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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ζούµε σε µια εποχή όπου τα «παλαιά αυτονόητα» καταρρέουν. 

Πεποιθήσεις µεταβάλλονται µε ταχύτατους ρυθµούς ύστερα από τη 

διατύπωση διαφόρων πορισµάτων των επιστηµών. Σε κλάδους 

τεχνολογικούς ή της βιοτεχνολογίας ή της ιατρικής ανακοινώνονται 

καθηµερινά µικρές επαναστάσεις. Σ� αυτό το πλαίσιο τι συµβαίνει στους 

κλάδους των θεωρητικών επιστηµών; Ειδικότερα στον κλάδο της 

Αρχαιολογίας; Ξεκινώντας από τη δεκαετία του �50 έγινε ήδη στις 

δεκαετίες του �60, �70 λόγος για «νέα αρχαιολογία» και για «θεωρητική» 

αρχαιολογία, για «αναλυτική» και «συστηµατική» αρχαιολογία και, στη 

δεκαετία του �90, για «µεταδιαδικαστική» αλλά και «φεµινιστική» 

αρχαιολογία (Λιανέρης 1983, Trigger 1989, Κωτσάκης 1997). Παράλληλα 

αναδείχτηκε εµφανέστερα ο συσχετισµός της αρχαιολογίας µε την 

κοινωνία (Κοκκινίδου 1993[1]), την εκπαίδευση (Μπακαλάκης 1966, 

Καρούζος 1972, ∆άσιου 1986, 1988[1]) και την πολιτική (Καλπαξής 

1990 & 1993), ενώ αναζητήθηκε, κάτω από άλλους όρους και συνθήκες, 

και το «νόηµα» του αντικειµένου της (Κωτσάκης 1997). Στις τελευταίες 

δεκαετίες άρχισε αυτή η επιστήµη να αξιοποιεί τα πορίσµατα - πέρα από 

των επιστηµών µε τις οποίες παραδοσιακά συνεργαζόταν, της Ιστορίας, 

της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας, της Αρχιτεκτονικής -, και άλλων 

επιστηµών (Ζώης 1990), όπως της Φυσικής, λ.χ., για την αποτελεσµατική 

ανίχνευση του υπεδάφους. Είτε τα πορίσµατα της Ανατοµίας και της 

Πληροφορικής για την ανάπλαση προσώπων µε βάση τα δεδοµένα του 

κρανίου (προσπάθεια αποκατάστασης µορφής του Φιλίππου).  

Ποια, όµως, είναι η φυσιογνωµία της επιστήµης αυτής ως πρόσληψη στο 

ευρύ κοινό; Είναι και σε ποιο βαθµό αντιληπτές η ιστορική, η παιδαγωγική, 

η κοινωνική και η ανθρωπιστική - ανθρωπολογική της παράµετρος και ποια 

απέναντί της η κοινωνική ανταπόκριση και ανάδραση (Χουρµουζιάδης 

1997); Ειδικότερα, µάλιστα, υπάρχει πρόσληψη και τι είδους πρόσληψη, 



 

υπάρχει ανάδραση και τι είδους ανάδραση (∆άσιου 1995) από ένα ευαίσθητο 

υποσύνολο του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, όπως είναι οι έφηβοι; Η 

ιδιαίτερη ως προς τα κοινωνικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά της κοινωνική 

αυτή οµάδα (Φράγκος 1984) έχει πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες 

µιας ποσότητας και µιας ποιότητας ικανής να δηµιουργηθούν στα µέλη της 

σχετικές κοινωνικές αναπαραστάσεις (Ναυρίδης 1994, Παπαστάµος & 

Μάντογλου 1995) και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, συµπεριφορές και στάσεις 

(Παπαστάµος 1989, Hofstaetter 1978, Serger 1977); Και επειδή, ακριβώς, 

µιας παρόµοιας απαίτησης φορέας είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως 

πραγµατώνεται στο πρακτικό επίπεδο στον χώρο του, το σχολείο, συντελεί, 

συµβάλλει το σύστηµα αυτό στην ικανοποίηση αυτής της απαίτησης; 

Ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά σε πρακτικό επίπεδο στη διαµεσολάβηση 

µεταξύ Αρχαιολογίας και εφήβων; Και, µάλιστα, το ελληνικό σχολείο; 

Ιδιαίτερα το Γυµνάσιο, που θεωρείται η τελευταία βαθµίδα στο βασικό, 

υποχρεωτικό εννιάχρονο σχολείο; Τι αποκοµίζουν οι έφηβοι µαθητές που 

ολοκληρώνουν τη βασική τους εκπαίδευση ως εµπειρία ή ως γνώση για 

την αρχαιολογία, είτε άµεσα, στη διδακτική πράξη, είτε έµµεσα  σε 

αναφορά άλλων διδακτικών αντικειµένων (Μπακαλάκης 1966, ∆άσιου 

1988[1]), είτε µέσω άλλων παράλληλων σχολικών δραστηριοτήτων, όπως, λ.χ. 

τα ποικίλα προγράµµατα στο µάθηµα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είτε 

µέσω άλλων πολιτιστικών - επιµορφωτικών δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται στις µεµονωµένες σχολικές µονάδες (∆άσιου 1990, 1991, 

1994, Κεφαλίδου 1992); Λαµβανοµένου υπόψη ότι η διδακτική της 

αρχαιολογίας (Dyer 1983) δεν υφίσταται µε τη µορφή αυτόνοµου µαθήµατος 

στο ελληνικό σχολείο (πρβλ. Αναλυτικά Προγράµµατα του Υ.Π.Ε.Π.Θ.) 

Μία απάντηση στα ερωτήµατα αυτά θέλησε να δώσει, µε όσο το δυνατόν 

πιο αντιπροσωπευτικό και αντικειµενικό τρόπο, η παρούσα έρευνα. Θέλησε 

να καταδείξει την εµπειρία, τη γνώση, τις στάσεις και τις συµπεριφορές που 

είναι δυνατόν να έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των εννιάχρονων σπουδών 



 

τους σε πανελλαδικό επίπεδο οι µαθητές της τρίτης Γυµνασίου -της τελευταίας 

τάξης του βασικού εκπαιδευτικού προγράµµατος της στοιχειώδους και 

του πρώτου επιπέδου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης- όσον αφορά στην 

αρχαιολογία, σε έναν επιστηµονικό κλάδο που η διδασκαλία του δεν 

περιλαµβάνεται στα προβλεπόµενα για το γυµνάσιο µαθήµατα του επίσηµου 

Αναλυτικού Προγράµµατος. Το αν τον έχει επιτύχει αυτόν τον στόχο η 

έρευνα επαφίεται στην κρίση της εποπτικής και εξεταστικής επιτροπής.  

Προσωπικά στο σηµείο αυτό δεν έχω παρά να εκφράσω τις θερµότατες 

ευχαριστίες µου σε όσους µε ποικίλους τρόπους συνέβαλαν στην 

πραγµατοποίησή της. Θερµότατες ευχαριστίες οφείλω στον κ. Θανάση 

Καλπαξή, Καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που 

ανέλαβε την εποπτεία της και µε περιέβαλε σε όλη την διάρκεια της 

εκπόνησης της διατριβής αυτής µε την εµπιστοσύνη του, παρέχοντάς 

µου, παράλληλα, µέσα από ωφέλιµες συζητήσεις, χρήσιµες συµβουλές 

και εύστοχες επισηµάνσεις για την επιτυχέστερη διαπραγµάτευση του 

θέµατος, την ορθή αξιοποίηση του ερευνητικού και βιβλιογραφικού 

υλικού, για την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση αυτού του 

πονήµατος, αλλά και κάθε δυνατή διευκόλυνση σε πρακτικά ζητήµατα. 

Για τους ίδιους, ακριβώς, λόγους ευχαριστώ θερµότατα και τον κ. Ιωάννη 

Πυργιωτάκη, Καθηγητή Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης - Παιδαγωγικής 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης και την κ. Ευαγγελία Κούρτη, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που 

ανέλαβαν την εποπτεία ως µέλη της τριµελούς επιτροπής. Και τους τρεις 

τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις χρήσιµες παρατηρήσεις τους. Η 

συνεργασία µου µαζί τους αποτέλεσε για µένα µια σηµαντική εµπειρία. 

Για το ενδιαφέρον τους για την εργασία µου ευχαριστώ και τους  Νικόλα 

Φαράκλα, Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Αντώνη Χουρδάκη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Άννα Μίσιου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ζαχαρία Παλιό, 



 

Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης � µέλη της επταµελούς 

εποπτικής επιτροπής της διδακτορικής αυτής διατριβής. 

Θερµά ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους, 

διευθυντές και διδάσκοντες στα είκοσι έξι γυµνάσια στα τµήµατα των 

οποίων έχει διεξαχθεί η έρευνα, για το ενδιαφέρον και τις διευκολύνσεις 

τους, ώστε να καταστεί η πραγµατοποίησή της δυνατή. Επίσης την αρµόδια 

επιτροπή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση 

του Υ.Π.Ε.Π.Θ., που µου παρείχαν την άδεια για τη διεξαγωγή της.  

Για την πολύτιµη βοήθεια στη διακίνηση του ερωτηµατολογίου ευχαριστώ 

από καρδιάς τους Σταµάτη Αγγελίτσα, Θεολόγο Ανδρονίδη, Σµαρώ 

Καραγιάννη, Βασιλική Κοσµίδου, Μαρία Κοτρώτσου, Ελένη Μπετζούνη - 

Θάνου, Αναστάσιο και Απόστολο Νάνο, Γιώργο Νίκα, Βάσω Νικολού, Παύλο 

Παλούκα, Ευαγγελία Παπαδερού, Λουκά Παναγή, Γεωργία Πασσιά, Πιέρρο 

Πατουχέα, Ζαχαρούλα Σερεµετάκη, Γιάννη Συντάκα, Σφίγγα Κωνσταντίνα, 

∆ηµήτρη Τζήκα, Ουρανία Τυρή, Χρήστο Χατζηλία. 

Στο σηµείο αυτό θα ήταν παράλειψη να µην ευχαριστήσω θερµά, για την 

αµέριστη συµπαράσταση, την πολύπλευρη και πολύµοχθη υποστήριξή 

τους, τις αδελφές µου Βασιλική και ∆έσποινα ∆άσιου, τον ∆ηµήτρη 

Πατουχέα, τους γονείς µου Νίκο και Χριστίνα ∆άσιου. Ακόµη τους 

Αργυρώ Μαχαιρίδου, Ανδρέα Μυλωνάκη, Ερµιόνη Μυρισκλάβου, 

Παναγιώτη Νικητέα, Γεωργία Ρασσιά για τους ποικίλους τρόπους που µε 

βοήθησαν. 

