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Το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας καθορίζεται σαφώς από τους 
παράγοντες παρώθησης που υφίστανται εντός της τάξης, τόσο από την πλευρά του μαθητή 
όσο και από την πλευρά του δασκάλου. Ωστόσο υπάρχουν και παράγοντες παρώθησης που 
δρουν έξω από τα στενά όρια της τάξης. Οι συμμαθητές, οι γονείς και η ίδια η φιλοσοφία 
του σχολείου είναι τρεις από αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. Ο στόχος της έρευνας 
που διενεργήσαμε σε μικρή κλίμακα ήταν να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι αυτοί οι 
παράγοντες μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή στην παρώθηση των μαθητών ως 
προς το μάθημα της ξένης γλώσσας στο Δημόσιο Δημoτικό Σχολείο στην Ελλάδα. Στην 
παρουσίαση αυτή αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο που υποστηρίζει αυτή την υπόθεση. 
Παράλληλα τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων φανερώνουν το βάθος της επίδρασης των παραπάνω 
παραγόντων στην ‘κινητροποίηση’ των μαθητών και στην αύξηση του ενδιαφέροντος που 
δείχνουν για την ξένη γλώσσα. 
 

 
 
The first step towards the acquisition of a foreign language is largely determined by the 
motivational factors present in the classroom, both with regard to the learner and with 
regard to the teacher. However, there are motivational factors that extend beyond 
classroom boundaries. The learner group, the parents and the philosophy of the school itself 
are three of these external factors. The aim of this small-scale research was to confirm the 
assumption that these three factors can heavily influence the motivation of students 
attending foreign language classes in the context of a State Primary School in Greece. The 
theoretical background supporting this assumption is considered in our presentation. 
Moreover, the data deriving from questionnaires distributed to learners, parents and the 
teaching staff reveal the extent of the influence that these three groups exercise on learners’ 
motivation and on the increase of their interest in the foreign language. 
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Εισαγωγή 
 
Μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραβλεφθεί στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, 
αν όχι στη μάθηση γενικότερα, είναι ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη 
διαδικασία και δρουν εντός και εκτός της τάξης. Οι παράγοντες αυτοί είναι τόσο πολλοί και 
ποικίλοι, που μια μόνο έρευνα δεν μπορεί να τους αναλύσει και να τους περιγράψει σε 
βάθος και με λεπτομέρεια. Εδώ εστιάζουμε την προσοχή μας σε ένα συγκεκριμένο 
παράγοντα, το κίνητρο για να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα, και μάλιστα τα στοιχεία που 
επηρεάζουν αυτόν τον παράγοντα. Επειδή ο τομέας «κίνητρο» είναι αρκετά ευρύς, θα 
περιορίσουμε την ανάλυσή μας στα κίνητρα που επηρεάζουν μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου. 
 
Τα κίνητρα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορούν να εντοπιστούν και μέσα στην 
καθαυτή εκπαιδευτική διαδικασία, σε σχέση με το μαθητή και το δάσκαλο, αλλά και έξω 
από αυτήν, εφόσον συνδέονται με το σχολείο και το γενικότερο οικογενειακό και κοινωνικό 
περίγυρο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πραγματικότητας, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε 
το βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρεαστεί η ‘κινητροποίηση’ των μαθητών από 
παράγοντες όπως οι συμμαθητές, οι γονείς και το ίδιο το σχολείο. Σκοπός μας ήταν να 
εντοπίσουμε κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά τη διαδρομή των μαθητών μέσα στην ξενόγλωσση τάξη, και επιπλέον πώς 
μπορούμε να διαμορφώσουμε ή να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά αυτών των ομάδων, 
έτσι ώστε να έχουμε ένα θετικότερο αποτέλεσμα και για τον μαθητή και για την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Πρώτα απ’ όλα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το θεωρητικό πλαίσιο που θα 
βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης γενικότερα, αλλά και της 
εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ειδικότερα, στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς οι ψυχολογικοί και άλλοι παράγοντες που 
εμφανίζονται να ενεργούν διαφέρουν από άλλες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον η θεωρητική 
αυτή βάση μας επιτρέπει καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων 
διαφόρων ενεργειών και ομάδων που επηρεάζουν την κινητροποίηση των μαθητών. Το 
επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε 
αυτή τη μικρή έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε ένα πολύ μικρό δείγμα μαθητών της 
πρωτοβάθμας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των στόχων της έρευνας. Παρουσιάζουμε με 
αναλυτικό τρόπο τα δεδομένα αυτής της έρευνας και, στη συνέχεια, τα συμπεράσματα που 
απορρέουν από αυτήν, τα οποία συνδέουμε με το θεωρητικό υπόβαθρο και τη διδακτική 
πραγματικότητα. Τέλος, επιχειρούμε να αντλήσουμε θετικά συμπεράσματα και πρακτικές 
εφαρμογές, στοχεύοντας στην αύξηση της κινητροποίησης των μαθητών εντός και εκτός της 
τάξης. 
 
