Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα 

Β34 Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα 

Β33 Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά 

Β35 Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για 
το μάθημά τους 

 

3. Αρχαία Ελληνικά σε σχέση με τη χρησιμότητά τους στη ζωή, τη 

μόρφωση και τη σημασία τους για τον πολιτισμό μας 

Β3 Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές μου 

Β4 Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος 

Β6 Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου 

Β12 Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 

Β16 Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα 
Νέα Ελληνικά  

Β18 Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

Β23 Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες των 
μαθητών 

Β26 Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο 
σχολείο 

Β28 Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα 

Β29 Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Ώρες διδασκαλίας και εξετάσεις στα Α.Ε. 

Β1 Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά 
ανεξάρτητα από τον κλάδο που έχουν επιλέξει  

Β9 Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες 

Β17 Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο 

Β19 Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου 

Β20 Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους 
τους κλάδους 

Β27 Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους 

Β31 Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο 

 

5. Τα Α.Ε. είναι βοηθητικά και σε άλλα μαθήματα και κυριότερα στα Ν.Ε. 

Β2 Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά 

Β16 Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα 
Νέα Ελληνικά  

Β18 Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

Β21 Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά 

Β28 Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα 

Β30 Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών 

 

 



Παράρτημα 3: Πίνακες Αποτελεσμάτων 

 
Πίνακας 1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Ελλείψεις και δυσκολίες των μαθητών σε σχέση με τα Α.Ε. 
 Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β7 Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

19,1 16,7 34,3 17,5 12,4 2,87 1,262 

Β10 Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω 
ελλείψεις από το Γυμνάσιο 

40,1 19,0 15,8 14,2 10,9 2,37 1,408 

Β13 Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι 
καλός/ή στα Μαθηματικά 

54,4 18,4 18,8 5,6 2,8 1,84 1,090 

Β15 Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων 
Ελληνικών 

9,2 18,4 30,0 24,0 18,4 3,24 1,215 

Β22 Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων 
Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο  

22,3 20,7 31,1 10,4 15,5 2,76 1,332 

Β25 Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο 
δύσκολα από άλλα μαθήματα 

14,3 17,5 23,1 25,5 19,5 3,18 1,326 

Β32 Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο 
μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά 

14,0 12,8 24,0 21,6 27,6 3,36 1,373 

 
 

Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Τρόπος διδασκαλίας των Α.Ε. 
 Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β5 Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με 
λανθασμένη μέθοδο 

6,0 10,4 38,4 20,4 24,8 3,48 1,148 

Β11 Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία 
Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το μάθημά τους 

9,5 12,7 36,1 21,8 19,8 3,30 1,199 

Β14 Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν 
αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα όπως τα 
Αγγλικά 

28,5 20,1 31,3 12,9 7,2 2,50 1,232 

Β25 Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο 
δύσκολα από άλλα μαθήματα 

14,3 17,5 23,1 25,5 19,5 3,18 1,326 

Β33 Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών 
είναι κατανοητά 

23,9 19,9 33,5 19,1 3,6 2,59 1,150 

Β34 Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα 12,7 12,3 25,0 21,0 29,0 3,41 1,355 

Β35 Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, 
δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημά 
τους 

17,0 19,9 40,6 12,7 8,8 2,75 1,155 

 
 



Πίνακας 3: Μελέτη του ερωτήματος 3: Αρχαία Ελληνικά σε σχέση με τη χρησιμότητά τους στη ζωή, τη 
μόρφωση και τη σημασία τους για τον πολιτισμό μας Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος 
και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β3 Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων 
Ελληνικών για τις σπουδές μου 

45,0 25,5 16,3 6,8 6,4 2,04 1,209 

Β4 Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο 
έξυπνος 

31,1 18,3 27,5 17,1 8,0 2,49 1,257 

Β6 Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή 
μου 

37,1 21,1 26,3 11,6 4,0 2,24 1,184 

Β12 Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία 
Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 

14,3 14,5 34,2 22,3 13,5 3,05 1,224 

Β16 Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς 
να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 
Ελληνικά  

11,6 16,0 22,4 26,4 23,6 3,34 1,312 

Β18 Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

11,6 13,6 20,8 32,0 22,0 3,39 1,286 

Β23 Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική 
σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών 

17,9 14,3 30,6 27,8 9,5 2,97 1,233 

Β26 Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να 
διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο 

24,6 15,5 28,2 21,0 10,7 2,78 1,317 

Β28 Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε 
καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα 

16,7 12,7 25,1 26,7 18,7 3,18 1,337 

Β29 Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην 
Αρχαία Ελλάδα 

11,5 14,3 28,2 26,2 19,8 3,29 1,258 

 
 

Πίνακας 4: Μελέτη του ερωτήματος 4: Ώρες διδασκαλίες και τις εξετάσεις στα Α.Ε. Οι απαντήσεις είναι σε 
ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική 
απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β1 Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να 
διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ανεξάρτητα από 
τον κλάδο που έχουν επιλέξει  