Περισσότερο, όµως, από όλους ευχαριστώ και ευγνωµονώ τον σύζυγό µου 

Μιχάλη Νάνο, στον οποίο, ως ελάχιστο δείγµα αναγνώρισης τόσο της από 

µέρους του ηθικής µου στήριξης, όσο και των κόπων που κατέβαλε, και των 

θυσιών στις οποίες µε προθυµία υποβλήθηκε, ώστε να εργαστώ απρόσκοπτα 

για την ολοκλήρωσή της, αφιερώνω από καρδιάς την παρούσα εργασία µου. 

Όλγα ∆άσιου  
∆εκέµβριος 2000 
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Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η πορεία από την ελληνολατρεία των Ρωµαίων, που εκδηλώνονταν µε 

υφαρπαγές έργων τέχνης (Bracken 1977, Καλπαξής 1990, Σιµόπουλος 1993) 

και µαζική παραγωγή αντιγράφων έργων επιφανών καλλιτεχνών της 

αρχαιότητας, έως την εποχή της συγγραφής του έργου του Johann Joachim 

Wincelmann «Geschichte der Kunst des Altertums», 1764, βασισµένο στα 

αρχαιολογικά υπολείµµατα του αρχαίου ελληνικού και ρωµαϊκού πολιτισµού, 

που «έθεσε τα θεµέλια της αρχαιολογίας ως επιστήµης» (Zgaga 1984), µέχρι τη 

«σύγχρονη θεωρητική αρχαιολογία» (Λιανέρης 1983, Kotsakis 1991) είναι 

µακρόχρονη και πολυσχιδής. Στο τέλος του εικοστού και στις αρχές του 21ου 

αιώνα ο όρος αρχαιολογία δεν αποτελεί για όλους τους θεωρητικούς της 

επιστηµολογίας, για  τους ίδιους τους αρχαιολόγους αλλά και για το ευρύ 

κοινό ταυτοσηµία, αλλά πολυσηµία (Καλπαξής 1990). Κατά τον ίδιο 

τρόπο φορείς διαφορετικού κατά περίπτωση νοήµατος είναι οι έννοιες 

αρχαιολόγος, εύρηµα (Κωτσάκης 1997), ανασκαφή, µουσείο, έκθεµα, 

αρχαιολογικός χώρος, επισκέπτες, «κοινό», ακόµα και όροι όπως 

αρχαιολογική έρευνα, συντήρηση, χρήση και αξιοποίηση αρχαιολογικών 

χώρων και µνηµείων, αναστήλωση. ∆ιαφορετικά, επίσης, ερµηνεύονται 

και διαδικασίες όπως πρόσληψη και ανάδραση του κοινού. Μια 

συγκριτική θεώρηση λ.χ. των άρθρων του Στρατή Παπαδόπουλου για 

«Το µη εντυπωσιακό εύρηµα στο Μουσείο» (1990) και της Ελένης 

Μανακίδου για «Το Μουσείο Martin von Wagner στο Wuerzburg» (1990) 

αποτυπώνει ανάγλυφα τη διαφοροποίηση όσον αφορά στη θεώρηση του 

µουσειακού αντικειµένου ως στοιχείου µιας «ανθρωπολογικής ερµηνείας 

του αρχαιολογικού υλικού» (Παπαδόπουλος 1990) και ως «έργου 

τέχνης» (Μανακίδου 1990). 

Ο καθηγητής Θανάσης Καλπαξής (1990), εξάλλου, συζητώντας για 

µια άλλη πτυχή αυτών των σχέσεων στην εισαγωγή του πρώτου τόµου 



 

του έργου του «Αρχαιολογία και Πολιτική» («Σαµιακά Αρχαιολογικά, 

1850 - 1914»), παρατηρεί ότι «τα παραδείγµατα για την αντίθεση που 

συχνά διαπιστώνεται ανάµεσα στις µεθόδους που χρησιµοποιεί η 

αρχαιολογία για τη µελέτη της ιστορίας του αρχαίου κόσµου και εκείνες 

που χρησιµοποιεί για τη µελέτη του δικού της παρελθόντος είναι 

πάµπολλα και δεν περιορίζονται σε µία µόνο χρονική περίοδο» 

(Καλπαξής 1990). 

Αν κανείς ανατρέξει στο σύγγραµµα του Bruce Trigger «A history of 

archaeological thought» (1989), θα παρατηρήσει ότι η ποικιλοµορφία αυτή 

στην αρχαιολογική σκέψη είναι συνισταµένη, παράγωγο και ταυτόχρονα 

συστατικό στοιχείο κοινωνικών, ιστορικών και ιδεολογικών καταστάσεων, 

αλλαγών και διαφοροποιήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται λόγος για 

«σοβιετική αρχαιολογία», για «αποικιακή αρχαιολογία στην Αµερική», 

αλλά και για «ανάπτυξη της κοινωνικής ανθρωπολογίας». Επίσης για 

«νέα», «θεωρητική», «αναλυτική», «συστηµατική» (Λιανέρης 1983, 

Κωτσάκης 1997), «µεταδιαδικαστική», «φεµινιστική» αρχαιολογία. Η 

αρχαιολογία και οι παράµετροί της ως δηµιούργηµα των ανθρώπινων 

κοινωνιών, όπως και όλες οι άλλες επιστήµες, δέχεται την επίδραση των 

κοινωνιών και την αντανακλά σ� αυτήν, βρίσκεται σε στενή αλληλεπίδραση 

µαζί της. Παράλληλα στο εσωτερικό της γίγνεσθαι πραγµατοποιούνται 

ζυµώσεις, αναπτύσσονται σκέψεις και προβληµατισµοί από τους 

αρχαιολόγους, τους κύριους φορείς αλληλεπίδρασης αρχαιολογίας και 

κοινωνιών. 

Κατά την άποψη της ερευνήτριας η αρχαιολογία θα όφειλε να νοηθεί ως ιστορική, 

ανθρωπιστική και παιδαγωγική επιστήµη που µε µία σειρά µεθόδων και το συνδυασµό 

τους µε βασικότερη την ανασκαφή, και µε αξιοποίηση των επιτευγµάτων άλλων 

επιστηµονικών κλάδων και θετικής και θεωρητικής κατεύθυνσης,  αποκαλύπτει και 

αναδεικνύει τα υλικά κατάλοιπα του ανθρώπινου πολιτισµού, παρέχει γνώσεις γι� αυτά 

και µε την αξιοποίηση και των ιστορικών πηγών αναπαριστά την ζωή ανθρώπων και 



 

κοινωνιών του παρελθόντος µέσω αυτών, πολλά από τα οποία ξεπερνούν το χαρακτήρα 

του χρηστικού αντικειµένου και γίνονται φορείς ιδεολογίας και πολλά από 

αυτά έργα τέχνης. Έτσι καθίσταται και επιστήµη παιδαγωγική µε την ευρύτερη 

έννοια του όρου της παροχής γνώσεων, βιωµάτων και εµπειριών που οδηγούν 

στη δηµιουργία  στάσεων, συµπεριφορών και ενστερνισµό αξιών µε 

ανθρωπιστικό και -κατά την ευρύτερη έννοια νοούµενο- ηθικό περιεχόµενο. 

Επειδή δε η αρχαιολογία είναι άρρηκτα δεµένη µε το κοινωνικό γίγνεσθαι 

αφορά και τα νεότερα µέλη της κάθε κοινωνίας στην οποία αναπτύσσεται.  

Ποια είναι, όµως, η σχέση της αρχαιολογίας µε τα µέλη αυτά; Ποια τα 

οφέλη τους από την επαφή τους µε την αρχαιολογία; Υπάρχει επίδραση 

της αρχαιολογίας σ� αυτά; Πώς επιτυγχάνεται; Πώς «φτάνουν» τα 

πορίσµατά της στα νεαρά κοινωνικά µέλη; Μέσω ποιών φορέων 

επιτυγχάνεται αυτή η προσέγγιση; Το θέµα τίθεται και συζητείται στον 

συλλογικό τόµο (1986) µε τίτλο «Presenting Archaeology to Young 

People» και επιµελητές τους Cranknell και Corbishly. Από την άλλη, 

υπάρχει πρόσληψη και ανάδραση; Ο καθηγητής Κλήµης Ναυρίδης (1994) 

στην «Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία» επισηµαίνει ότι «οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις είναι τρόποι µε τους οποίους ερµηνεύουµε και 

σκεπτόµαστε την καθηµερινή πραγµατικότητά µας. Αντιστοιχούν σε µια 

µορφή κοινωνικής γνώσης που συνήθως την ονοµάζουµε κοινό νου, 

αντιδιαστέλλοντάς την από τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης». Αποτελεί η 

αρχαιολογία για τους νέους µέρος της καθηµερινής πραγµατικότητάς τους; Και 

αν αποτελεί, τι είδους αναπαραστάσεις σχηµατίζουν; Ποιοι φορείς συµβάλλουν 

σ� αυτό και ποιοι αποτελούν αντενεργούς παράγοντες; Ποιος ο ρόλος του 

ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στη διαδικασία αυτή (Wolff 1975, 

Hargreaves 1988), ποιος του εκπαιδευτικού συστήµατος (Habermas 1968, Fend 

1974, Heiland 1979) και ποιος της οικογένειας (Parsons & Bales 1956); Ο 

σχηµατισµός αυτός κοινωνικών αναπαραστάσεων ως προς την αρχαιολογία και 

τις παραµέτρους της επαληθεύει τις απόψεις του Pierre Bourdieu (1973, 1980) 



 

για τη σχέση κοινωνικών τάξεων, εκπαιδευτικού συστήµατος και «πολιτιστικού 

κεφαλαίου» και, ειδικότερα, την άποψη ότι οι κυρίαρχες τάξεις εφοδιάζουν τα 

παιδιά τους µε «πολιτιστικό κεφάλαιο» (Bourdieu 1973) και ότι «η κουλτούρα 

που µεταδίδει η εκπαίδευση είναι πλησιέστερη προς την κυρίαρχη κουλτούρα» 

(Bourdieu 1973); ΄Η την άποψη των επικριτών του ότι «η θέση του ότι οι 

ανώτερες τάξεις κυριαρχούν στην εκπαίδευση, παρέχοντας στα παιδιά τους 

πολιτιστικό κεφάλαιο είναι, απλώς, εσφαλµένη» (Blackledge & Hunt 1995); 

Αντίστοιχα, την άποψη για «πολιτιστική υστέρηση» που έγινε γνωστή στις 

ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960 (Banks 1987), ή των επικριτών της (Riessman 1962, 

Tinker & Tailor 1973); Αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής ένταξης των νέων 

στο κοινωνικό περιβάλλον (Rueckriem 1977, Πυργιωτάκης 1984) η 

αρχαιολογική γνώση και εµπειρία; Στην περίπτωση αυτή µπορεί για την 

αρχαιολογική κατάρτιση των νέων να αποδώσει καρπούς η άποψη για «ένεση 

κουλτούρας» ως αντίδοτο σ� αυτό που ο Williams (1961) χαρακτήρισε ως 

«ελλειµµατική θεωρία κακής εκπαιδευτικής επίδοσης» (Banks 1987), 

αντίστοιχα µε την άποψη που θέλει την αισθητική αγωγή, ευρύτερα ως 

πρόβληµα µορφώσεως (Παπαγεράκης 1965); Ο Clarke (1986) θέτει το 

ερώτηµα «What doeς archaeology have to offer? ». 