Θεωρίες παρώθησης 
 
Πολλοί παράγοντες σχετίζονται με την παρωθητική διάθεση των μαθητών ως προς τη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Κάποιοι προέρχονται από την ίδια τη γλώσσα και 
συγκεκριμένα την εσωτερική της αξία, που είναι η διαδικασία της μάθησης, την 
ενοποιητική της αξία (integrative value) που αναφέρεται στη γλώσσα και τους ομιλητές, και 
την εργαλειακή της αξία (instrumental value), η οποία αναφέρεται στα οφέλη της 
κατάκτησης της ξένης γλωσσας (Dornyei 2001b: 51).Το πρόβλημα με τους μαθητές της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ότι τους παρουσιάζονται μια σειρά μεμονωμένες 
μαθησιακές εργασίες, που από μόνες τους δεν φαίνεται να έχουν καμία αξία για τους 
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μαθητές και δε συνεισφέρουν σε ένα γενικότερο μαθησιακό πλαίσιο, τουλάχιστον όχι σε 
κάποιο που να μπορούν να το κατανοήσουν (Williams & Burden 1997: 204). Ωστόσο, ο 
ρόλος του δασκάλου είναι επίσης σημαντικός, ειδικά όταν αυτός διαθέτει ενθουσιασμό και 
αφοσίωση στη μάθηση των μαθητών και διατηρεί θετικές σχέσεις προς τους μαθητές και 
τους γονείς τους (Dornyei 2001b: 32).  
 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία οριοθετούν και προσδιορίζουν ταυτόχρονα τον παρωθητικό 
προσανατολισμό του μαθητή ως προς την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στη βιβλιογραφία 
προτείνονται διάφορα θεωρητικά πλαίσια που ενσωματώνουν παρωθητικούς παράγοντες 
και λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα. Οι Williams και Burden προτείνουν ένα πλαίσιο που 
εμπλέκει μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον και την εκτιμώμενη αξία της 
δραστηριότητας, τον αυτοπροσδιορισμό και τη συμπεριφορά ως προς τη μάθηση, την 
ηλικία, το φύλο (εσωτερικοί παράγοντες), αλλά και τη συμβολή των αποκαλούμενων 
«σημαντικών άλλων» (“significant others”), το μαθησιακό περιβάλλον και το γενικό πλαίσιο 
της μάθησης (εξωτερικοί παράγοντες) (William & Burden 1997: 138-139). Οι Tremblay και 
Gardner (1995, αναφορά στο Dornyei 1998: 127) θεωρούν τη συμπεριφορά ως προς το 
δάσκαλο της ξένης γλώσσας και τους ομιλητές της καθώς και το ενδιαφέρον για την ξένη 
γλώσσα ως ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς οι μαθητές οδηγούνται σε παρωθητική 
συμπεριφορά, που περιλαμβάνει την προσοχή του μαθητή, την επιμονή και την έντονη 
παρώθηση και τελικά την κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Ένα εξίσου ενδιαφέρον πλαίσιο 
είναι αυτό που προτείνει ο Dornyei, ο οποίος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε τρεις 
πλευρές της παρώθησης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας: το επίπεδο της γλώσσας, το 
επίπεδο του μαθητή και το επίπεδο της μαθησιακής κατάστασης, που συνδέεται με το 
μάθημα, το δάσκαλο και τη μαθησιακή ομάδα (Dornyei 1998: 125). 
 
Όλα τα προηγούμενα συνδέονται άμεσα με γενικότερες θεωρίες της μάθησης που έχουν 
καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση των παιδιών. Στις 
πρώιμες συμπεριφοριστικές θεωρίες η παρώθηση καθοριζόταν κυρίως από εξωτερικούς 
παράγοντες, με την έννοια ότι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να 
οδηγήσουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, και οι συνέπειες τέτοιων συμπεριφορών 
μπορεί να καθορίσουν την πιθανότητα επανάληψής τους (Williams & Burden 1997: 113).  
 
O Piaget συνεισέφερε στην επέκταση της θεωρίας της παρώθησης, ξεκινώντας από την 
υπόθεση ότι τα παιδιά αναπτύσσουν τις γνωστικές και διανοητικές τους ικανότητες 
ακολουθώντας μια σειρά από στάδια τα οποία περιγράφουν την εξελικτική πορεία 
συγκεκριμένων λειτουργιών, ξεκινώντας από τις αισθησιοκινητικές λειτουργίες, περνώντας 
στη συνέχεια στις συμβολικές και τις συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες και 
καταλήγοντας στις αφηρημένες γνωστικές λειτουργίες. Η παρώθηση κατακτιέται με την 
ανάπτυξη των διανοητικών δομών των μαθητών, οι οποίες είναι συνεχώς υπό τη 
διαδικασία αφομοίωσης νέων διεγέρσεων (Oxford & Shearin 1996: 135). Η έμφαση του 
Piaget στην ατομική ανάπτυξη, ωστόσο, οδήγησε στην παραμέληση της σημασίας του 
κοινωνικού περιβάλλοντος του μαθητή (Williams & Burden 1997: 27). 
 
Η θεωρία του Vygotsky έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Ο Vygotsky θεωρούσε ότι η 
δυναμική του παιδιού αναπτύσσεται με την συνεργασία των άλλων που γνωρίζουν 
περισσότερα (knowledgeable others), οι οποίοι μπορεί να είναι ενήλικες ή συνομήλικοι με 
περισσότερες γνώσεις (Wood 1988: 26-27), οδηγώντας σε αυτό που ονόμασε «ζώνη της 
επικείμενης ανάπτυξης», δηλαδή την απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο ανάπτυξης που έχει 
κατακτήσει ο μαθητής και το επίπεδο της εν δυνάμει ανάπτυξης (Vygotsky 1978, αναφορά 
στους Oxford & Shearin 1996: 137). Προχωρώντας ακόμα ένα βήμα, ο Bruner συνδυάζει 



Κυριακούλια / Research Papers in Language Teaching and Learning 1 (2010) 89-100 

 92 

στοιχεία από τα στάδια ανάπτυξης του Piaget και από θεωρίες του Vygotsky και 
αντιλαβάνεται τη μάθηση ως μια ανακαλυπτική διαδικασία η οποία βιώνεται με τρεις 
τρόπους σκέψης, τον πραξιακό (enactive), τον εικονικό (iconic) και τον συμβολικό 
(symbolic). Σύμφωνα με την ίδια οπτική, το εκπαιδευτικό πλαίσιο καλείται να υποβοηθήσει 
το μαθητή στην πορεία του προς την κατάκτηση της γνώσης με το να του παρέχει το 
κατάλληλο πλαίσιο στήριξης το οποίο είναι απαραίτητο για την ενδυνάμωση των 
γνωσιακών δομών του (Oxford & Shearin 1996: 137). 
 