36,9 22,2 27,0 8,7 5,2 2,23 1,185 

Β9 Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται 
περισσότερες ώρες 

44,2 26,9 16,9 6,4 5,6 2,02 1,174 

Β17 Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν 
εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο 

44,4 17,1 17,9 9,5 11,1 2,26 1,395 

Β19 Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται 
καθόλου 

27,4 17,1 27,0 9,5 19,0 2,76 1,440 

Β20 Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους 
τους κλάδους 

46,8 21,4 19,4 6,0 6,3 2,04 1,215 

Β27 Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται 
περισσότερες περιόδους 

41,7 27,8 19,4 6,7 4,4 2,04 1,130 



Β31 Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων 
Ελληνικών στο Γυμνάσιο 

18,3 14,3 25,9 27,9 13,5 3,04 1,305 

 
 

Πίνακας 5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Τι πιστεύουν οι μαθητές ότι δίνουν τα αρχαία Ελληνικά στη γνώση; Οι 
απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων 
(Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β3 Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων 
Ελληνικών για τις σπουδές μου 

45,0 25,5 16,3 6,8 6,4 2,04 1,209 

         

Β18 Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

11,6 13,6 20,8 32,0 22,0 3,39 1,286 

Β23 Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική 
σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών 

17,9 14,3 30,6 27,8 9,5 2,97 1,233 

Β28 Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε 
καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα 

16,7 12,7 25,1 26,7 18,7 3,18 1,337 

 
 

Πίνακας 5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Τα Α.Ε. είναι βοηθητικά και σε άλλα μαθήματα και κυριότερα στα Νέα 
Ελληνικά. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση  Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 

Β2 Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών 
διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά 

34,7 25,1 27,5 7,6 5,2 2,24 1,158 

Β16 Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς 
να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 
Ελληνικά  

11,6 16,0 22,4 26,4 23,6 3,34 1,312 

Β18 Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

11,6 13,6 20,8 32,0 22,0 3,39 1,286 

Β21 Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε 
καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά 

15,1 12,7 28,2 26,6 17,5 3,19 1,291 

Β28 Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε 
καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα 

16,7 12,7 25,1 26,7 18,7 3,18 1,337 

Β30 Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από 
αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών 

17,9 11,4 37,0 20,7 13,0 3,00 1,250 

 

 



Παράρτημα 4: Συσχετίσεις μεταξύ επιμέρους κοινωνικών ομάδων 

του δείγματος. 

 
Πίνακας 1: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά 

διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene’s Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το 

ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση 

(Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους. 

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ. Α. 

Β1. Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ανεξάρτητα από 

τον κλάδο που έχουν επιλέξει 

Αγόρι 100 1,94 1,144 

Κορίτσι 151 2,43 1,175 

Β2. Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά Αγόρι 100 2,27 1,179 

Κορίτσι 150 2,21 1,150 

Β3. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές μου Αγόρι 99 1,84 1,057 

Κορίτσι 151 2,17 1,288 

Β4. Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος. Αγόρι 99 2,26 1,258 

Κορίτσι 151 2,64 1,241 

Β5. Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο Αγόρι 100 3,73 1,024 

Κορίτσι 149 3,32 1,197 

Β6. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα Αγόρι 100 1,95 1,149 

Κορίτσι 150 2,45 1,167 

Β7. Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου Αγόρι 100 3,06 1,270 

Κορίτσι 150 2,76 1,241 

Β8. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας Αγόρι 99 3,20 1,385 

Κορίτσι 149 3,81 1,095 

Β9. Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες Αγόρι 98 1,92 1,207 

Κορίτσι 150 2,09 1,155 

Β10. Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο. Αγόρι 98 2,53 1,394 

Κορίτσι 148 2,27 1,412 

Β11. Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το μάθημά τους Αγόρι 100 3,18 1,114 

Κορίτσι 151 3,38 1,248 

Β12. Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης Αγόρι 100 2,96 1,435 

Κορίτσι 150 3,13 1,051 

Β13. Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά Αγόρι 100 1,99 1,185 

Κορίτσι 149 1,74 1,014 

Β14. Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά Αγόρι 99 2,56 1,247 

Κορίτσι 149 2,48 1,222 

Β15. Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών Αγόρι 99 3,46 1,288 

Κορίτσι 150 3,11 1,136 

Β16. Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 

Ελληνικά 

Αγόρι 98 3,05 1,357 

Κορίτσι 151 3,54 1,248 

Β17. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο Αγόρι 100 2,32 1,563 

Κορίτσι 151 2,21 1,279 

Β18. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου Αγόρι 99 3,06 1,331 

Κορίτσι 150 3,62 1,208 

Β19. Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου Αγόρι 100 3,08 1,482 

Κορίτσι 151 2,56 1,374 

Β20. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους τους κλάδους Αγόρι 100 1,92 1,186 

