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Μάρτιος, 2011 

Αγαπητοί γονείς, 

Συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο συμμετέχετε ανώνυμα σε μια έρευνα η οποία διεξάγεται από το 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και αφορά στην αξιολόγηση του 
προγράμματος εκμάθησης της Αγγλικής στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Στόχος είναι να 
συγκεντρωθούν οι απόψεις γονέων των οποίων τα παιδιά φοιτούν φέτος στα 800 ολοήμερα σχολεία, όπου 
παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ). Παρακαλείσθε να 
αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να το συμπληρώσετε. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε 
συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιολόγηση και βελτίωση του έργου. 

Παρακαλώ συμπληρώστε ή σημειώστε με  την απάντησή σας 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Είστε: 19,3% ο πατέρας του παιδιού 80% η μητέρα του παιδιού  

  0,7%  άλλος κηδεμόνας  

2. Η ηλικία σας είναι:     5,2% 18-30                             64,7% 31-40 28,7% 41-50    1,4% 51+ 

3. Η εκπαίδευσή σας (σημειώστε το υψηλότερο που ισχύει): 

3,3%  απόφοιτος/η Δημοτικού        5,8% απόφοιτος/η Γυμνασίου     32,6% απόφοιτος/η γενικού ή τεχνικού Λυκείου

  

11,8% απόφοιτος/η ΙΕΚ                        39% απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ                7,5% μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος 

4. Γνωρίζετε Αγγλικά;     33,6% πολύ καλά             28,2% καλά            18,7% μέτρια                12,9% λίγο      6,5% καθόλου 

5. Μιλάτε άλλες γλώσσες;  62,1% Όχι 

                                           37,9% Ναι (παρακαλώ αναφέρατε ποιές)  

6. Το παιδί σας πηγαίνει:   50,6% Α’ Δημοτικού      47,1% Β’ Δημοτικού     2,3% το ένα παιδί Α’ Δημοτικού και το άλλο Β’ 

Δημοτικού 

7. Ποια ήταν η πρώτη γλώσσα (η μητρική γλώσσα) που έμαθε να μιλάει το παιδί σας; 93,7% ελληνικά 5,9% άλλη 

γλώσσα 0,4% ελληνικά και άλλη γλώσσα 

Β. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

8. Ποιά είναι η γνώμη σας για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού; 

 34,4% 40,4%  16,7% 6% 2,6%  

    απόλυτα θετική      θετική    ούτε θετική/ούτε αρνητική   αρνητική   απόλυτα αρνητική 

9. Θεωρείτε πως η επαφή των παιδιών με την αγγλική γλώσσα από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, βοηθάει στην 

εκμάθησή της; 

             52,6%      30,7%                       9,2%       5,3%              2,1% 

            σίγουρα ναι      μάλλον ναι   ούτε ναι/ούτε όχι     μάλλον όχι    σίγουρα όχι 

10. Το παιδί σας συμμετέχει στο μάθημα των Αγγλικών με χαρά και χωρίς άγχος; 

 64,8% 24,3%  8,3% 1,5% 1%  

       σίγουρα ναι     μάλλον ναι    ούτε ναι/ούτε όχι     μάλλον όχι    σίγουρα όχι 

11. Το παιδί σας μεταφέρει στο σπίτι λέξεις, ιστορίες ή τραγούδια που έμαθε στο σχολείο την ώρα των Αγγλικών;          

  24,7% 27,8%  27,7% 14,7% 5%  

                 πολύ συχνά         συχνά              μερικές φορές                   σπάνια                ποτέ 

12. Όταν το παιδί σας μιλάει Ελληνικά, χρησιμοποιεί αγγλικές λέξεις ή εκφράσεις; 

              5,4% 11,1%  34,6%  30,6% 18,4%  

       πολύ συχνά                   συχνά                          μερικές φορές                            σπάνια                             ποτέ 

13. Θεωρείτε πως το πρόγραμμα του παιδιού σας επιβαρύνεται με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στις πρώτες τάξεις 

του Δημοτικού; 

             9,1% 10,5%  13,3%  28,9%  38,2%  

       σίγουρα ναι              μάλλον ναι                   ούτε ναι/ούτε όχι                      μάλλον όχι                    σίγουρα όχι 
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                                                     Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας! 