Άν εστιάσουμε τη συζήτησή μας στην κοινωνική άποψη της παρώθησης, με την οποία 
ασχολούμαστε εδώ, ανακαλύπτουμε το σημαντικό ρόλο που αυτή παίζει στην έννοια της 
παρώθησης. Σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο, εξάλλου, ο ρόλος του περιβάλλοντος 
είναι εξαιρετικά ισχυρός (Dornyei & Otto 1998: 53). Το δε εκπαιδευτικό περιβάλλον του 
μαθητή, που συνήθως αποτελείται από την οικογένεια, τους συμμαθητές, το σχολείο και τα 
ΜΜΕ, επηρεάζει πολιτισμικά ένα παιδί (Pollard & Tann 1993: 116-118). Οι δύο κύριοι 
παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των μαθητών είναι η οικογένεια και 
το σχολείο, που και τα δύο καθορίζουν την ανέλιξη του μαθητή εντός του εκπαιδευτικού 
συστήματος (Scott-Jones 1995: 75). Οι «σημαντικοί άλλοι», δηλαδή οι γονείς, οι δάσκαλοι, 
οι συμμαθητές, καθώς και το ήθος της τάξης και του σχολείου, σε συνδυασμό με το 
εκπαιδευτικό σύστημα, είναι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την παρώθηση του 
μαθητή (Williams & Burden, αναφορά στο Dornyei 2001b: 20). Ειδικότερα, σε μικρότερες 
ηλικιακές ομάδες, η μορφή του κινήτρου που υιοθετείται από κάθε μαθητή προσδιορίζεται 
από τον τρόπο που ο μαθητής αισθάνεται ότι τον αντιμετωπίζουν οι γονείς, οι συμμαθητές 
και οι δάσκαλοι (Williams & Burden 1997: 131). Επειδή οι συμπεριφορές των μαθητών 
δημιουργούνται εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος και της προσωπικής επαφής, το σπίτι 
και το σχολικό πλαίσιο μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην παρώθηση των μικρών 
μαθητών ως προς την εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Manolopoulou-Sergi 2001: 132). 
 
Ο πρώτος πόλος εστίασης, η ομάδα δηλαδή, επηρεάζει άμεσα την παρώθηση των μαθητών 
και συνδέεται με παράγοντες όπως η συνοχή της μαθησιακής ομάδας, ο προσανατολισμός 
των στόχων και οι κανόνες της ομάδας (Dornyei 2003: 11). Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας 
επηρεάζεται ακόμα αποφασιστικότερα, καθώς τα κίνητρα που βaσίζονται και απορρέουν 
από την ομάδα αποτελούν βασικό τμήμα της παρώθησης στην εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας (Dornyei & Malderez 1997: 67). Η ομάδα στην οποία ανήκει ο μαθητής μπορεί να 
αποτελέσει ακόμα και πηγή αρνητικής κινητροποίησης όταν οι μαθητές υπόκεινται σε 
κοινωνικούς περιορισμούς εάν προσεγγίσουν κάποια σχολική επιτυχία (Dornyei 2001b: 45), 
δηλαδή όταν η ομάδα δέχεται τη μετριότητα ως αποδεκτή συμπεριφορά, βάζοντας στο 
περιθώριο οποιαδήποτε πιο θετική αντιμετώπιση του μαθήματος. 
  
Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και οι πρακτικές της, από την άλλη πλευρά , συνδέονται 
με τη σχολική επιτυχία (Dornyei 2001a: 35). Τέτοια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την 
πίεση που ασκεί η οικογένεια, την εμπιστοσύνη της στις ικανότητες του μαθητή, ένα 
υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον και την παρουσία μοντέλων (Eccles et al. 1998, 
αναφορά στο Dornyei 2001a: 34). Η παρέμβαση της οικογένειας μπορεί να εμφανιστεί σε 
τέσσερα επίπεδα: στην εκτίμηση της εκπαίδευσης εν γένει, στον έλεγχο της σχολικής 
συμπεριφοράς και απόδοσης, στη βοήθεια για την κατάκτηση βασικών μαθησιακών 
ικανοτήτων, και στηn πράξη (Scott-Jones 1995: 76). Εξάλλου, ο ρόλος των γονέων στη ζωή 
ενός παιδιού είναι αναντικατάστατος και ως προς τη σχολική επιτυχία και ως προς τηn 
κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη (Eccles & Harold 1996: 3). Ως προς τη διδασκαλία της 
ξένης γλώσσας, οι γονείς μπορούν να λειτουργήσουν ως μοντέλα, μεταδίδοντας τη στάση 
τους απέναντι στηn ξένη γλώσσα και στην ξένη κοινότητα εν γένει (Gardner 1985, αναφορά 
στο Dornyei 2001b: 39, Gardner et al. 1991: 235), καθώς επίσης και σε πιο πρακτικό 
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επίπεδο, παρέχοντας στα παιδιά τους την παρουσία τους και τη βοήθειά τους κατά τη 
διάρκεια των ξενόγλωσσων μαθημάτων, είτε ελέγχοντας τη μελέτη τους είτε 
συνεισφέροντας σύμφωνα με τις δυνατότητές τους στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας. 
 