Κορίτσι 151 2,12 1,232 

Β21. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά Αγόρι 100 2,80 1,303 

Κορίτσι 151 3,45 1,220 

Β22. Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο Αγόρι 99 3,16 1,323 

Κορίτσι 151 2,50 1,280 

Β23. Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών Αγόρι 100 2,59 1,232 

Κορίτσι 151 3,21 1,175 

Β24. Η ποσότητα της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών είναι αυξημένη Αγόρι 99 3,29 1,231 

Κορίτσι 150 3,23 1,130 

Β25. Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα Αγόρι 100 3,32 1,362 

Κορίτσι 150 3,08 1,293 

Β26. Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο Αγόρι 100 2,42 1,335 



Κορίτσι 151 3,01 1,257 

Β27. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους Αγόρι 100 1,87 1,051 

Κορίτσι 151 2,15 1,170 

Β28. Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα Αγόρι 100 2,71 1,387 

Κορίτσι 150 3,50 1,208 

Β29. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα Αγόρι 100 3,12 1,335 

Κορίτσι 151 3,41 1,185 

Β30. Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών Αγόρι 96 2,72 1,367 

Κορίτσι 149 3,18 1,139 

Β31. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο Αγόρι 99 2,86 1,450 

Κορίτσι 151 3,16 1,195 

Β32. Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά Αγόρι 100 3,41 1,386 

Κορίτσι 149 3,32 1,372 

Β33. Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά Αγόρι 100 2,34 1,130 

Κορίτσι 150 2,73 1,127 

Β34. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα Αγόρι 100 3,40 1,491 

Κορίτσι 151 3,42 1,267 

Β35. Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημά 

τους 

Αγόρι 100 2,76 1,224 

Κορίτσι 150 2,73 1,115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Α και της Γ Λυκείου. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο  Levene’s Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν 

απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική 

απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου 

μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ. Α. 

Β1. Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ανεξάρτητα από τον 

κλάδο που έχουν επιλέξει 

Α’ Λυκ. 111 2,41 1,194 

Γ’ Λυκ. 76 2,22 1,207 

Β2. Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά 
Α’ Λυκ. 110 2,06 1,119 

Γ’ Λυκ. 76 2,39 1,132 

Β3. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές μου 
Α’ Λυκ. 111 1,85 1,080 

Γ’ Λυκ. 76 2,59 1,378 

Β4. Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος. 
Α’ Λυκ. 111 2,37 1,183 

Γ’ Λυκ. 75 2,83 1,369 

Β5. Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο 
Α’ Λυκ. 110 3,32 1,133 

Γ’ Λυκ. 75 3,60 1,174 

Β6. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 
Α’ Λυκ. 110 2,22 1,136 

Γ’ Λυκ. 76 2,55 1,226 

Β7. Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου 
Α’ Λυκ. 111 2,76 1,295 

Γ’ Λυκ. 75 3,21 1,166 

Β8. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας 
Α’ Λυκ. 110 3,65 1,193 

Γ’ Λυκ. 75 3,56 1,287 

Β9. Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες 
Α’ Λυκ. 111 1,76 ,974 

Γ’ Λυκ. 74 2,55 1,366 

Β10. Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο. 
Α’ Λυκ. 110 2,51 1,419 

Γ’ Λυκ. 74 2,41 1,442 

Β11. Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το μάθημά τους 
Α’ Λυκ. 111 3,25 1,099 

Γ’ Λυκ. 76 3,49 1,205 

Β12. Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 
Α’ Λυκ. 110 3,18 1,265 

Γ’ Λυκ. 76 3,04 1,160 

Β13. Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά 
Α’ Λυκ. 109 1,75 1,055 

Γ’ Λυκ. 76 2,03 1,177 

Β14. Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά 
Α’ Λυκ. 110 2,47 1,232 

Γ’ Λυκ. 75 2,73 1,212 

Β15. Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών 
Α’ Λυκ. 109 3,12 1,230 

Γ’ Λυκ. 76 3,39 1,120 

Β16. Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 

Ελληνικά 

Α’ Λυκ. 110 3,42 1,281 

Γ’ Λυκ. 75 3,44 1,244 

Β17. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο 
Α’ Λυκ. 111 2,39 1,533 

Γ’ Λυκ. 76 2,32 1,169 

Β18. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
Α’ Λυκ. 110 3,46 1,217 

Γ’ Λυκ. 76 3,53 1,301 

Β19. Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου 
Α’ Λυκ. 111 2,55 1,413 

Γ’ Λυκ. 76 2,67 1,389 

Β20. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους τους κλάδους 
Α’ Λυκ. 111 2,03 1,282 

Γ’ Λυκ. 76 2,38 1,177 

Β21. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά Α’ Λυκ. 111 3,17 1,167 

Γ’ Λυκ. 76 3,50 1,260 

Β22. Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο Α’ Λυκ. 110 2,77 1,392 

Γ’ Λυκ. 76 2,70 1,244 

Β23. Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών Α’ Λυκ. 111 2,86 1,220 

Γ’ Λυκ. 76 3,25 1,212 

Β24. Η ποσότητα της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών είναι αυξημένη Α’ Λυκ. 111 3,24 1,185 