Σε ποιο βαθµό επηρεάζει ή µπορεί να επηρεάσει τη συγκεκριµένη 

διαδικασία, εκτός από το εκπαιδευτικό σύστηµα, και το «µορφωσιογόνο» ή µη 

«µορφωσιογόνο» οικογενειακό περιβάλλον (Πυργιωτάκης 1984); Και τι πρέπει 

να προσεχθεί σ� αυτήν, γενικά, τη διαδικασία; Ο καθηγητής Ιωάννης 

Πυργιωτάκης (1999) στην «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη», 

συζητώντας για τον ενστερνισµό των αξιών, κάνει δύο παρατηρήσεις, χρήσιµες 

και για την γνωριµία των νέων κοινωνικών µελών µε το χώρο της αρχαιολογίας: 

Αφενός ότι «είναι πιο εύκολο να καλλιεργήσοµε στάσεις εκεί που δεν 

υπάρχουν, παρά να τροποποιήσοµε εκ των υστέρων στάσεις που ήδη έχουν 

διαµορφωθεί στη συνείδηση των ατόµων». Αφετέρου ότι «ο ενστερνισµός και η 

µετάδοση των αξιών και η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι σε αυτές δεν 



 

γίνεται µε τη διδαχή και τη διδασκαλία, αλλά βιώνεται µέσα από την 

καθηµερινή ζωή και πράξη....Ο ενστερνισµός των αξιών και η εγχάραξη θετικής 

στάσης ανάγεται στον συναισθηµατικό τοµέα και συντελείται µέσα από 

ανάλογα βιώµατα και συναισθηµατικές καταστάσεις». Παίζει, τέλος, το φύλο 

των νέων ανθρώπων (Bourdieu 1973, Banks 1987) ρόλο στην πρόσληψη 

σχετικών πληροφοριών και γνώσεων και στην αναπαραγωγή αντίστοιχων 

γνώσεων, κοινωνικών αναπαραστάσεων, στάσεων και συµπεριφορών;  

Στην εξέλιξη µιας συγκεκριµένης διαδικασίας θα µπορούσαν να 

προσεγγίσουν οι νέοι την αρχαιολογική γνώση µέσα από συγκεκριµένες 

µεθόδους όπως οι επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η χρήση 

κατάλληλων εποπτικών µέσων στα σχολεία, η αξιοποίηση ΜΜΕ, Τύπου και 

Πολυµέσων, η γνωριµία µε αρχαιολόγους, συντηρητές, αρχιτέκτονες, 

ειδικευµένους στη συντήρηση και αποκατάσταση αρχαίων µνηµείων, η 

εισαγωγή του µαθήµατος της αρχαιολογίας στις βασικές βαθµίδες της 

εκπαίδευσης ; 

Ξεκινώντας από αυτά τα ερωτήµατα η παρούσα έρευνα ζήτησε να 

διακριβώσει και στο µέτρο του δυνατού να περιγράψει στα πλαίσια της 

ελληνικής κοινωνίας πώς νοείται η αρχαιολογία ως ιστορική, ανθρωπιστική 

και παιδαγωγική επιστήµη στην οπτική των εφήβων και συγκεκριµένα των 

µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ποιες είναι οι επικρατέστερες 

ιδεολογικές επιδράσεις; Ποιών ρευµάτων αρχαιολογικής σκέψης η 

επίδραση είναι επικρατέστερη στους έλληνες µαθητές; Για να γίνει αυτή η 

ανάγκη κατανοητή οφείλει κανείς να ανατρέξει στην ιστορική διάσταση 

της σχέσης Αρχαιολογίας και Παιδείας και, ειδικότερα, Αρχαιολογίας και 

Εκπαίδευσης, αφού οι δύο αυτοί φορείς είναι οι κατεξοχήν φορείς 

παροχής γνώσεων και πληροφοριών στα νέα µέλη των κοινωνιών. 

Παράλληλα να διερευνήσει αν και κατά πόσο απασχόλησε τους ερευνητές 

(αρχαιολόγους, κοινωνιολόγους ή παιδαγωγούς) το θέµα αυτό. 

 



 

 

Α.2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Α.2.1. Αρχαιολογία και Εκπαίδευση στο Νεοελληνικό Κράτος. 

Ιστορικά ∆εδοµένα. Ιδεολογικές απόψεις και Επιδράσεις. 

  

Επιχειρώντας κανείς την αναδροµή στη σχέση αρχαιολογίας και 

εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριµένα των εφήβων µαθητών που είναι 

ενταγµένοι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, οφείλει να λάβει υπόψη 

του δύο σηµαντικούς παράγοντες. Τους αρχαιολόγους από τη µια και το 

επίσηµο ελληνικό κράτος από την άλλη, τους στόχους που έθεσαν ως 

προς τη δηµιουργία και ανάπτυξη αυτής της σχέσης, τις µεθόδους που 

χρησιµοποίησαν και, κυριότερα, την ιδεολογία των φορέων τους - αρχαιολόγων 

και κρατικών λειτουργών - που τους οδήγησε σε συγκεκριµένες επιλογές 

όσον αφορά στα οφέλη που θα αποκόµιζαν τα νεαρά κοινωνικά µέλη από 

τη σχέση αυτή. Η παρούσα έρευνα ασχολείται µε το ελληνικό παράδειγµα, 

γιατί µια ευρύτερη διερεύνηση παραθετική ή συγκριτική, όσον αφορά 

στην ανάπτυξη της σχέσης αρχαιολογίας και εκπαίδευσης σε διεθνές 

επίπεδο, θα υπερέβαινε τους στόχους και την οικονοµία της 

συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής. 

∆εν είναι τυχαίο και µάλιστα είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισµού. Ό,τι 

αφορά τις αρχαιότητες είναι αρµοδιότητα του «Υπουργείου της 

Παιδείας» (Καββαδίας 1900), του «Επί των εκκλησιαστικών και της 

δηµοσίας εκπαιδεύσεως υπουργείου» (Παρίσης 1884). Παρόλα αυτά την 

ίδια χρονική περίοδο δεν περιλαµβάνεται στο σχολικό πρόγραµµα η 

αρχαιολογία ως αυτόνοµο µάθηµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο έργο 

του Παρίση (1884) «Ανωτέρα και Μέση Εκπαίδευσις, ήτοι συλλογή των 

διεπόντων την ανωτέραν και µέσην εκπαίδευσιν νόµων, Β. διαταγµάτων, 



 

εγκυκλίων του επί των εκκλησιαστικών και της δηµοσίας εκπαιδεύσεως 

υπουργείου από του 1833-1884», όπου γίνεται πλήρης καταγραφή του 

νοµικού πλαισίου για τη λειτουργία των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών 

βαθµίδων, δεν γίνεται λόγος σε κανένα νοµοθέτηµα για τη σύνδεση της 

αρχαιολογίας µε την εκπαιδευτική διαδικασία ως αυτόνοµης γνωστικής 

µονάδας και αναγκαιότητας. Ανάλογες πληροφορίες για τα ελληνικά 

σχολεία του 19ου και 20ου αιώνα µας παρέχουν κείµενα που είναι 

συγκεντρωµένα στο δίτοµο έργο του Αλέξη ∆ηµαρά (1988) «Η 

Μεταρρύθµιση που δεν έγινε, Τεκµήρια Ιστορίας»: Σε διάταγµα της 

31.10.1914, µε το οποίο καθορίζεται το «Ωρολόγιον Πρόγραµµα 

Μαθηµάτων Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων» δεν προβλέπεται η 

διδασκαλία της αρχαιολογίας (κειµ. 128, τοµ. Β΄). Το ίδιο συµβαίνει και 

στο «Αναλυτικό Πρόγραµµα του Λυκείου» στην υπουργική απόφαση του 

Νοεµβρίου του 1922 (κειµ. 138, τοµ. Β΄) και στον νόµο 4397 της 

16.08.1929 για τη στοιχειώδη εκπαίδευση (κειµ. 149γ, τοµ. Β΄). Στο 

πρόγραµµα µαθηµάτων της «Ανωτέρας Γυναικείας Σχολής» του 1921-

1922 περιλαµβάνονται τα µαθήµατα της Ιστορίας του Πολιτισµού και της 

Ιστορίας της Τέχνης και Αισθητικής, όχι, όµως, αρχαιολογίας (κειµ. 134, 

τοµ. Β΄). Να διδάσκεται η Ιστορία της Τέχνης στα Γυµνάσια προτείνεται, 

τέλος, στα Πρακτικά του Εθνικού Συνεδρίου (1925) (κειµ. 143, τοµ. Β΄). 