Μέθοδοι έρευνας και ανάλυση 
 
Η διερεύνηση όλων αυτών των θεωρητικών δεδομένων σε σχέση με την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα και μάλιστα την Ελληνική είναι μια δύσκολη διαδικασία. Έγινε μια πολύ 
μικρή προσπάθεια με την παρούσα μελέτη περίπτωσης (case study). Δόθηκαν προς 
συμπλήρωση απλά ερωτηματολόγια σε τρεις διαφορετικές ομάδες, στις οποίες στηρίζεται η 
υπόθεση που διερευνάται. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 23 εντεκάχρονους μαθητές της 
ΣΤ’ τάξης ενός Δημοτικού σχολείου των δυτικών προαστείων της Αθήνας, που μεγαλώνουν 
σε κατά βάση εργατικές ή μικροαστικές οικογένειες, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης 
των μαθητών στη δημιουργία ενός θετικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η δεύτερη 
ομάδα στην οποία απευθυνθήκαμε ήταν οι γονείς των αντίστοιχων παιδιών, με σκοπό να 
προσδιορίσουμε το δικό τους ρόλο στον παρωθητικό προσανατολισμό των μαθητών. Η 
τρίτη και τελευταία ομάδα ήταν εκείνη που προσδιορίζει το ρόλο του σχολείου ως 
οντότητας στη δημιουργία κινήτρων εντός της μαθητικής κοινότητας, και δεν ήταν άλλη 
από τους εκπαιδευτκούς του συγκεκριμένου σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών έγινε όχι τυχαία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ηλικία και τα χρόνια εκπαιδευτικής διαδικασίας της διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας -- σημειωτέον ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές ήδη διδάσκονταν την ξένη γλώσσα 
για σχεδόν 3 χρόνια -- εξασφάλιζε μεγαλύτερη εγκυρότητα των στοιχείων που θα 
συγκεντρώνονταν. Τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να εκφράσουν πιο συγκεκριμένη άποψη 
για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, εφόσον η διδασκαλία αυτή ήταν μέρος της 
μαθησιακής τους ζωής για αρκετό καιρό ήδη. Η χρήση όμως της ελληνικής γλώσσας αντί της 
αγγλικής θεωρήθηκε πιο εποικοδομητική, καθώς η ηλικία των παιδιών σίγουρα θα 
αποτελούσε εμπόδιο στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου για την ξένη γλώσσα, 
γραμμένου στην ξένη γλώσσα, και μάλιστα από παιδιά που πιθανόν δεν θα είχαν 
συμπληρώσει ξανά ερωτηματολόγιο. Ο ίδιος περιορισμός λήφθηκε υπόψη στο μέγεθος του 
ερωτηματολογίου, το οποίο περιορίστηκε σε δώδεκα ερωτήσεις, οκτώ από τις οποίες 
ζητούσαν από τους μαθητές να ανταποκριθούν σε μια κλίμακα τριών μόνο επιλογών. Η 
δημιουργία ενός τέτοιου ερωτηματολογίου ανταποκρίνεται στις γνωστικές ικανότητες της 
ομάδας υπό έρευνα, καθώς είναι σημαντικό οποιαδήποτε εργασία, σε αυτή την περίπτωση 
η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο του 
μαθητή (Williams & Burden 1997: 23), σύμφωνα με τα γνωστικά στάδια του Piaget.  
 
Μέσω των ερωτηματoλογίων διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών ως προς τη σημασία 
που αποδίδουν στα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα γενικά, και ως προς τη διδασκαλία των 
Αγγλικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα, τη θέση των Αγγλικών στο σχολικό 
πρόγραμμα και σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα, το βάρος που δίνουν και την 
προσπάθεια που καταβάλλουν για την κατάκτηση της ξένης γλώσσας, καθώς και ο ρόλος 
των γονέων σε όλη αυτή την πολύπλοκη διαδικασία. 
 
Ο ίδιος αριθμός γονέων προσεγγίστηκε, με την αποστολή ερωτηματολογίου που 
συμπληρώθηκε στο σπίτι και επιστράφηκε ανώνυμα στο σχολείο, στοχεύοντας σαφώς στη 
συλλογή όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικών αποτελεσμάτων, αν και 5 από τα 23 
ερωτηματολόγια δεν επιστράφηκαν ποτέ. Αποφεύχθηκε η αποστολή μεγάλου σε μέγεθος 
ερωτηματολογίου -- το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιέχει μόνο οκτώ ερωτήσεις --, 
στοχεύοντας στη διευκόλυνση των γονέων και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης 
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ανταπόκρισης. Η επιλογή της ελληνικής γλώσσας ήταν σαφώς η ενδεδειγμένη καθώς οι 
περισσότεροι γονείς δεν ήταν γνώστες της αγγλικής γλώσσας. Χρησιμοποιήθηκαν έξι 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο τύπου Likert, με απαντήσεις που κυμαίνονταν από 
«πολύ» έως «καθόλου». 
 
Στόχος των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους γονείς ήταν να μετρηθεί κατά κάποιο 
τρόπο η στάση τους ως προς τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γενικά και ως προς την 
εκπαιδευτική κατάσταση των παιδιών τους πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος τους στην 
κινητροποίηση των παιδιών τους σε σχέση με την ξένη γλώσσα, καθώς και η επίδραση τους 
ως γονέων σε όλους αυτούς τους τομείς. 
 
Η άποψη του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας διερευνήθηκε με 
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε επίσης και στο διευθυντή της. Ακολουθήθηκε 
η ίδια δομή, με ένα ερωτηματολόγιο στην ελληνκή γλώσσα που περιείχε τρεις ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και δύο κλίμακας Likert. 
 
Επειδή ο χαρακτήρας του σχολείου αντανακλάται στη συμπεριφορά και την ηθική του 
προσωπικού (Hepworth-Berger 1995: 142), διερευνήθηκε η σημασία που δίνει το υπόλοιπο 
εκπαιδευτικό προσωπικό στη διδασκαλία των Αγγλικών γενικότερα, αλλά και στο 
συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον ειδικότερα, η άποψη τους για τη θέση των Αγγλικών στο 
σχολικό πρόγραμμα καθώς και για την προσπάθεια που θα έπρεπε να καταβάλλουν οι 
μαθητές για την επιτυχή απόδοση τους. 
 