Γ’ Λυκ. 75 3,43 1,068 

Β25. Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα Α’ Λυκ. 111 3,14 1,404 

Γ’ Λυκ. 75 3,29 1,260 

Β26. Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο Α’ Λυκ. 111 2,81 1,392 

Γ’ Λυκ. 76 2,96 1,227 

Β27. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους Α’ Λυκ. 111 1,71 ,918 

Γ’ Λυκ. 76 2,61 1,223 

Β28. Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα Α’ Λυκ. 111 3,01 1,345 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ Λυκ. 76 3,49 1,249 

Β29. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα Α’ Λυκ. 111 3,32 1,315 

Γ’ Λυκ. 76 3,28 1,138 

Β30. Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών Α’ Λυκ. 107 3,03 1,270 

Γ’ Λυκ. 74 3,16 1,239 

Β31. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο Α’ Λυκ. 111 3,07 1,386 

Γ’ Λυκ. 76 3,08 1,163 

Β32. Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκ. 110 3,53 1,412 

Γ’ Λυκ. 75 3,20 1,263 

Β33. Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά Α’ Λυκ. 111 2,45 1,197 

Γ’ Λυκ. 75 2,73 ,991 

Β34. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα Α’ Λυκ. 111 3,46 1,380 

Γ’ Λυκ. 76 3,22 1,229 

Β35. Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημά 

τους 

Α’ Λυκ. 111 2,75 1,179 

Γ’ Λυκ. 75 2,75 1,104 



Πίνακας 3: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι σε επίδοση και των υπολοίπων μαθητών (που δηλώνουν μέτριοι σε 

επίδοση ή μη ικανοποιητική επίδοση). Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο 

σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο  Levene’s Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος 

όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον 

μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ. Α. 

Β1. Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ανεξάρτητα από τον 

κλάδο που έχουν επιλέξει 

Άριστοι 
110 2,15 1,077 

Άλλοι 
132 2,27 1,273 

Β2. Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά 

Άριστοι 
109 2,54 1,190 

Άλλοι 
132 1,98 1,066 

Β3. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές μου 

Άριστοι 
110 1,93 1,047 

Άλλοι 
132 2,05 1,262 

Β4. Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος. 

Άριστοι 
109 2,35 1,181 

Άλλοι 
132 2,58 1,302 

Β5. Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο 

Άριστοι 
109 3,39 1,079 

Άλλοι 
131 3,56 1,197 

Β6. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

Άριστοι 
109 2,14 1,032 

Άλλοι 
132 2,32 1,286 

Β7. Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου 

Άριστοι 
110 2,90 1,211 

Άλλοι 
131 2,81 1,307 

Β8. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας 

Άριστοι 
110 3,42 1,259 

Άλλοι 
130 3,66 1,255 

Β9. Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες 

Άριστοι 
108 1,93 1,048 

Άλλοι 
131 2,08 1,256 

Β10. Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο. 

Άριστοι 
107 2,63 1,356 

Άλλοι 
130 2,15 1,409 

Β11. Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το μάθημά 

τους 

Άριστοι 
110 3,10 1,141 

Άλλοι 
132 3,45 1,207 

Β12. Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 

Άριστοι 
109 2,89 1,204 

Άλλοι 
132 3,19 1,224 

Β13. Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά 

Άριστοι 
109 1,87 1,001 

Άλλοι 
131 1,77 1,120 

Β14. Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά 

Άριστοι 
109 2,53 1,183 

Άλλοι 
131 2,51 1,267 

Β15. Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών 

Άριστοι 
109 3,28 1,098 

Άλλοι 
131 3,18 1,300 

Β16. Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 

Ελληνικά 

Άριστοι 
108 3,18 1,237 

Άλλοι 
132 3,51 1,362 

Β17. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο 

Άριστοι 
110 2,33 1,415 

Άλλοι 
132 2,18 1,375 

Β18. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

Άριστοι 
109 3,39 1,114 

Άλλοι 
131 3,42 1,386 

Β19. Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου Άριστοι 
110 2,79 1,447 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλοι 
132 2,70 1,408 

Β20. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους τους κλάδους 

Άριστοι 
110 2,13 1,271 

Άλλοι 
132 1,95 1,174 

Β21. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά Άριστοι 
110 3,15 1,119 

Άλλοι 
132 3,23 1,419 

Β22. Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο Άριστοι 
110 2,66 1,287 

Άλλοι 
131 2,85 1,373 

Β23. Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών Άριστοι 
110 2,95 1,214 

Άλλοι 
132 3,00 1,254 

Β24. Η ποσότητα της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών είναι αυξημένη Άριστοι 
109 3,33 1,072 

Άλλοι 
131 3,18 1,227 

Β25. Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα Άριστοι 
110 3,15 1,255 

Άλλοι 
131 3,22 1,377 

Β26. Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο Άριστοι 
110 2,79 1,314 

Άλλοι 
132 2,78 1,327 

Β27. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους Άριστοι 
110 2,06 1,183 