Κύριο µέληµα του κράτους στις πρώτες φάσεις της ύπαρξής του είναι η 

διαχείριση των αρχαιοτήτων ως πολύτιµου στοιχείου της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και σ� αυτό το σηµείο έγκειται η σχέση µε το σχολείο, αφού 

οι πρώτες συλλογές αρχαιοτήτων ιδρύονται στο Βαρβάκειο και στο 

Πανεπιστήµιο (Καββαδίας 1900). Με τον τρόπο αυτό υπάρχει και το 

άλλοθι για τη µη ίδρυση µουσείων σ� αυτή την ιστορική φάση. Η 

µεταγενέστερη ίδρυση µουσείων γίνεται µε συγκεκριµένους ιδεολογικούς 

στόχους που έχουν να κάνουν µε την ίδρυση των αστικών κρατών στην 

Ευρώπη και στην Αµερική και τον τονισµό της παρουσίας του εθνικού 



 

κράτους και την επικράτηση του ευρωπαϊκού διαφωτισµού. Όπως 

σηµειώνει ο καθηγητής Θανάσης Καλπαξής στο έργο του «Αρχαιολογία και 

πολιτική (Σαµιακά αρχαιολογικά 1850-1914) »: «στη λογική του 

ευρωπαϊκού διαφωτισµού η επαφή των ελληνικών αρχαιοτήτων µε το ευρύ 

κοινό θεωρήθηκε ως επαφή που υπογράµµιζε την ορθότητα της επιλογής 

του προτεινόµενου πολιτιστικού προσανατολισµού» (Καλπαξής 1990). 

Βεβαίως στη Ελλάδα, που δεν αποτελεί κατά την εποχή αυτή µεγάλο 

εθνικό αστικό κράτος, η επαφή αυτή στόχευε περισσότερο στην ενίσχυση 

της Μεγάλης Ιδέας, αλλά και στη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, όπως στην περίπτωση της Σάµου, όπου η δηµιουργία 

ιδιωτικών συλλογών και µουσείου εντάσσεται στο στόχο της σωτηρίας, 

ανάδειξης και αποτροπής εξαγωγής των µνηµείων της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς (Καλπαξής 1990). Οι αρχαιολόγοι της εποχής ενδιαφέρονται 

πρωτίστως για την διατήρηση, αποκάλυψη, προστασία και ανάδειξη των 

αρχαιοτήτων ως βασικού στοιχείου της πολιτιστικής κληρονοµιάς και όχι 

για την µε συστηµατικό τρόπο γνωριµία της µε τους νέους κληρονόµους 

της. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους : Αφενός ότι είναι 

επηρεασµένοι από την ιδεολογία που θέλει την αρχαιολογία ως µέσον της 

Ιστορίας της Τέχνης, ιδεολογία που εδράζεται στον ουµανισµό, τις 

εµπειρίες των περιηγητών και αργότερα, ως ένα σηµείο, και τον 

ροµαντισµό και αφετέρου στην προσπάθεια ανάδειξης της ανωτερότητας 

των Ελλήνων ως κληρονόµων της λαµπρότερης πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Γράφει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Καββαδίας (1900) στην «Ιστορία της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας»: «Η Ελλάς ελευθερωθείσα από της µακράς 

δουλείας και ανεξάρτητον κράτος αποτελέσασα δεν ελησµόνησεν, ο είχε 

καθήκον προς εαυτήν και προς τον εις την ελευθερίαν αυτής 

συντελέσαντα πεφωτισµένον κόσµον, να εργασθή πάσει δυνάµει προς 

σωτηρίαν των εν αυτή σωζοµένων και υπό την γην κεκαλυµµένων 

µνηµείων της αρχαιότητος, αλλ� εν τοις πρώτοις εφρόντισε περί 



 

εκπληρώσεως του καθήκοντος αυτής τούτου». Το ότι και η 

Αρχαιολογική Εταιρεία από την ίδρυσή της το 1837 και η ελληνική 

Πολιτεία θέτουν τους συγκεκριµένους στόχους και κινούνται από την 

συγκεκριµένη ιδεαλιστική και εθνοκρατική ιδεολογία, µη εισάγοντας την 

παιδαγωγική παράµετρο της αρχαιολογίας, οφείλεται και στην επίδραση 

άλλων παραγόντων. Κατ� αρχήν από τον 18ο µέχρι και τον 20ο αιώνα 

στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ισχυρές οι επιδράσεις του νεοπλατωνισµού 

και του νεοκαντιανισµού και η θεώρηση του Ωραίου ως παιδαγωγικού 

µέσου. Είναι, επίσης, χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις του νεοκαντιανού, 

ροµαντικού Φρήντριχ Σίλλερ που θεωρεί την Τέχνη ως τρόπο 

ολοκλήρωσης του Εγώ (Σίλλερ 1990), αλλά και του ΄Ερνστ Κασσίρερ 

που θεωρεί την Τέχνη ως µέσον απελευθέρωσης του Ατόµου (Κασσίρερ 

1994). Παρόµοιες απόψεις τονίζουν το ατοµικό και αποµακρύνουν από 

αιτήµατα κοινωνικής ζωής, όπως η παρεχόµενη από την Πολιτεία 

εκπαίδευση. Αιτιολογούν την ενασχόληση µε τα ωραία λαµπρά µνηµεία 

της αρχαιότητας, αλλά όχι το ενδιαφέρον για την ανασύσταση της 

κοινωνικής ζωής των κοινωνιών αυτών, την καθηµερινή ζωή, τη λατρεία, 

τους τρόπους παραγωγής και κατανοµής των αγαθών, την ταξικότητα ή 

αταξικότητα αυτής της κοινωνίας, την ύπαρξη ή όχι ιερατείου µε τους 

τρόπους που µπορεί να τα φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη και να 

τα αναδείξει η µελέτη των αρχαιολόγων. Ρόλο, εξάλλου, για τον τονισµό 

µιας «θησαυροθηρικής» οπτικής (Ζώης 1990) έπαιξαν και οι ανασκαφές 

του Σλήµαν στις Μυκήνες και στην Τροία, αλλά και οι έρευνες και 

αναστηλώσεις του ΄Εβανς στην Κνωσό. Παράλληλα η παρουσία των ξένων 

αρχαιολογικών σχολών τόνιζε την νεοθετιστική οπτική και συγκέντρωνε 

την αρχαιολογία σε ορισµένες µόνον παραµέτρους της, την ανακάλυψη 

και την ανάδειξη των µνηµείων µε στόχους όχι άµοιρους της διπλωµατίας 

και της πολιτικής (Καλπαξής 1990, 1993). Εξάλλου η πολιτική αυτή δεν 

ήταν καθόλου αλτρουιστική. ΄Ενας σοβαρός λόγος διενέργειας 



 

ανασκαφών και στον ελλαδικό και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους 

ήταν ο εµπλουτισµός των ευρωπαϊκών µουσείων. Είναι χαρακτηριστική η 

περίπτωση του µουσείου της Περγάµου. Η ιµπεριαλιστική λογική των 

ξένων φαίνεται και στην περίπτωση της Σάµου. Επειδή µε τον νόµο 887 

της Σαµιακής Πολιτείας δεν µπορούν να επιβάλλουν τους όρους τους για 

την εξαγωγή αρχαιοτήτων, αποδίδουν αυθαιρεσία στη Σαµιακή Πολιτεία. 

Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Αd. Michaelis, 1906, που αναφέρει 

«δυσκολίες τις οποίες αντέτασσε η Κυβέρνηση της νήσου....στις 

επιθυµίες των ξένων» (Καλπαξής 1990). Παράλληλη ήταν και η άποψη 

του Waddington, υπουργού παιδείας της Γαλλίας που υποστήριζε ότι «η 

Ελληνική Κυβέρνησις ούτε αυτή αγαπά τας ανασκαφάς, ούτε άλλους 

αφήνει να κάµνουν εν τη επικρατεία της», όπως αναφέρεται σε άρθρο του 

Στεφάνου Κουµανούδη στο «Αθήναιον», 4, 1875, 467 (Καλπαξής 1990). 

Ένας άλλος λόγος αρκετά σηµαντικός ήταν οι συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις στην Αρχαιολογική Εταιρεία, που εµπόδιζαν την 

επίτευξη των ήδη υπαρχόντων στόχων (Καββαδίας 1900, Πετράκος 

1987). Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι µόλις το 1954 γίνεται σε 

διάλεξη στην UNESCO από τον Χρήστο Καρούζο λόγος για τον 

«παιδαγωγικό ρόλο των µουσείων» (Καρούζος 1995). O Καρούζος, όµως, 

είναι ένας αρχαιολόγος µε νεοτερικό πνεύµα και ευρυµάθεια, αλλά και 

ενδιαφέρον για την παιδεία. Ο ίδιος διετέλεσε και µέλος του 

«Εκπαιδευτικού Οµίλου» (Πετράκος 1995). Παρ� όλα αυτά δεν ξεφεύγει 

από την παραδοσιακή οπτική του «Μουσείου της Τέχνης». ∆ώδεκα 

χρόνια αργότερα ο Γεώργιος Μπακαλάκης (1966) δηµοσιεύει στον 

«Φιλόλογο» άρθρο µε τίτλο «Αρχαιολογία και Μέση Παιδεία» και 

προτείνει την αξιοποίηση των Φιλολογικών Κειµένων, αλλά και της 

Ιστορίας, ως µαθηµάτων ενταγµένων στο αναλυτικό πρόγραµµα, για την 

αρχαιολογική παίδευση των νέων µαθητών. Αυτή η πρόταση του 

Μπακαλάκη θα επαναληφθεί στο µέλλον ως πρόταση και από άλλους 



 

εκπαιδευτικούς (Μπαµπούνης κ.α. 1984, ∆άσιου 1986, Γοδόση 1990). 

Στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, µε την αλλαγή των οικονοµικών 

δεδοµένων, γίνεται σύνδεση της τέχνης µε την κατανοµή του πληθυσµού 

σε κοινωνικές τάξεις. Παράλληλα µε τις κυρίαρχες στον χώρο της 

αρχαιολογίας αντιλήψεις, τον ιδεαλισµό, τον εθνοκεντρισµό και το 

νεοθετικισµό αναπτύσσεται η µαρξιστική αντίληψη, ενώ στο χώρο της 

θεωρητικής σκέψης γενικότερα εµφανίζονται νέες ιδέες, όπως η µαρξιστική 

αντίληψη και αυτή της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Ο µαρξιστής ΄Ερνστ 

Φίσερ (1972) µιλά για την Αναγκαιότητα της τέχνης και χαρακτηριστικά 

γράφει για τις εικαστικές τέχνες: «Μπορούµε να φανταστούµε εικαστικές 

τέχνες που λειτουργία τους δεν θα είναι πια µόνο να γεµίζουν τα µουσεία 

ή να είναι ο φτωχός συγγενής της αρχιτεκτονικής. Αίθουσες και πλατείες, 

στάδια και πισίνες, πανεπιστήµια και σιδηροδροµικοί σταθµοί, θέατρα και 

κατοικίες θα απαιτούν σε µεγαλύτερο βαθµό γλυπτά και πίνακες ανάλογα 

µε το χαρακτήρα τους». Παράλληλα εισάγονται όροι όπως 

«εκµετάλλευση του ελεύθερου χρόνου των µαζών», «δηµιουργία 

καταναλωτών» όχι µόνο αναλώσιµων υλικών», εισάγεται ο όρος «µαζική 

κουλτούρα» που θέλει να δηλώσει την κατανάλωση ευτελών 

«πνευµατικών» προϊόντων  από τις κατώτερες κοινωνικά τάξεις, µέσα 

από κάθε µορφή έκφρασης των τεχνών και µέσω κάθε µέσου µαζικής 

επικοινωνίας. Με τη µαζική κουλτούρα και τις επιπτώσεις της 

ασχολούνται εκπρόσωποι της σχολής της Φραγκφούρτης (1984), ο Θεοντόρ 

Αντόρνο, ο Χέρµπερτ Μαρκούζε, ο Μαξ Χόρκχάιµερ και ο Λέο Λόβενταλ, 

επισηµαίνοντας και τον κίνδυνο της παραπλάνησης του κοινού µέσα από 

την προσεκτική και θελκτική παρουσίαση των υποπροϊόντων αυτών και την 

συνεπικουρία της διαφήµισης. Αναπτύσσονται, παράλληλα, και άλλες σχολές, 

όπως οι δοµιστές, ο στρουκτουραλισµός και ο νεοστρουκτουραλισµός που, όµως, 

οι απόψεις τους δεν βρίσκουν µεγάλη απήχηση. 

Τα νέα αυτά ρεύµατα σκέψης γίνονται περισσότερο αποδεκτά από 



 

τους προϊστορικούς αρχαιολόγους, ενώ οι «κλασικοί» αρχαιολόγοι 

παραµένουν σταθερά πιστοί στις παραδοσιακές, νεοθετικιστικές κυρίως, 

προτεραιότητες µε τους αντίστοιχους παραδοσιακούς στόχους και τρόπους 

δράσης. Τα ίδια αυτά ρεύµατα σκέψης αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία στον 

βαθµό που αφορούν στην εκπαίδευση των νέων κοινωνικών µελών, αλλά 

και στη γενικότερη παιδεία του πληθυσµού.  

Οι απόψεις για τη Μαζική Κουλτούρα φαίνονται να επαληθεύονται 

άµεσα από τα προγράµµατα των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης, αλλά 

και του τύπου που θέλει να «εκλαϊκεύσει» τις αρχαιολογικές ειδήσεις 

µετατρέποντάς τες σε εύπεπτο αναγνωστικό υλικό. Χαρακτηριστικοί είναι 

οι τίτλοι στα παρακάτω άρθρα: «Ευφρόνιος Σούπερ Σταρ» του Νίκου 

Μπακουνάκη (1990), «Στο µπουντουάρ της αρχαίας Αθήνας» της Βίκυς 

Φλέσσα (1990). Το ενδιαφέρον των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

εστιάζει την προσοχή του στην εξάρθρωση σπειρών αρχαιοκαπήλων ή 

στην εύρεση σπουδαίων έργων από καλλιτεχνική άποψη. Πρόσφατα στη 

θεµατολογία τους προστέθηκε το ζήτηµα της επιστροφής των «Μαρµάρων 

του Παρθενώνα». Aπό την άλλη, όµως, υπάρχει και προσπάθεια σοβαρής 

παρουσίασης των θεµάτων, όπως λ.χ. το άρθρο «Η µάχη του Καβάφη για 

τα µάρµαρα του Παρθενώνα» του ∆ηµήτρη Σιατόπουλου (1997). 

Οι νέες ιδέες δεν βρίσκουν απήχηση κατ� αρχήν στην Ελλάδα. Το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µένει για δεκαετίες και µέχρι  

σήµερα προσηλωµένο στον στόχο της έµµεσης διδαχής στοιχείων της 

αρχαιολογίας µέσω της διδακτικής της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας 

και της Ιστορίας και µε δεδοµένους ιδεολογικούς στόχους (Ηλιού 1976, 

Κουλούρη 1988, Μαυροσκούφης 1999). H µοναδική έµµεση επαφή που 

έχουν οι µαθητές µε τον αρχαιολόγο και την αρχαιολογία είναι µέσω του 

µαθήµατος του Σ.Ε.Π. στην Β΄ τάξη του Γυµνασίου και στο εγχειρίδιο 

«∆ρόµοι µετά το Λύκειο», όπου οι πληροφορίες απηχούν την κυρίαρχη 

νεοθετικιστική αντίληψη και τονίζουν περισσότερο την χρήση του πτυχίου 



 

του αρχαιολόγου για να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση (∆άσιου 1992[1]). Το Υπουργείο Πολιτισµού, εξάλλου, µετά 

την ίδρυσή του, εκτός απ΄ την δοµηµένη παραδοσιακή ιδεολογία, όπου µε 

δυσκολία µπορούν να υπεισέλθουν νέες προτεραιότητες και προτάσεις, 

έχει να επιλύσει εξωτερικά και εσωτερικά προβλήµατα (Ζώης 1990), 

ώστε να µη δίνει καµία προτεραιότητα στην παιδαγωγική διάσταση της 

αρχαιολογίας. Για παρόµοιους λόγους (Πετράκος 1987) κρατά την ίδια 

στάση και η Αρχαιολογική Εταιρεία. 

 

Α.2.2. Νέα ∆εδοµένα στη ∆εκαετία του �80 
 

Μια σηµαντική στροφή παρατηρείται, όµως, στον διεθνή και στον 

ελληνικό παιδαγωγικό χώρο στη δεκαετία του 1980, που εξακολούθησε 

στην δεκαετία του 1990 µε την επίδραση των νέων ιδεών και των 

απόψεων. Το 1980 γίνεται εισήγηση του Κ. Γαλλή στο Β΄ Συνέδριο του 

Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων µε θέµα: «Προοπτικές για την ελληνική 

αρχαιολογία µε την εισαγωγή αρχαιολογικών µαθηµάτων στη Μέση 

Εκπαίδευση» (Ζώης 1990). 

Το 1983 δηµοσιεύεται το βιβλίο του James Dyer, «Teaching Archaeology 

in schools». Ο Dyer θέτει σηµαντικά ζητήµατα για τη σχέση αρχαιολογίας και 

εκπαίδευσης από την πλευρά του σχολείου. Κάνει λόγο για συµµετοχή 

των µαθητών σε ανασκαφές και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε την αρχαιολογία. Σχετικά µε τη συµµετοχή των µαθητών σε 

ανασκαφή σηµειώνει: «Από την αρχή πρέπει να γίνει σαφές σε όσους 

συµµετέχουν για πρώτη φορά σε ανασκαφή ότι δε θα πρέπει να 

περιµένουν να τους ανατεθεί πρωτεύουσα εργασία ...». Προτείνει, επίσης, 

να ασχοληθούν τα παιδιά µε µνηµεία της «βιοµηχανικής αρχαιολογίας» 

και, στα πλαίσια της «πειραµατικής αρχαιολογίας», την κατασκευή 

αντικειµένων που χρησιµοποιούνταν σε παλιότερες εποχές για να 



 

αντιληφθούν τα παιδιά τον τρόπο κατασκευής και χρήσης τους. Κάνει 

προτάσεις για τις εξετάσεις των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 

βάση τα δεδοµένα στη Μ. Βρετανία. Προτείνει τη χρήση εποπτικών 

µέσων, «επισκέψεις πεδίου» και τη µουσειακή εµπειρία για την οποία 

σηµειώνει: «Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης στο µουσείο; Πρέπει να 

είναι η εξοικείωση µε τα αντικείµενα και τα υλικά του παρελθόντος. Έχει 

σηµασία να µπορεί ο σπουδαστής της αρχαιολογίας να διακρίνει ένα 

κύπελλο ή ένα σφονδύλι και αυτό θα επιδιώκει η επίσκεψη - αλλά είναι 

αρκετό; Η απάντηση πρέπει να είναι «όχι». Ο σπουδαστής της αρχαιολογίας 

πρέπει να είναι σε θέση να προχωρεί πέρα από το στάδιο της 

αναγνώρισης. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κατανοεί τον τρόπο 

κατασκευής και χρήσης του αντικειµένου. Γι� αυτό δεν αρκεί απλώς να το δει 

µέσα σε µία γυάλινη προθήκη. Είναι σηµαντικό να ανασυνθέσουµε την 

τεχνολογία του παρελθόντος, η οποία σχετίζεται µε το αντικείµενο και αυτό 

µας οδηγεί σε µια από τις χρησιµότερες πλευρές της αρχαιολογικής 

διδασκαλίας - τα «µιµητικά πειράµατα». Παρόµοιοι προβληµατισµοί 

αναπτύχθηκαν στο Γ΄ Συνέδριό του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που  

διοργανώθηκε το 1984 µε θέµα «Αρχαιολογία και Παιδεία». Στο ίδιο πλαίσιο 

η ∆ήµητρα Κοκκινίδου θεωρεί ότι µπορεί το ιστορικό παρελθόν ν� 

αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς (1993[2]). 