Η ανάγκη για κάποιες διευκρινίσεις όσον αφορά στα συμπεράσματα από την ανάλυση των 
απαντήσεων των ερωτηματολογίων οδήγησε στη διεξαγωγή συνεντεύξεων και με τις τρεις 
ομάδες ερωτώμενων, των μαθητών ομαδικά, ενός μικρού αριθμού γονέων και του 
διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
 
Ανάλυση δεδομένων 
 
Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν έτσι ώστε να αναγνωριστεί και να προσδιοριστεί ο ρόλος των 
συμμαθητών, των γονέων και του συστήματος αξιών του σχολείου εν γένει στην 
κινητροποίηση των μαθητών. Τα αποτελέσματα λοιπόν σαφώς μπορούν να αναδείξουν τη 
σπουδαιότητα των τριών αυτών ομάδων. 
 
Ξεκινώντας από την πρώτη ομάδα, φαίνεται ότι η άποψη των μαθητών για τη σημασία του 
μαθήματος της ξένης γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις απόψεις τους όσον 
αφορά στο τι είναι σωστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό αποδεικνύεται από τη δήλωσή 
τους ότι θα αναζητούσαν μαθήματα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα εάν 
δεν τούς παρεχόταν η δυνατότητα παρακολούθησης των αντίστοιχων μαθημάτων στη 
δημόσια εκπαίδευση. Κανένας μαθητής δεν απέρριψε τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
εντός του σχολικού του προγράμματος, δείχνοντας σαφώς ότι θεωρείται σωστή 
εκπαιδευτική πρακτική η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Αυτή η άποψη αποτελεί ισχυρό 
παρωθητικό παράγοντα, καθώς οι μαθητές κατευθύνονταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 
στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, είτε αυτό αυτό σημαίνει διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
εντός του σχολικού πλαισίου είτε κάπου αλλού. Εξάλλου, έρευνα που διενεργήθηκε σε 
μεγαλύτερη κλίμακα και αφορούσε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αποκαλύπτει ότι το 76,8% αυτών των μαθητών παρακολουθούσαν μαθήματα ξένης 
γλώσσας για τουλάχιστον πέντε χρόνια, που σημαίνει ότι η εκπαίδευσή τους είχε αρχίσει 
ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Manolopoulou-Sergi 2001: 172), πράγμα που 
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επίσης ισχυροποιεί την προηγούμενη άποψη, ότι δηλαδή η διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
είναι ανάγκη και επιθυμία των μαθητών να ξεκινά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών, 65,2%, θεωρεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την 
αγγλική γλώσσα διαβάζοντας πρωτογενές ξενόγλωσσο υλικό, κάτι που εκτός των άλλων 
θετικών πλευρών έχει και μια ενδιαφέρουσα πολιτισμική άποψη. Σημαντική είναι επίσης η 
άποψη των μαθητών, δοθέντος μάλιστα της νεαρής τους ηλικίας, ότι η γνώση της αγγλικής 
γλώσσας θα αποτελέσει μελλοντικά γι’ αυτούς ένα ισχυρό προσόν στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Η αντίληψη αυτή πραγματώνεται μέσα από αυτό που 
ονομάζεται εργαλειακός προσανατολισμός (instrumental orientation), ο οποίος συνδέεται 
με την επιθυμία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ως αποτέλεσμα της επιθυμίας κατάκτησης 
πρακτικών στόχων, όπως, για παράδειγμα, η επαγγελματική επιτυχία (Noels et al. 2003: 36). 
Αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της κινητροποίησης των μαθητών, καθώς η νεαρή τους 
ηλικία αποτελεί εμπόδιο στη συνειδητοποίηση άλλων εκπαιδευτικών στόχων για την 
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. 
 
Συνεχίζοντας την ανάλυση, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των μαθητών, 78,3%, θεωρεί το 
μάθημα των Αγγλικών εξίσου σημαντικό με τα λεγόμενα ‘πρωτεύοντα μαθήματα’, όπως η 
ελληνική γλώσσα, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει στο 65,2% για την Ιστορία και στο 56.2% για 
τη Γεωγραφία. Επιπλέον, η υποχρεωτική φύση του μαθήματος υποστηρίζεται από το 69,6% 
των μαθητών, σε αντίθεση με το 30,4%, όπου το μάθημα θεωρείται ότι θα έπρεπε να είναι 
προαιρετικό. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το μηδενικό ποσοστό των μαθητών 
που απορρίπτουν εξ ολοκλήρου το μάθημα της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που αναδεικνύει την ιδιαίτερα σημαντική θέση που 
κατέχει το μάθημα της ξένης γλώσσας μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο που έχουν σχηματίσει 
οι μαθητές και όπου οι ίδιοι θέτουν τις βάσεις μιας σωστής εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαδικασίας της οποίας η ξένη γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο.  
 
Η συχνότητα του μαθήματος, δηλαδή τρεις διδακτικές ώρες εντός του αναλυτικού 
ωρολόγιου προγράμματος, θεωρείται επαρκής από το 65,2% των μαθητών. Αυτό που θα 
μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά αποκαλυπτικό είναι η άποψη του 79,8% των μαθητών ότι το 
μάθημα των Αγγλικών θα έπρεπε να γίνεται εντός του πρώτου διδακτικού δίωρου, κάτι που 
βέβαια ανταποκρίνεται στην προηγούμενη άποψη της θεώρησης των Αγγλικών ως 
πρωτεύοντος μαθήματος. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα γλωσσικό 
μάθημα, όπου η προσοχή και η συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
είναι απαραίτητη. Η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μειώνεται με 
την πάροδο του διδακτικού ωραρίου, αφού η κούραση και η διάσπαση της προσοχής 
αυξάνονται καθώς πλησιάζουμε στην τελευταία διδακτική ώρα.  
 