Άλλοι 
132 2,02 1,070 

Β28. Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα Άριστοι 
110 3,08 1,197 

Άλλοι 
131 3,27 1,446 

Β29. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα Άριστοι 
110 3,31 1,232 

Άλλοι 
132 3,31 1,279 

Β30. Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών Άριστοι 
105 2,86 1,282 

Άλλοι 
131 3,17 1,204 

Β31. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο Άριστοι 
109 3,06 1,219 

Άλλοι 
132 3,05 1,353 

Β32. Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά Άριστοι 
108 3,53 1,286 

Άλλοι 
132 3,25 1,405 

Β33. Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά Άριστοι 
109 2,72 1,201 

Άλλοι 
132 2,50 1,095 

Β34. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα Άριστοι 
110 3,45 1,231 

Άλλοι 
132 3,44 1,437 

Β35. Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημά 

τους 

Άριστοι 
109 2,87 1,081 

Άλλοι 
132 2,62 1,201 



Πίνακας 4: Σύγκριση απαντήσεων ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας των μαθητών (με 1 υποδηλώνονται οι μητέρες που έχουν πάει 

μέχρι δημοτικό, γυμνάσιο ενώ με 2 οι μητέρες των μαθητών που έχουν  τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση (κολλέγιο, πανεπιστήμιο). Με 

μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο  Levene’s Test). 

Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση 

και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον 

πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Μορ. Επ.  N Μ.Ο Τ. Α. 

Β1. Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ανεξάρτητα από τον 

κλάδο που έχουν επιλέξει 

1 
113 2,37 1,159 

2 
132 2,14 1,203 

Β2. Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά 

1 
113 2,22 1,132 

2 
131 2,25 1,172 

Β3. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές μου 

1 
113 1,86 1,125 

2 
131 2,21 1,281 

Β4. Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος. 

1 
113 2,56 1,210 

2 
131 2,43 1,307 

Β5. Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο 

1 
112 3,36 1,056 

2 
131 3,60 1,226 

Β6. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

1 
112 2,27 1,230 

2 
132 2,22 1,141 

Β7. Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου 

1 
113 2,83 1,195 

2 
131 2,90 1,312 

Β8. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας 

1 
111 3,68 1,228 

2 
131 3,42 1,295 

Β9. Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες 

1 
112 1,94 1,157 

2 
130 2,10 1,174 

Β10. Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο. 

1 
111 2,41 1,436 

2 
130 2,30 1,390 

Β11. Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το μάθημά τους 

1 
113 3,26 1,156 

2 
132 3,33 1,232 

Β12. Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 

1 
113 3,04 1,220 

2 
131 3,08 1,234 

Β13. Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά 

1 
112 1,76 1,033 

2 
131 1,91 1,153 

Β14. Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά 

1 
113 2,53 1,247 

2 
129 2,46 1,231 

Β15. Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών 

1 
112 3,36 1,161 

2 
131 3,12 1,259 

Β16. Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 

Ελληνικά 

1 
112 3,32 1,224 

2 
131 3,36 1,393 

Β17. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο 

1 
113 2,25 1,430 

2 
132 2,24 1,354 

Β18. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

1 
112 3,49 1,170 

2 
131 3,29 1,378 

Β19. Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου 1 
113 2,65 1,400 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
132 2,85 1,438 

Β20. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους τους κλάδους 

1 
113 2,08 1,226 

2 
132 1,99 1,201 

Β21. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά 1 
113 3,21 1,292 

2 
132 3,14 1,295 

Β22. Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο 1 
112 2,71 1,297 

2 
132 2,80 1,352 

Β23. Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών 1 
113 3,05 1,231 

2 
132 2,89 1,225 

Β24. Η ποσότητα της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών είναι αυξημένη 1 
113 3,14 1,117 

2 
130 3,32 1,201 

Β25. Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα 1 
113 3,16 1,258 

2 
131 3,15 1,387 

Β26. Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο 1 
113 2,78 1,321 

2 
132 2,78 1,321 

Β27. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους 1 
113 2,01 1,206 

2 
132 2,05 1,036 

Β28. Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα 1 
113 3,26 1,238 

2 
131 3,15 1,409 

Β29. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα 1 
113 3,34 1,207 

2 
132 3,26 1,311 

Β30. Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών 1 
111 3,01 1,232 

2 
128 3,01 1,264 

Β31. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο 1 
113 3,12 1,290 

2 
131 2,95 1,320 

Β32. Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά 1 
112 3,41 1,386 

2 
131 3,30 1,368 

Β33. Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά 1 
112 2,68 1,109 

2 
132 2,48 1,175 

Β34. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα 1 
113 3,30 1,382 

2 
132 3,50 1,345 

Β35. Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημά 

τους 

1 
112 2,87 1,127 

2 
132 2,67 1,177 



Πίνακας 5: Σύγκριση απαντήσεων ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των μαθητών (με 1 υποδηλώνονται οι πατέρες που έχουν πάει 

μέχρι δημοτικό, γυμνάσιο ενώ με 2 οι πατέρες των μαθητών που έχουν  τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση (κολλέγιο, πανεπιστήμιο). Με 

μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο  Levene’s Test). 

Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση 

και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον 

πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Μορ. Επ.  N Μ.Ο Τ. Α. 

Β1. Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ανεξάρτητα από τον 

κλάδο που έχουν επιλέξει 

1 
137 2,23 1,158 

2 
109 2,24 1,232 

Β2. Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά 

1 
137 2,27 1,173 

2 
108 2,22 1,155 

Β3. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές μου 

1 
137 1,99 1,243 

2 
108 2,12 1,190 

Β4. Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος. 

1 
137 2,49 1,249 

2 
108 2,49 1,279 

Β5. Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο 

1 
135 3,41 1,122 

2 
109 3,57 1,189 

Β6. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

1 
136 2,21 1,193 

2 
109 2,28 1,163 

Β7. Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου 

1 
136 2,78 1,233 

2 
109 2,96 1,290 

Β8. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας 

1 
135 3,53 1,220 

2 
108 3,59 1,312 

Β9. Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες 

1 
135 2,01 1,152 

2 
108 2,04 1,183 

Β10. Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο. 

1 
134 2,40 1,431 

2 
108 2,25 1,361 

Β11. Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το μάθημά τους 

1 
137 3,31 1,115 

2 
109 3,31 1,296 

Β12. Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 

1 
137 3,15 1,154 

2 
108 2,94 1,317 

Β13. Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά 

1 
136 1,78 1,066 

2 
108 1,92 1,137 

Β14. Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά 

1 
134 2,57 1,222 

2 
109 2,41 1,256 

Β15. Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών 

1 
136 3,31 1,220 

2 
108 3,14 1,211 

Β16. Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 

Ελληνικά 

1 
136 3,25 1,287 

2 
108 3,47 1,350 

Β17. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο 

1 
137 2,44 1,489 

2 
109 2,03 1,236 

Β18. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

1 
136 3,38 1,236 

2 
108 3,41 1,354 

Β19. Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου 1 
137 2,77 1,445 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
109 2,78 1,423 

Β20. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους τους κλάδους 

1 
137 2,04 1,203 

2 
109 2,02 1,225 

Β21. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά 1 
137 3,16 1,250 

2 
109 3,20 1,352 

Β22. Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο 1 
137 2,74 1,323 

2 
108 2,80 1,345 

Β23. Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών 1 
137 2,93 1,202 

2 
109 2,99 1,273 

Β24. Η ποσότητα της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών είναι αυξημένη 1 
136 3,29 1,081 

2 
108 3,18 1,274 

Β25. Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα 1 
137 3,21 1,292 

2 
108 3,12 1,386 

Β26. Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο 1 
137 2,65 1,332 

2 
109 2,93 1,296 

Β27. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους 1 
137 1,97 1,144 

2 
109 2,11 1,083 

Β28. Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα 1 
136 3,21 1,283 

2 
109 3,18 1,389 

Β29. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα 1 
137 3,23 1,219 

2 
109 3,39 1,312 

Β30. Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών 1 
133 2,99 1,145 

2 
107 2,99 1,391 

Β31. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο 1 
136 3,03 1,282 

2 
109 3,03 1,364 

Β32. Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά 1 
135 3,47 1,343 

2 
109 3,24 1,394 

Β33. Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά 1 
137 2,60 1,147 

2 
108 2,54 1,155 

Β34. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα 1 
137 3,50 1,312 

2 
109 3,28 1,415 

Β35. Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημά 

τους 

1 
136 2,83 1,092 

2 
109 2,64 1,229 



Πίνακας 6: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της ΟΜΠ1 (κλασσικό) και των υπόλοιπων μαθητών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις 

που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των 

μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των 

μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο 

οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο Τ. Α. 

Β1. Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ανεξάρτητα από 

τον κλάδο που έχουν επιλέξει 

ΟΜΠ1 
53 2,62 1,180 

άλλοι 
195 2,14 1,174 

Β2. Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά 

ΟΜΠ1 
52 2,06 1,274 

άλλοι 
195 2,29 1,127 

Β3. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές μου 

ΟΜΠ1 
52 3,23 1,436 

άλλοι 
195 1,72 ,917 

Β4. Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος. 

ΟΜΠ1 
53 3,04 1,330 

άλλοι 
194 2,32 1,193 

Β5. Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο 

ΟΜΠ1 
53 3,49 1,203 

άλλοι 
193 3,47 1,137 

Β6. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

ΟΜΠ1 
53 2,75 1,285 

άλλοι 
194 2,10 1,106 

Β7. Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου 

ΟΜΠ1 
53 2,96 1,143 

άλλοι 
194 2,85 1,289 

Β8. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας 

ΟΜΠ1 
52 3,81 1,121 

άλλοι 
193 3,50 1,287 

Β9. Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες 

ΟΜΠ1 
52 2,60 1,257 

άλλοι 
193 1,88 1,109 

Β10. Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο. 