 
Α.2.3.Ο Ρόλος της Μουσειολογίας 

 
Σηµαντικά, όµως, βήµατα γίνονται από την πλευρά των µουσειολόγων 

και µιας µερίδας των αρχαιολόγων για την προσέγγιση του κοινού 

γενικότερα και των νέων ειδικότερα, σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις 

επιδιώκοντας και τη συµµετοχή τους (Leeuw 1995). Είναι σηµαντικά τα 

ζητήµατα που θέτει το σύγγραµµα των H.-J.Klein & M.Bachmayer 

«Museum und Oeffentlichkeit» (1981): «Μουσεία χτες και σήµερα», 

«Έρευνα των επισκεπτών στο µουσείο-µια σύνοψη», «Επισκέψεις στο 



 

µουσείο µεταξύ πείνας για µόρφωση και διάθεσης του χρόνου», 

«Μουσεία-ιδωµένα από απόσταση», «Εµπόδια στην είσοδο προς το 

ίδρυµα µουσείο», «Ενδιαφέρον πίσω από τα εµπόδια», «Γνωριµία και 

τόποι σύνδεσης µε τα µουσειακά αντικείµενα». Το µουσείο παύει να 

είναι το εντυπωσιακό κτίριο-θησαυροφυλάκιο των µεγάλων έργων τέχνης 

(«Schatzkammer des Augustiner museums», ή πρόσφατη έκθεση στο 

αρχαιολογικό µουσείο Θεσσαλονίκης «Ο χρυσός των Μακεδόνων») και 

ανοίγεται στο κοινό. Επίσης παύει να θεωρείται αποκλειστικά ως ο χώρος 

έκθεσης της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός συγκεκριµένου έθνους και 

µόνον ως σχολείο της εθνικής Ιστορίας (Χρυσουλάκη 1997), οπτική που 

χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στο σύγγραµµα των Dieter Riesenberger 

& Max Tauch (1980) µε τίτλο: «Geschichtsmuseum und 

Geschichtsunterricht- Analysen und Konzepte aus BRD UND DDR». Από 

µουσείο ενός έθνους µετατρέπεται σε χώρο γνώσης, επαφής και µάθησης 

του ανθρώπινου πολιτισµού. Οι ιδέες αυτές µεταβάλλουν και την 

επικρατούσα αντίληψη για το τι είναι αρχαιολογικός χώρος, µνηµείο, 

αρχαιολογικό εύρηµα ή και ανασκαφή, αλλά και τον τρόπο επιλογής ενός 

χώρου για ανασκαφή. Ως αρχαιολογικοί χώροι παύουν να νοούνται 

µόνον όσοι εµπεριέχουν µνηµεία - έργα Τέχνης ή µνηµεία ενίσχυσης της 

εθνικής συνείδησης. Αρχαιολογικός χώρος θεωρείται και ένας 

προϊστορικός οικισµός  που αποκαλύπτει τον τρόπο δόµησης της  

κοινωνίας, τον τρόπο ζωής και τις καθηµερινές ασχολίες των ανθρώπων, 

την ιδεολογία τους, τους τρόπους αναφοράς στη λατρεία, τις σχέσεις µε 

άλλες κοινωνίες, τα τεχνικά επιτεύγµατα. Από την άποψη αυτή 

αρχαιολογικοί χώροι νοούνται λ.χ. οι οικισµοί του Σέσκλου και του 

∆ιµηνίου και η ακρόπολη του Γλα. Στην περίπτωση αυτή στην ερµηνεία 

των δεδοµένων καθοριστικό ρόλο παίζει η ιδεολογία και οι 

προτεραιότητες του αρχαιολόγου (Καλπαξής 1990, 1993). Με την ίδια 

οπτική ως αρχαιολογικό αντικείµενο δεν νοείται µόνον ένα εύρηµα 



 

εξαιρετικού κάλλους ή ένα εύρηµα που συµπληρώνει τα στοιχεία που 

αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της Ιστορίας ενός έθνους, αλλά κάθε 

αντικείµενο που µε την εύρεσή του εµπλουτίζει τις γνώσεις µας για τους 

παλιότερους πολιτισµούς και την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. 

Αλλά και ως στόχοι ανασκαφής δεν νοούνται µόνον χώροι που θα 

δώσουν εντυπωσιακά ευρήµατα, αλλά και χώροι που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον από την άποψη της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Είναι 

χαρακτηριστικός, λ.χ., ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των 

ανασκαφικών δεδοµένων από τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο στην 

παρουσίαση των «Βασιλικών Τάφων της Βεργίνας» (1984) και του 

καθηγητή Γιώργου Χουρµουζιάδη στην παρουσίαση του «Νεολιθικού 

∆ιµηνίου» (1993) όσον αφορά στην κατεύθυνση της διερεύνησής τους προς 

εξαγωγή αντίστοιχων συµπερασµάτων. Ο Μανόλης Ανδρόνικος παρουσιάζει 

περιγραφικά τα ανασκαφικά ευρήµατα και τα ερµηνευτικά του 

συµπεράσµατα αφορούν σε ζητήµατα ιστορίας, ιστορίας της τέχνης, 

εθνολογίας, όπως η χρονολόγηση και ο χαρακτηρισµός των τάφων, η 

ταυτότητα των νεκρών, η ανασύσταση του ιστορικού πλαισίου της 

δολοφονίας και της ταφής του Φιλίππου, η «ταυτότητα» των 

Μακεδόνων. Σε άλλη, ανθρωπολογική - κοινωνιολογική κατεύθυνση, και µε 

διαφορετικούς στόχους ως προς την εξαγωγή συµπερασµάτων, ο Γιώργος 

Χουρµουζιάδης εντάσσει τα ανασκαφικά δεδοµένα στη συζήτηση για την 

οργάνωση του χώρου, της οικονοµίας, των µη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, ερευνά την ενδοκοινοτική χωροοργάνωση και την 

διακοινοτική χωροοργάνωση. 

Σε αυτό το πλαίσιο τίθενται και οι στόχοι της σύγχρονης παιδαγωγικής της 

αρχαιολογίας και της άρρηκτα µε αυτήν δεµένης µουσειολογίας. Οι 

απόψεις αυτές και ο τρόπος θεώρησης των πραγµάτων δεν έχει γενικό 

χαρακτήρα και πορεύεται παράλληλα µε τις παραδοσιακές αντιλήψεις 

που για πολλά χρόνια καθοδηγούν τις προτεραιότητες και τον τρόπο 



 

δράσης των αρχαιολόγων, τόσο ως προς τον τρόπο έκθεσης των 

εκθεµάτων στα µουσεία, όσο και ως προς την ανασκαφή. Ο Αντώνης Ζώης 

(1990) κάνει λόγο για το «σύνδροµο Βεργίνας» και είναι χαρακτηριστικός 

ο τρόπος έκθεσης των ευρηµάτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

της Αθήνας και στα περισσότερα µουσεία της Ελλάδας και του 

Εξωτερικού. Χαρακτηριστική είναι η κριτική που ασκεί ο Γιώργος 

Χουρµουζιάδης στην εισήγησή του στο διεθνές συνέδριο «Η 

Μουσειολογία στον 21ο αιώνα», στη Θεσσαλονίκη (Χουρµουζιάδης 1997): 

«Σήµερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει µια συγκεκριµένη µουσειολογική 

θεωρία. Με άλλα λόγια οι έλληνες αρχαιολόγοι και όσοι βρίσκονται κοντά 

στα αρχαιολογικά «πράγµατα», ταυτίζουν στις πιο πολλές περιπτώσεις το 

«µουσείο» µε το διοικητικό κατάστηµα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, 

δηλαδή της Εφορείας είτε Προϊστορικών, είτε Κλασικών αρχαιοτήτων 

είτε Βυζαντινών. Με ένα χώρο, δηλαδή, όπου ο αρχαιολογικός νόµος, 

αυτός ο νοµικός Μαθουσάλας παίρνει κοινωνική υπόσταση και 

ταλαιπωρεί τους πολίτες και τις αρχαιότητες ή αυτά µε ένα χώρο, όπου 

φυλάσσονται τα αρχαιολογικά ευρήµατα κάτω από το µάτι των εστιάδων 

του Υπουργείου Πολιτισµού. ΄Οπου, για να το θέσω και αλλιώς, η αντίληψη 

της προστασίας των αρχαιοτήτων έχει µεταβληθεί σε µεταφυσική, 

αδυνατώντας, έτσι, µέσα από µια τέτοια συνθήκη, να µετατρέψει τα 

σηµαντικά αποτελέσµατα της κοινωνικής έρευνας σε κοινωνικό αγαθό. Μια 

µετατροπή που µόνο µέσα από τη δραστηριοποίηση και τον εκσυγχρονισµό 

των µουσειακών µηχανισµών θα µπορούσε να πραγµατωθεί. Κατά συνέπεια 

και οι επανεκθετικές εργασίες που γίνονται κατά καιρούς αλλά και οι 

περιοδικές εκθέσεις µε εξειδικευµένα θέµατα δεν ανταποκρίνονται σε 

νέες µουσειολογικές απαιτήσεις. Επαναλαµβάνουν πάγιες εκθεσιακές 

αντιλήψεις, ενώ στις πιο επιτυχείς και αξιοπρεπείς περιπτώσεις 

παρουσιάζουν δουλειά που χαρακτηρίζεται ευτυχώς από µια σηµαντική, 

πολλές φορές, αισθητική ποιότητα: Ωραίες προθήκες, φωτισµοί 



 

εντυπωσιακοί, υποµνηµατισµοί άρτιοι, τουλάχιστον από την αρχαιολογική 

τους πλευρά. Μια τέτοια τακτική, όµως, δεν οδηγεί στις αναγκαίες  

ανανεώσεις, απλώς έχει ως αποτέλεσµα µια πληκτική ανανεωτική 

προσπάθεια που δεν είναι σε θέση να αποκτήσει τη χαµένη δυναµικότητα 

που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου µε το 

µουσειακό σύστηµα. Φαίνεται, λοιπόν καθαρά, πως η απουσία µιας 

µουσειολογικής θεωρίας οφείλεται στην απουσία µιας ανάλογης 

στρατηγικής. Μιας πολιτικής µε άλλα λόγια που θα αναζητούσε 

τουλάχιστον στο επίπεδο των περιγραφών να ορίσει συγκεκριµένες 

προοπτικές, για να τροφοδοτήσει µια συζήτηση µε θέµα το ελληνικό 

αρχαιολογικό µουσείο».  

Από την άποψη της προσέγγισης του κοινού σύµφωνα µε τις 

σύγχρονες µουσειακές αντιλήψεις παρατηρείται πράγµατι σε πολλά 

µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και του 

Εξωτερικού µια προσπάθεια να γίνουν θελκτικότεροι για το κοινό (Zgaga 

1984). Είναι χαρακτηριστικός ο προβληµατισµός που θέτει το συλλογικό 

σύγγραµµα µε εκδότριες την Ellen Spickernagel και την Brigitte Walbe 

(1979) µε τον ενδεικτικό τίτλο: «Das Museum: Lernort contra 

Musentempel». Σε πολλά µουσεία αλλάζει ο τρόπος έκθεσης των 

αντικειµένων, γίνονται περιοδικές εκθέσεις, χρησιµοποιούνται τα 

«πολυµέσα» για την καλύτερη ενηµέρωση των επισκεπτών, διανέµονται 

φυλλάδια ενηµερωτικά (Πρακτικά 1987, της Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας 

του Ι.C.O.M., 1984), (Πρακτικά 1991, της ετήσιας συνάντησης της C.E.C.A., 

1988) . Τα προβλήµατα δεν λείπουν και είναι χαρακτηριστικές οι 

επισηµάνσεις της Έλιας Βλάχου (1997) στο ∆ιεθνές συνέδριο 

µουσειολογίας, στη Θεσσαλονίκη, που προαναφέρθηκε, για τις 

προτεραιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε ένας αρχαιολογικός 

χώρος να γίνει προσιτός και προσπελάσιµος για τους επισκέπτες του 

επισηµαίνοντας τις σηµερινές αδυναµίες του ακόµη και σε πρακτικά 



 

ζητήµατα που αφορούν στις καθηµερινές ανάγκες των επισκεπτών. 