Η έννοια του κινήτρου είναι συνδεδεμένη με την άποψη που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για 
την αξία τους ως μαθητών (Dornyei 2001b: 87), όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Αυτό που 
έδειξε η έρευνα είναι ότι η πλειοψηφία των μαθητών πιστεύει ότι η προσπάθεια τους ήταν 
ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή των συμμαθητών τους, εφόσον αφιερώνουν τουλάχιστον 
μισή ώρα στην προετοιμασία του μαθήματος των Αγγλικών. Όλοι, ωστόσο, οι μαθητές 
θεωρούν το μάθημα των Αγγλικών εύκολο ή σχετικά εύκολο, με συνέπεια το 73,9% από 
αυτούς να εργάζονται χωρίς τη βοήθεια των γονέων ή άλλων ατόμων. 
 
Όπως φαίνεται στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων των μαθητών, η θετική άποψη των 
γονέων τους απεικονιζόταν στην πίεση που αυτοί ασκούσαν στα παιδιά τους, έτσι ώστε να 
είναι προετοιμασμένοι για το επόμενο μάθημα. Ωστόσο, η συνέντευξη των μαθητών 
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αποκάλυψε ότι η πίεση αυτή ήταν γενικότερη και αφορούσε ολόκληρη τη σχολική 
προετοιμασία, συμπεριλαμβανομένου όμως του μαθήματος των Αγγλικών. 
 
Αναλύοντας τις απόψεις των γονέων, όπως αυτές παρουσιάζονται στις απαντήσεις που 
δόθηκαν στα ερωτηματολόγια, φαίνεται αρχικά ότι η άποψη των παιδιών όσον αφορά στη 
γνώση των Αγγλικών σε σχέση με τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να 
συνδεθεί με την αντίστοιχη άποψη των γονέων. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο κύριος στόχος 
που έχουν θέσει οι γονείς σε όλη τη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Η 
μελλοντική επαγγελματική αποκάτασταση των παιδιών τους είναι πολλές φορές η 
κινητήρια δύναμη πίσω από τη δική τους συμπεριφορά και συμμετοχή σε σχέση με την 
εκπαίδευση των παιδιών. Απόρροια όλου αυτού του τρόπου σκέψης είναι η παραδοχή από 
όλους τους γονείς ότι θα προσπαθούσαν να παρέχουν μαθήματα Αγγλικών στα παιδιά τους 
στρεφόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εάν ο δημόσιος δεν αναλάμβανε αυτό το ρόλο, γιατί 
πολλοί γονείς έχουν την πρόθεση και τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους 
μαθήματα ξένων γλωσσών εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος (Cameron 2003: 105). 
 
Η υποχρεωτική φύση του μαθήματος υποστηρίχθηκε από το 94,7% των γονέων, γεγονός 
που αποδεικνύει την υψηλή εκπαιδευτική αξία που αποδίδεται στο μάθημα αυτό. 
Διάφορες, εξάλλου, γερμανικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα 
στους γονείς σχετικά με την άποψη ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι χρήσιμη (Blondin et al. 1998: 28). Η άποψη ότι το μάθημα των Αγγλικών 
θα πρέπει να θεωρείται από τα πρωτεύοντα μαθήματα και μάλιστα μετά από την ελληνική 
γλώσσα και τα Μαθηματικά υποστηρίζεται φανερά από το 88,9% των γονέων. Ωστόσο, οι 
ίδιοι θεωρούν, σε ποσοστό 84,2%, ότι θα έπρεπε να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας καθώς 
αυτές θεωρούνται ανεπαρκείς, με απώτερο στόχο φυσικά την καλύτερη απόδοση των 
μαθητών. 
 
Στο πιο πρακτικό επίπεδο της βαθμολογίας και της σχολικής επίδοσης του μαθητή, το 
μάθημα των Αγγλικών αντιμετωπίζεται από τους γονείς με την ίδια σοβαρότητα όπως και 
τα άλλα μαθήματα. Η προετοιμασία της μισής ώρας θεωρείται και από τους γονείς 
επαρκής, χωρίς να παραβλέπουν το γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να καταβάλλουν και 
άλλη προσπάθεια για να πετύχουν θετικούς εκπαιδευτικούς στόχους όσον αφορά στο 
συγκεκριμένο μάθημα. 
 
Η ενεργητική ενθάρρυνση εκ μέρους των γονέων για την προετοιμασία του μαθήματος των 
Αγγλικών θεωρείται από αυτούς υποχρέωση και καθήκον, χωρίς ωστόσο να προχωρεί τις 
περισσότερες φορές πέρα από την απλή ενθάρρυνση. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, μόνο η 
μειοψηφία των γονέων μπορούσε να βοηθήσει με τις εργασίες στο σπίτι, γεγονός που 
μπορεί να δικαιολογηθεί από τον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο των μαθητών που 
έλαβαν μέρος στη έρευνα, καθώς οι περισσότεροι γονείς αυτών των μαθητών είχαν μικρή 
και ελλιπή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε τέτοιο βαθμό που αδυνατούσαν να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους οι ίδιοι. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η προετοιμασία των παιδιών 
διεξαγόταν χωρίς τη συμμετοχή των γονέων ή άλλων προσώπων. Παρόλα αυτά, το 68,4% 
εξακολουθούσε να θεωρεί τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την ακαδημαϊκή επιτυχία 
των παιδιών στη ξένη γλώσσα. 
 