ΟΜΠ1 
51 2,14 1,429 

άλλοι 
193 2,42 1,402 

Β11. Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το μάθημά τους 

ΟΜΠ1 
53 3,23 1,310 

άλλοι 
195 3,32 1,172 

Β12. Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 

ΟΜΠ1 
52 3,13 1,155 

άλλοι 
195 3,05 1,238 

Β13. Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά 

ΟΜΠ1 
52 2,27 1,270 

άλλοι 
194 1,72 1,011 

Β14. Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά 

ΟΜΠ1 
52 2,63 1,253 

άλλοι 
193 2,48 1,229 

Β15. Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών 

ΟΜΠ1 
53 3,34 1,143 

άλλοι 
193 3,19 1,233 

Β16. Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 

Ελληνικά 

ΟΜΠ1 
53 3,57 1,294 

άλλοι 
193 3,28 1,322 

Β17. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο 

ΟΜΠ1 
53 2,43 1,169 

άλλοι 
195 2,21 1,451 

Β18. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

ΟΜΠ1 
53 3,62 1,304 

άλλοι 
193 3,33 1,284 

Β19. Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου ΟΜΠ1 
53 2,53 1,552 



άλλοι 
195 2,82 1,405 

Β20. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους τους 

κλάδους 

ΟΜΠ1 
53 2,47 1,295 

άλλοι 
195 1,91 1,154 

Β21. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά ΟΜΠ1 
53 3,60 1,349 

άλλοι 
195 3,07 1,258 

Β22. Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο ΟΜΠ1 
53 2,15 1,167 

άλλοι 
194 2,93 1,325 

Β23. Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών ΟΜΠ1 
53 3,55 1,119 

άλλοι 
195 2,82 1,207 

Β24. Η ποσότητα της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών είναι αυξημένη ΟΜΠ1 
52 3,42 1,144 

άλλοι 
194 3,20 1,177 

Β25. Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα ΟΜΠ1 
52 3,37 1,344 

άλλοι 
195 3,12 1,324 

Β26. Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο ΟΜΠ1 
53 3,19 1,302 

άλλοι 
195 2,68 1,302 

Β27. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους ΟΜΠ1 
53 2,55 1,234 

άλλοι 
195 1,90 1,058 

Β28. Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα ΟΜΠ1 
53 3,72 1,292 

άλλοι 
194 3,05 1,317 

Β29. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα ΟΜΠ1 
53 3,32 1,156 

άλλοι 
195 3,29 1,289 

Β30. Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών ΟΜΠ1 
52 3,06 1,243 

άλλοι 
191 2,96 1,246 

Β31. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο ΟΜΠ1 
53 3,26 1,243 

άλλοι 
194 2,98 1,319 

Β32. Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά ΟΜΠ1 
52 2,90 1,347 

άλλοι 
194 3,49 1,351 

Β33. Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά ΟΜΠ1 
53 2,79 1,230 

άλλοι 
194 2,51 1,121 

Β34. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα ΟΜΠ1 
53 3,23 1,296 

άλλοι 
195 3,45 1,374 

Β35. Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημά 

τους 

ΟΜΠ1 
52 2,90 1,142 

άλλοι 
195 2,70 1,159 

 



 
Πίνακας 7: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της ΟΜΠ2 (πρακτικό) και των υπόλοιπων μαθητών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις 

που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene’s Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των 

μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των 

μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο 

οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις κατεύθυ

νση N Μ.Ο Τ. Α. 

Β1. Θεωρώ σωστό όλοι οι μαθητές Λυκείου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά ανεξάρτητα από τον 

κλάδο που έχουν επιλέξει 

ΟΜΠ2 89 2,33 1,268 

άλλοι 159 2,19 1,144 

Β2. Οι πέντε πτώσεις των Αρχαίων Ελληνικών διατηρούνται και στα Νέα Ελληνικά 
ΟΜΠ2 89 2,28 1,177 

άλλοι 158 2,22 1,154 

Β3. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών για τις σπουδές μου 
ΟΜΠ2 89 1,80 ,956 

άλλοι 158 2,18 1,319 

Β4. Τα Αρχαία Ελληνικά με βοηθούν να γίνω πιο έξυπνος. 
ΟΜΠ2 88 2,64 1,261 

άλλοι 159 2,39 1,247 

Β5. Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται με λανθασμένη μέθοδο 
ΟΜΠ2 89 3,48 1,169 

άλλοι 157 3,47 1,141 

Β6. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 
ΟΜΠ2 89 2,45 1,206 

άλλοι 158 2,13 1,144 

Β7. Τα Αρχαία Ελληνικά θα με βοηθήσουν στη ζωή μου 
ΟΜΠ2 89 2,80 1,236 

άλλοι 158 2,92 1,272 

Β8. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας 
ΟΜΠ2 88 3,75 1,234 

άλλοι 157 3,46 1,263 

Β9. Τα Αρχαία Ελληνικά θα έπρεπε να διδάσκονται περισσότερες ώρες 
ΟΜΠ2 89 1,94 1,132 