 
14. Εσείς πιστεύετε ότι τα Αγγλικά θα πρέπει να διδάσκονται τις πρώτες ώρες του σχολικού προγράμματος;  

                   7,8% 12,9%  28,7% 29,8% 20,8%  

      σίγουρα ναι              μάλλον ναι                     ούτε ναι/ούτε όχι                    μάλλον όχι                    σίγουρα όχι 

15. Στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού τα παιδιά διδάσκονται Αγγλικά μέσα από παιχνίδια, ιστορίες, τραγούδια 
κλπ.). Σας ικανοποιεί ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας; 

                     56,2% 32,8%  6,9% 2,3% 1,8%  

               σίγουρα ναι     μάλλον ναι      ούτε ναι/ούτε όχι      μάλλον όχι      σίγουρα όχι 

16.  Στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού το ΠΕΑΠ δεν ενθαρρύνει τη χρήση βιβλίου γιατί θέλουμε τα παιδιά να 
μάθουν τη γλώσσα μέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάζονται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.          
Ποιά είναι η δική σας στάση σας ως προς αυτό το ζήτημα;  

 40% 42,8%  11,1% 4,3% 1,8%  

   απόλυτα θετική         θετική                  ούτε θετική/ούτε αρνητική       αρνητική απόλυτα αρνητική 

17. Πόσο συχνά επισκέπτεστε τον/την εκπαιδευτικό των Αγγλικών του σχολείου ώστε να ενημερωθείτε για την πρόοδο 
του παιδιού σας και την εξέλιξη του προγράμματος; 

 1,4% 8,9%  25,8% 34,7% 29,2%  

       πολύ συχνά     συχνά      μερικές φορές       σπάνια      ποτέ 

18. Δυσκολεύεται το παιδί σας στο μάθημα των Αγγλικών; 

2,8%          6,5%             16,2%       38,7%     35,9% 

        σίγουρα ναι                      μάλλον ναι ούτε ναι/ούτε όχι     μάλλον όχι                     σίγουρα όχι 

19. Το παιδί σας μαθαίνει Αγγλικά εκτός σχολείου;   

70,5% όχι, μαθαίνει Αγγλικά μόνο στo σχολείο             8,2% ναι, κάνει ιδιαίτερα  

 17,9% ναι, πηγαίνει σε κέντρο ξένων γλωσσών                 3,4% άλλο ___________________________ (παρακαλώ 

εξηγήστε) 

20. Το παιδί σας:  

20,1% ασχολείται μόνο του με την προετοιμασία για το σχολείο,  

37,4% ζητά τη βοήθειά μας (των γονιών, μελών της οικογένειας ή άλλου βοηθού) στην προετοιμασία για το σχολείο 

42,5% έχει τη βοήθειά μας, ανεξάρτητα με το αν μας τη ζητά ή όχι 

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 

Παρακαλείστε θερμά στο σημείο αυτό να καταγράψετε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή και απόψεις σας για το 
Πρόγραμμα αυτό και γενικά για την εισαγωγή της Αγγλικής στην Α’ Δημοτικού και Β’ Δημοτικού (σε αυτό το 
«προκαταρκτικό» στάδιο εκμάθησης της γλώσσας δεν προτρέπεται η εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης) 

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ   41,2% ………………….…………………………………………………………………………………………..... 

ΝΑΙ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΩΔΗ ΤΡΟΠΟ  15,2% ……………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΥΓΧΥΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ/ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   8,4%..…………………………………………………………………… 

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  7,5% ..…………………………………………………………………………………….. 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  6,4%..……………………………………………………………………………..... 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ  5,7% ..……………………………………………………………………………………………………………… 

ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ ΒΙΒΛΙΟΥ  5% .……………………………………………………………………………………………………… 