Η άποψη του προσωπικού του σχολείου δε διέφερε και πολύ από τη γενικότερη άποψη του 
συγκεκριμένου κοινωνικού περίγυρου, ότι δηλαδή η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα ήταν 
σημαντικό προσόν στη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών. Το μάθημα 
των Αγγλικών θεωρήθηκε από αυτούς απαραίτητο και υποχρεωτικό. Παρά τη γενικότερη 
θετική αντιμετώπιση του μαθήματος των Αγγλικών σε θεωρητικό επίπεδο, όμως, το 38,5% 
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από το εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρούσε ότι υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα που 
θα μπορούσε να κάνει ένας μαθητής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα ποσοστό 38,5% 
του προσωπικού θεωρούσε ότι το μάθημα των Αγγλικών εντός του δημόσιου 
εκπαιδευτικού συστήματος είναι πιο σημαντικό από αυτό του ιδιωτικού τομέα. Παρόλα 
αυτά, ακριβώς το ίδιο ποσοστό πίστευε το αντίθετο.  
 
Η άποψη των εκπαιδευτικών ότι η θέση του μαθήματος των Αγγλικών είναι στο δεύτερο ή 
και στο τρίτο διδακτικό δίωρο αντιστοιχεί στην άποψή τους ότι το μάθημα είναι 
δευτερεύον και εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με τη Γυμναστική και τη Γεωγραφία, κάτι 
που ωστόσο δε συμβαδίζει με την άποψη των μαθητών και των γονέων. Ωστόσο, το 69,2% 
των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι μαθητές θα έπρεπε να αφιερώνουν τουλάχιστον μισή 
ώρα στην προετοιμασία του μαθήματος και να δείχνουν τον ίδιο ζήλο που θα έπρεπε να 
δείχνουν και για τα υπόλοιπα μαθήματα τους. 
 
Οι συνεντεύξεις ανταποκρίνονται στις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια. Η 
θέση του μαθήματος των Αγγλικών συνδέεται με αυτό που ονομάστηκε εργαλειακή 
παρώθηση, καθώς η σπουδαιότητά του στη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση 
θεωρείται προεξέχουσα και από τις τρεις υπό διερεύνηση ομάδες. Η αντιμετώπιση του 
μαθήματος εκ μέρους των γονέων είναι απολύτως θετική, όπως αποκαλύφθηκε από την 
προσωπική επικοινωνία με τους γονείς, και συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη άποψη 
για επαγγελματική αποκατάσταση. Επιπλέον, ο χρόνος που θα έπρεπε τα παιδιά τους να 
αφιερώνουν στο μάθημα των Αγγλικών θα έπρεπε να ήταν περισσότερος. Γενικά η 
αντιμετώπισή τους απέναντι στο μάθημα των Αγγλικών στο πλαίσιο τουΔημοτικού Σχολείου 
καθρέφτιζε τις γενικότερες κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά με τη σπουδαιότητα της 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. 
 
Η συνέντευξη με τον διευθυντή του σχολείου έδωσε λεπτομέρειες που ανταποκρίνονταν 
στον καθαρά διοικητικό του ρόλο, καθώς η θέση των Αγγλικών στο καθημερινό πρόγραμμα 
των μαθητών καθοριζόταν και από παράγοντες που είχαν σχέση περισσότερο με την ομαλή 
λειτουργία του σχολείου παρά με άλλους εκπαιδευτικούς παράγοντες. Η αντίληψη που 
επικρατούσε ήταν ότι η διδασκαλία των Αγγλικών θα έπρεπε να προσαρμόζεται μέσα στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα έτσι ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα του προγράμματος σε 
σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν επηρέασε την πεποίθηση του 
διευθυντή του σχολείου για τη σπουδαιότητα του μαθήματος των Αγγλικών και για την 
ανάγκη παροχής των κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων για την επιτυχή διεξαγωγή του 
συγκεκριμένου μαθήματος (βλέπε την εργασία της κ. Κοντοβαζαινίτη σε αυτόν τον τόμο). 
 
Εφαρμογές και επιπτώσεις 
 
Όπως καταδεικνύεται από την ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν, η κατάκτηση της 
αγγλικής γλώσσας είναι ένας στόχος που θεωρείται βασικός στην εκπαιδευτική πρακτική. 
Από πολύ νεαρή ηλικία οι μαθητές οδηγούνται σε αυτό το στόχο από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Αυτό αποτελεί το πρώτο, πολύ ισχυρό κίνητρο για το νεαρό μαθητή, ο οποίος 
είναι έτσι πρόθυμος να εργαστεί πιο δημιουργικά και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
 
Η άποψη, ωστόσο, των μαθητών σχετικά με τον βαθμό ευκολίας του μαθήματος των 
Αγγλικών μπορεί να δράσει ανασταλτικά όσον αφορά στην κινητροποίησή τους. Ένα 
«εύκολο» μάθημα χρειάζεται λιγότερη προσπάθεια, πολύ περισσότερο όταν πολλοί 
μαθητές έχουν ήδη ξεκινήσει τη εκμάθηση των Αγγλικών εκτός του σχολικού 
περιβάλλοντος. Συνεπώς, για να καταστεί το μάθημα ενδιαφέρον θα πρέπει να παρέχει 
γνώσεις σε ένα ελαφρώς ανώτερο επίπεδο από αυτό στο οποίο ήδη βρίσκονται. Με τη 
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βοήθεια του καθηγητή, ο οποίος θα διευκολύνει τον μαθητή παρέχοντας το απαραίτητο 
υποστηρικτικό πλαίσιο, ο μαθητής θα μπορέσει να κατακτήσει υψηλότερους στόχους σε 
ένα πιο ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 
Μια άλλη ίσως παράμετρος που συνδέεται με την υποτιθέμενη «ευκολία» του μαθήματος 
των Αγγλικών και την κινητροποίηση είναι και η δημιουργία ενός λιγότερο ανεκτικού 
κλίματος μέσα στην τάξη όσον αφορά μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιες μαθησιακές 
δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες ίσως θεωρούνται αδικαιολόγητες από τους υπόλοιπους 
συμμαθητές στο πλαίσιο του ‘εύκολου’ μαθήματος των Αγγλικών, δημιουργώντας ένα 
κλίμα αρνητικής κινητροποίησης για μια μερίδα μαθητών. Ένας στόχος λοιπόν θα πρέπει να 
είναι η δημιουργία ενός ανεκτικού κλίματος μέσα στην τάξη, όπου όλοι οι μαθητές, και 
αυτοί που θεωρούν ‘εύκολο’ το μάθημα και οι υπόλοιποι που ίσως έχουν κάποιες 
δυσκολίες, θα μπορούν να φτάσουν σε ένα επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ώστε η τάξη 
να είναι σε γενικό πλαίσιο ομοιογενής. Εξάλλου, η σύνθεση της σχολικής ομάδας από 
άποψη απόδοσης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας πιο θετικής σχολικής 
κουλτούρας (Pintrinch & Schunk 1996: 393), κάτι που σαφώς οδηγεί σε πιο ομοιογενείς 
ομάδες. 
 