άλλοι 156 2,08 1,202 

Β10. Δεν επέλεξα Αρχαία Ελληνικά γιατί έχω ελλείψεις από το Γυμνάσιο. 
ΟΜΠ2 87 2,07 1,246 

άλλοι 157 2,53 1,470 

Β11. Υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά χωρίς να τους αρέσει το μάθημά τους 
ΟΜΠ2 89 3,18 1,230 

άλλοι 159 3,37 1,183 

Β12. Θεωρώ σωστό να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά οι λαοί της Ευρώπης 
ΟΜΠ2 89 3,18 1,183 

άλλοι 158 3,01 1,239 

Β13. Επέλεξα τα Αρχαία Ελληνικά γιατί δεν είμαι καλός/ή στα Μαθηματικά 
ΟΜΠ2 89 1,66 1,044 

άλλοι 157 1,93 1,110 

Β14. Θα ήμουν καλός/ή στα Αρχαία Ελληνικά αν αυτά διδάσκονταν ως ξένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά 
ΟΜΠ2 89 2,36 1,255 

άλλοι 156 2,60 1,216 

Β15. Θεωρώ δύσκολη την κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών 
ΟΜΠ2 87 2,98 1,239 

άλλοι 159 3,36 1,182 

Β16. Μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά μπορεί κανείς να βελτιώσει την ορθογραφία του στα Νέα 

Ελληνικά 

ΟΜΠ2 88 3,57 1,285 

άλλοι 158 3,22 1,324 

Β17. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να γίνουν εξεταζόμενο μάθημα στο Γυμνάσιο 
ΟΜΠ2 89 2,09 1,354 

άλλοι 159 2,35 1,415 

Β18. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 
ΟΜΠ2 88 3,57 1,258 

άλλοι 158 3,30 1,304 

Β19. Τα Αρχαία Ελληνικά δεν πρέπει να διδάσκονται καθόλου 
ΟΜΠ2 89 2,56 1,365 

άλλοι 159 2,87 1,472 

Β20. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο για όλους τους κλάδους 
ΟΜΠ2 89 1,97 1,220 

άλλοι 159 2,06 1,200 

Β21. Τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στα Νέα Ελληνικά ΟΜΠ2 89 3,28 1,177 

άλλοι 159 3,13 1,355 

Β22. Το βιβλίο της Γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών δεν είναι χρήσιμο ΟΜΠ2 88 2,90 1,278 

άλλοι 159 2,69 1,355 

Β23. Τα Αρχαία Ελληνικά αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ικανότητες των μαθητών ΟΜΠ2 89 3,04 1,196 

άλλοι 159 2,94 1,241 

Β24. Η ποσότητα της ύλης των Αρχαίων Ελληνικών είναι αυξημένη ΟΜΠ2 88 3,15 1,160 

άλλοι 158 3,30 1,177 

Β25. Θεωρώ ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι πιο δύσκολα από άλλα μαθήματα ΟΜΠ2 89 2,96 1,251 

άλλοι 158 3,29 1,361 

Β26. Όταν γίνω γονιός, θα ήθελα τα παιδιά μου να διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο ΟΜΠ2 89 3,04 1,269 

άλλοι 159 2,64 1,323 

Β27. Τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδάσκονται περισσότερες περιόδους ΟΜΠ2 89 1,98 1,011 



άλλοι 159 2,08 1,188 

Β28. Γνωρίζοντας Αρχαία Ελληνικά χρησιμοποιούμε καλύτερα την νεοελληνική γλώσσα ΟΜΠ2 89 3,36 1,299 

άλλοι 158 3,09 1,353 

Β29. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στην Αρχαία Ελλάδα ΟΜΠ2 89 3,55 1,243 

άλλοι 159 3,16 1,250 

Β30. Η ευκτική της Νέας Ελληνικής προέρχεται από αυτήν των Αρχαίων Ελληνικών ΟΜΠ2 87 3,26 1,234 

άλλοι 156 2,83 1,224 

Β31. Θεωρώ χρήσιμη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο ΟΜΠ2 88 3,36 1,243 

άλλοι 159 2,86 1,310 

Β32. Με φοβίζει η ιδέα να έχω ως ενισχυμένο μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά ΟΜΠ2 89 3,45 1,365 

άλλοι 157 3,32 1,373 

Β33. Τα διδακτικά βιβλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατανοητά ΟΜΠ2 88 2,72 1,093 

άλλοι 159 2,49 1,174 

Β34. Τα Αρχαία Ελληνικά είναι βαρετό μάθημα ΟΜΠ2 89 3,53 1,332 

άλλοι 159 3,33 1,371 

Β35. Οι καθηγητές που διδάσκουν Αρχαία Ελληνικά, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για το μάθημά 

τους 

ΟΜΠ2 89 2,63 1,070 

άλλοι 158 2,81 1,201 

 

 
 

 

 

 