Εξάλλου στην εισήγησή τους στο ίδιο συνέδριο οι Ιωάννης Σαλαβάνος, 

Ιφιγένεια Γεωργοπούλου - Ντ� Αµίκο και ο Ξενοφών Γιαννάκης (1997) 

υπογραµµίζουν την προσπάθεια του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Αναστηλώσεων του Υ.Π.Π.Ο. για τη συντονισµένη και συστηµατική 

αξιοποίηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων που νοείται είτε ως 

βελτίωση της υποδοµής, αναβάθµισης των προσφεροµένων εξυπηρετήσεων, 

λειτουργικής και αντιληπτικής ένταξης του αρχαιολογικού χώρου µε τον 

γειτνιάζοντα φυσικό χώρο, είτε στη σχέση και αλληλεπίδραση µε το αστικό 

δοµηµένο περιβάλλον. Ακόµη προτείνουν την «Εισαγωγική παρουσίαση 

των ιστορικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών αξιών του αρχαιολογικού 

χώρου, ώστε αυτές να γίνουν προσιτές, αυτών οικείες, αβίαστα αποδεκτές 

και κατανοητές στον επισκέπτη, την προώθηση της δυναµικής ανάπλασης 

του χώρου µε προγράµµατα κοινωνικής συµµετοχής σε επίπεδο τοπικών, 

περιφερειακών και εθνικών προγραµµάτων πολιτιστικής δραστηριότητας 

και, τέλος, την αντιστροφή της αντίληψης που θέλει το µνηµείο και τον 

αρχαιολογικό χώρο να συνδέονται µε «µουσειακού» τύπου λειτουργία, 

αποκοµµένη από την σύγχρονη ζωή και την κοινωνική συµµετοχή». Η 

απαρίθµηση των επιδιώξεων αυτών αναδεικνύει τα προβλήµατα που 

υπάρχουν σήµερα ως προς τη σχέση του αρχαιολογικού χώρου µε το κοινό. 

Παράλληλα µε τις προσπάθειες για την προσέλκυση ενήλικων 

επισκεπτών δίνεται βάρος και στην προσέλκυση των νεαρών παιδιών. Είναι 

χαρακτηριστικός ο προβληµατισµός που αναπτύσσεται στο διεθνή χώρο 

γενικότερα και στον γερµανόφωνο ειδικότερα στην δεκαετία του 1980, 

όπως αποτυπώνεται σε συγκεκριµένα συγγράµµατα όπως του Wingolf 

Scherer (1977), της Ulla Keding (1979), των Klaus Weschenfelder & 

Wolfgang Zacharias (1981), των Elisabeth Agnes & Ilse Koester (1983), 

του Karlheinz Fingerle (1986), της Charmaine Liebertz (1988), µε θέµα τη 

διδακτική του µουσείου και τις παραµέτρους της. Η Ελένη Γλύκατζη 



 

Αρβελέρ (1997) επισηµαίνει στην εισήγησή της µε τίτλο «Νέες µορφές 

µουσείων και Παιδεία» στο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη Μουσειολογία στον 

21ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, τον παιδαγωγικό, αλλά, ταυτόχρονα και 

προπαγανδιστικό ρόλο που µπορεί να παίξει ένα µουσείο: «Οι 

παρατηρήσεις σχετικά µε τη συνέχεια της πνευµατικής, καλλιτεχνικής και 

επιστηµονικής πραγµάτωσης, αφορούν στο όποιο εκπαιδευτικό όργανο 

και ίδρυµα, και βέβαια στον κατάλογο των εκπαιδευτικών θεσµών το 

µουσείο έχει βρει πια εξέχουσα θέση, κι αυτό σε οποιοδήποτε µέρος της 

γης και υπό οποιοδήποτε καθεστώς. Το ότι άλλωστε η επαφή µε το 

έκθεµα αποτελεί πηγή γνώσης ανεκτίµητη, φαίνεται ιδιαίτερα από την 

πολιτική ολοκληρωτικών καθεστώτων να ελέγξουν και να 

περιχαρακώσουν τη συλλεκτική και εκθεσιακή πολιτική των µουσείων, 

κρατικών και µη». Εξάλλου η ∆έσποινα Πικοπούλου-Τσολάκη (1984) 

στην εισήγησή της στο Γ΄ Πανελλήνιο Συνεδριο του Σ.Ε.Α. στους 

∆ελφούς, από τη δική της οπτική, θεωρεί τα µουσεία «χώρους αυτογνωσίας 

και πολιτιστικής ταυτότητας του λαού». 

Στο πλαίσιο αυτό, και µε όχι απόλυτα ξεκαθαρισµένους τους στόχους 

της παιδαγωγικής της αρχαιολογίας, διοργανώνονται από τα µουσεία 

εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές κυρίως της κατώτερης, αλλά και 

της µέσης σχολικής βαθµίδας, που, πολλές φορές, συνδυάζονται µε την 

ψυχαγωγία και γίνονται στα πλαίσια µιας σχολικής εκδροµής. Ο 

εκπαιδευτικός ρόλος του µουσείου επισηµαίνεται και σε συγγράµµατα 

όπως τα: «The educational role of museum» της Eilean Hooper-Greenhill 

(εκδότρια), (1994), «Το µουσείο µέσο τέχνης και αγωγής» της Ράνυ 

Καλούρη - Αντωνοπούλου και του Χρίστου Κάσσαρη (1988).  

Στο πρώτο σύγγραµµα τίθενται σηµαντικά θέµατα που αφορούν στη 

µουσειολογία, όπως η επικοινωνιακές µέθοδοι, το «ενεργητικό 

ακροατήριο», ερωτήµατα όπως «Ποιος πάει στο µουσείο;» ή «γιατί οι 

άνθρωποι δεν πηγαίνουν στο µουσείο». 



 

Στο ίδιο σύγγραµµα περιλαµβάνεται το άρθρο της Nina Jensen (1994) 

«Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες στα µουσεία: µια αναπτυσσόµενη 

προοπτική». Στην εισαγωγή της γράφει: «Μια αναπτυσσόµενη προοπτική 

βασισµένη στο έργο του Jean Piaget και του Erik Erikson 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις διαφορετικές ανάγκες παιδιών, 

εφήβων και ενηλίκων στη µάθηση στο µουσείο. Κοινή σε όλους είναι η 

αρχή ότι οι αντιλήψεις µας βασίζονται στις προσωπικές και συνολικές 

ιστορίες και εµπειρίες. Εντούτοις υπάρχουν καθαρές οµοιότητες στους 

τρόπους µε τους οποίους άνθρωποι από διαφορετικά επίπεδα ζωής βλέπουν 

τον κόσµο. Η γνώση τους µπορεί να βοηθήσει µε τον σχεδιασµό του 

προγράµµατος». Μια άλλη ενδιαφέρουσα οπτική για την 

πολυπολιτισµική εκπαίδευση παρουσιάζει ο Joseph Suina (1994) στο ίδιο 

βιβλίο µε τίτλο «Μουσειακή πολυπολιτισµική εκπαίδευση για νέους 

µαθητευόµενους». Στο εισαγωγικό σηµείωµά του γράφει: «Η 

πολυπολιτισµική εκπαίδευση υποστηρίζει όλο το εκπαιδευτικό έργο, 

συµπεριλαµβανόµενης και της µουσειακής εκπαίδευσης. Συµβολικοί, 

εικονικοί και θεσπισµένοι τρόποι µάθησης περιγράφονται µε το µουσείο 

να αναγνωρίζεται ως πλούσιο στις εικονικές και θεσπισµένες 

δυνατότητες µάθησης. Μέσω των αντικειµένων τους τα µουσεία µπορούν 

να εφοδιάσουν τη γνώση και να διεγείρουν την επιτηδειότητα σκέψης, 

επιτηδειότητα κοινωνική και ακαδηµαϊκή και αξίες και στάσεις που 

µπορούν να βοηθήσουν να επιτευχθεί ο σκοπός της κοινωνίας για 

πολυπολιτισµική ζωή» 

Στο δεύτερο βιβλίο θίγονται ενδιαφέροντα ζητήµατα επικοινωνιακής 

πολιτικής του µουσείου, όπως η σχέση δάσκαλου και εµψυχωτή. Ένα 

άλλο, επίσης, ζήτηµα που θίγεται είναι τα παιδικά εργαστήρια στα 

µουσεία που όπως τονίζεται «οι δραστηριότητες που γίνονται ευνοούν όχι 

µόνο τη γραφική εκφραστική ικανότητα των παιδιών, αλλά ακόµη και τη 

λεκτική από τη γνώση καινούργιων λέξεων που θα διευκολύνουν την 



 

περιγραφή κάποιου έργου τέχνης...» (Ρ. Καλούρη-Αντωνοπούλου /Χρίστος 

Κάσσαρης    1988). 

Στην ίδια οπτική της µουσειακής παιδαγωγικής, της ευρύτερης 

διανοητικής ανάπτυξης των επισκεπτών (Gartenhaus 1993) ή της 

«ενδυνάµωσης» (Roberts 1997) ή και µορφών κοινωνικοποίησης (Hense 

1985, Οικονοµίδου (1988[2], Leeuw 1995), κινείται µεγάλος αριθµός 

άρθρων αυτού του χώρου. 

Παράλληλα προς την προσέγγιση του µουσείου ως φορέα εκπαιδευτικού 

ρόλου παρουσιάζονται και προγράµµατα αξιοποίησης των 

αρχαιολογικών χώρων και των ανασκαφικών δραστηριοτήτων για την 

επίτευξη του στόχου της προσέγγισης της αρχαιολογίας µε το ευρύτερο 

κοινό. 