Η έλλειψη κινήτρων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μαθητική-μαθησιακή 
διαδικασία. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει σταδιακή μείωση της παρώθησης στην 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας καθώς ο μαθητής ανεβαίνει σε τάξη και σχηματίζεται μια 
πίεση από την ομάδα αποφυγής της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, με συνέπεια τη μείωση 
της παρώθησης, αφού η ομάδα αντιμετωπίζει με αρνητικό τρόπο τη χρήση της ξένης 
γλώσσας (Gardner 1973: 242). Συνεπώς, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, όπως η δημιουργία 
ενός θετικού και δημιουργικού πνεύματος μέσα στην τάξη και η ανάπτυξη των θετικών 
διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές, που να αποτρέπουν τη δημιουργία ενός 
τέτοιου αρνητικού κλίματος (βλέπε την εργασία της κ. Βάιου). 
 
Όπως φανέρωσε η έρευνα, οι απόψεις και οι φιλοδοξίες των μαθητών απέχουν πολύ λίγο 
από αυτές των γονέων τους, κάτι που γίνεται εύκολα κατανοητό όταν αναφερόμαστε στην 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Εξάλλου, οι γονείς είναι αυτοί που μεταφέρουν την αξία και 
τη σημασία συγκεκριμένων μαθημάτων στα παιδιά τους (Scott-Jones 1995: 82). Συνεπώς, η 
θετική αντιμετώπιση των Αγγλικών εκ μέρους των γονέων επηρεάζει άμεσα την 
κινητροποίηση των μαθητών.  
 
Αυτό λοιπόν που πρέπει να συνειδητοποιηθεί από τους γονείς είναι η αναγνώριση από 
αυτούς του ρόλου τους και της αναντικατάστατης παρουσίας τους στην προετοιμασία που 
πρέπει οι μαθητές να κάνουν στο σπίτι. Η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στους 
γονείς μπορεί να λάβει τη μορφή της οδηγίας προς τους γονείς να ελέγχουν τη σχολική 
προετοιμασία των παιδιών τους (Eccles & Harold 1996: 26). Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό έχει 
πολύ θετικό αντίκρισμα στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών ακόμα και αν οι γονείς 
τους δεν γνωρίζουν την ξένη γλώσσα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση μας. Όπως πίστευε 
και ο Vygotsky, η επιτυχία που συντελείται μετά από συνεργασία συνεισφέρει στη 
δημιουργία ουσιαστικής εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη (Wood 1988: 27). 
 
 Επιπλέον, η αντιμετώπιση του μαθήματος των Αγγλικών από γονείς και μαθητές ως 
«πρωτεύοντος» μαθήματος σηματοδοτεί και την απαίτηση τους για αύξηση των ωρών 
διδασκαλίας, κάτι που συντάσσεται και με τα ευρήματα αντίστοιχης ευρωπαϊκής έρευνας, 
στην οποία προτείνεται η αύξηση των ωρών διδασκαλίας για το μάθημα της ξένης γλώσσας 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Blondin et al. 1998: 40). 
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Ως προς το τρίτο σκέλος, δηλαδή το ίδιο το σχολείο, η προσπάθεια για θετικότερη 
προσέγγιση του μαθήματος των Αγγλικών εκ μέρους των εκπαιδευτικών σίγουρα θα 
επηρέαζε θετικά και τους στόχους των μαθητών. Είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστεί 
η θέση του μαθήματος των Αγγλικών μέσα στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα, με στόχο 
αυτό να γίνεται κατά το δυνατόν το πρώτο διδακτικό δίωρο, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται 
στην άποψη και των μαθητών και των γονέων. 
 
Συμπεράσματα 
 
Ο παράγοντας της παρώθησης μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές και να επηρεάσει 
διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αυτό που άμεσα αναδύεται έστω 
και σε αυτή τη μικρής κλίμακας έρευνα είναι η σημασία του κοινωνικού περίγυρου, πρώτα 
του οικογενειακού και μετά του σχολικού, στην ένταση της προσπάθειας που θα 
καταβάλλει ο μαθητής στα πλαίσια μιας ξενόγλωσσης τάξης, και πιο συγκεκριμένα της 
Αγγλικής, εντός του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Θα ήταν εκπαιδευτικά 
προσοδοφόρο να διερευνηθούν περαιτέρω η έκταση και η ένταση της επίδρασης αυτού 
του περίγυρου, και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τον μαθητή, καθώς 
και οι τρόποι που αυτός ο περίγυρος μπορεί να βοηθηθεί για μια πιο αποτελεσματική 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
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