Στην Ιταλία ο οργανισµός  «Gruppi Archaeologici d� Italia» αυτοχαρακτηρίζεται 

στον υπότιτλό του ως «organizzatione volontarista per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale aderent al Forum Europeo delle 

Associazioni Archeologiehe». ∆ιοργανώνει προγράµµατα συµµετοχής σε 

ανασκαφές, όπως, λ.χ., το 1991 σε «τµήµα των αρχαίων τειχών της 

Fortezza da Basso» (14ος-16ος αιώνας) στη Φλωρεντία, ή συµµετοχή στον 

Archeodrome («µια δοµή που σκοπεύει να δώσει στους επισκέπτες τη 

δυνατότητα να....ανακαλύψουν θέσεις και µνηµεία της περιοχής Monti 

della Tolfa και που µπορούν να πάρουν µέρος σε δραστηριότητες της 

προετοιµασίας του Archeodrome, αλλά και στις αρχαιολογικές 

ανασκαφές στην Tolfa - ετρουτσκική νεκρόπολη της Pian Conserva- και 

στο Allumiere - ρωµαϊκή βίλλα της αυτοκρατορικής εποχής της 

Fontanaccia-). 

Στη φάση αυτή οργανώνει και το Υ.Π.Π.Ο. στην Ελλάδα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µε στόχους: «την τόνωση της Ιστορικής µνήµης, την 

αισθητική αγωγή, την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέµα της 

διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς» (Τζεδάκις κ.α. 1988). Ένας 



 

παράγοντας που υπεισέρχεται στη διαδικασία των προγραµµάτων, όσον 

αφορά τις σχολικές τάξεις, είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό του 

σχολείου. Στην συνάντηση της C.E.C.A. το 1988[1] τίθεται σε δύο 

εισηγήσεις το ζήτηµα: Από την Φωτεινή Οικονοµίδου Μπότσιου, 

«Συνεργασία του µουσείου µε τους εκπαιδευτικούς. Η εµπειρία του 

λαογραφικού Μουσείου» και από τον George Hein «Teaching teachers to 

use museums». Ανάλογη είναι και η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των 

εκπαιδευτικών σε θέµατα µουσειακής αγωγής στην έκδοση των Peter 

Fiebig, Karl Pellens, Werner Schnatterbeck (1983) που συµπεριλαµβάνεται 

σε µια σειρά εκδόσεων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Η 

παράµετρος αυτή είναι σηµαντική για τον τρόπο και την επιτυχία 

πρόσληψης των µαθητών. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να 

παραθεωρηθεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της 

δευτεροβάθµιας αποτελούν και αυτοί µέρος του κοινού που επισκέπτεται 

τα µουσεία και, µε εξαίρεση τους αποφοίτους των αρχαιολογικών 

τοµέων, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει την κατάλληλη 

γνώση, ώστε να αναλάβουν το ρόλο του µουσειοπαιδαγωγού ή και να 

συνεισφέρουν σ� αυτόν ως εµψυχωτές. Γι� αυτό είναι απαραίτητο να 

εκπαιδευτούν κατάλληλα, ώστε ν� αναλάβουν αυτόν το ρόλο. Στο βιβλίο των Ρ. 

Καλούρη � Αντωνοπούλου/ Χρ. Κάσσαρη σηµειώνεται: «Είναι απαραίτητη µια 

συνάντηση πριν την επίσκεψη των παιδιών στο µουσείο µεταξύ δάσκαλου και 

εµψυχωτή. Θα βοηθήσει να καθοριστούν οι συγκεκριµένοι παιδαγωγικοί στόχοι 

της επίσκεψης, να ενηµερωθεί ο δάσκαλος για όλες τις συλλογές του µουσείου, 

να γίνει ανταλλαγή απόψεων σε σχέση µε την όλη γενικότερη δοµή της 

προσωπικότητας των µαθητών και του αντικειµένου της επίσκεψης...». 

Σε µεµονωµένες περιπτώσεις καθηγητές της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ανέλαβαν να οργανώσουν προγράµµατα µε τις σχολικές τάξεις 

για να προσεγγίσει η τάξη µε τον εκπαιδευτικό τον αρχαιολογικό χώρο ή 

το µουσείο µέσα από ένα ερευνοκεντρικό - µαθητοκεντρικό - 



 

οµαδοκεντρικό µοντέλο προσέγγισης (∆άσιου 1988[1],[2], 1991). Στα 

προγράµµατα αυτά τα ενεργούντα υποκείµενα ήταν οι ίδιοι οι µαθητές της 

τάξης που αναλάµβαναν µε τη σχετική βιβλιογραφία και επιτόπια έρευνα να 

προετοιµάσουν µια ξενάγηση για τους συµµαθητές τους και τους καθηγητές 

του σχολείου. Η πειραµατική διερεύνηση ενός παρόµοιου προγράµµατος 

(1995[2]) στα πλαίσια των µεταπτυχιακών σπουδών της ερευνήτριας 

έδειξε τα παιδαγωγικά οφέλη µιας παρόµοιας διαδικασίας.  

Ένα άλλο πρόγραµµα, χωρίς πειραµατική διερεύνηση, ήταν το 

πρόγραµµα της οµάδας µελέτης του 9ου Γυµνάσιου Νικαίας (1994) µε 

τίτλο: «Έχετε πάει σε µουσείο;». Οι µαθητές επισκέφτηκαν αρχαιολογικά 

και άλλα µουσεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής, συγκέντρωσαν 

πληροφορίες και τις παρουσίασαν στο κοινό. 

 

Α.2.4.Αρχαιολογία και Εκπαιδευτική Θεωρία και Πράξη στη 

Ελλάδα. 

 

Οι παρατηρήσεις αυτές επαναφέρουν προς συζήτηση το ζήτηµα της 

εισαγωγής του µαθήµατος της αρχαιολογίας στα σχολεία. Σε εφηµερίδα 

της 7ης Απριλίου 1984, µε τίτλο «Αρχαιολογία στα Σχολεία» δηµοσιεύεται 

ανακοίνωση σε σχέση µε τις εργασίες του Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου του 

Σ.Ε.Α. στους ∆ελφούς: «Τη διδασκαλία της Αρχαιολογίας στη Μέση 

Εκπαίδευση ζητούν µε ψήφισµά τους οι σύνεδροι του Γ΄ Πανελληνίου 

Συνεδρίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγου στους ∆ελφούς. Επίσης, 

ζητείται από την Πολιτεία να κάνει πολιτική βούληση την ενηµέρωση του 

πολίτη για την αξία της πολιτιστικής κληρονοµιάς....». Το θέµα της 

εισαγωγής της αρχαιολογίας στα σχολεία είναι ένα θέµα που συνδέεται µε 

πολλούς προβληµατισµούς, -µερικούς από τους οποίους έθεσε και ο 

James Dyer-. Ποιος θα είναι ο στόχος του µαθήµατος, ποιοι θα διδάσκουν 

το µάθηµα, ποιο θα είναι το περιεχόµενό του; Πώς θα ενταχτεί στο 



 

αναλυτικό πρόγραµµα, σε ποια ή ποιες τάξεις της δευτεροβάθµιας θα 

διδάσκεται και πώς θα είναι διαµορφωµένο ένα κατάλληλο σχολικό εγχειρίδιο; 

Ποια εποπτικά µέσα θα χρησιµοποιηθούν και µε τι τρόπους; Ποια θα είναι η 

βιβλιοθήκη που θα στηρίξει την όλη προσπάθεια; Από την άλλη, πώς θα 

συνδεθεί το µάθηµα µε το αδιάσπαστο κοµµάτι της αρχαιολογίας, την 

ανασκαφή, τη συντήρηση και την αναστήλωση µνηµείων; Θα µπορούσαν οι 

µαθητές να εργαστούν σε κάποιες από αυτές τις εργασίες επικουρικά ή η 

παρουσία τους θα προκαλούσε την αντίδραση των αρχαιολόγων, των 

συντηρητών, των αρχιτεκτόνων και άλλων ειδικών επιστηµόνων που 

πραγµατοποιούν τα αναστηλωτικά έργα; Αυτά είναι ζητήµατα που ως 

σήµερα δεν έχουν τεθεί επίσηµα σε ένα ειδικό συνέδριο ή σε µια 

συνάντηση αρµόδιων φορέων και φαίνεται να µην αποτελεί, τουλάχιστον στη 

παρούσα φάση, µία από τις προτεραιότητες των αρµοδίων φορέων 

(Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Πολιτισµού, Σύλλογο Ελλήνων 

Αρχαιολόγων, τοµείς αρχαιολογίας των Πανεπιστηµίων) να συζητούνται τα 

ζητήµατα αυτά. Οι τοµείς αρχαιολογίας δεν έχουν µεταβάλει τα 

προγράµµατά τους µε την εισαγωγή µαθηµάτων µουσειολογίας ή 

παιδαγωγικής, ώστε να υπάρξουν κατάλληλα στελέχη για τη διδασκαλία 

του µαθήµατος στη δευτεροβάθµια ή και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Ένα παρόµοιο διδακτικό αντικείµενο έχει εισαχθεί στο παιδαγωγικό 

τµήµα της Φλώρινας και ένα αντίστοιχο πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο 

της Θεσσαλίας στον Βόλο. 

Για το περιεχόµενο του µαθήµατος και τους ιδεολογικούς του 

προσανατολισµούς κάνει λόγο στην εισήγησή της στο συνέδριο που 

προαναφέρθηκε µε τίτλο «Η σηµασία και ο κοινωνικός ρόλος της 

Αρχαιολογίας-Αρχαιολογία και Κοινωνική Αναπαραγωγή-Αρχαιολογία και 

Ιδεολογία» η Παρασκευή Μανοπούλου (1984), όπου επισηµαίνει: «Η 

αρχαιολογία είναι επιστήµη σύστοιχη µε την αρχαιογνωσία, άρα δεν 

πρέπει να συγχέεται µε την αισθητική και την Ιστορία της Τέχνης. Είναι 



 

απαραίτητο κάθε φορά να καθορίζουµε τη µέθοδο που βασίζεται στους 

ιδεολογικούς προσανατολισµούς του επιστηµονικού κόσµου - και το σκοπό, 

που σύµφωνα µε τον ορισµό που δώσαµε, είναι δρόµοι προς τη συνολική 

γνώση του αρχαίου κόσµου και των στοιχείων της γνώσης. Τελικά η 

αρχαιολογία όντας ιστορική επιστήµη, έχει παιδευτικό χαρακτήρα και είναι 

συντελεστής δηµιουργίας πανανθρώπινης συνείδησης, όταν απευθύνεται 

σ� όλους τους λαούς και σ� όλους τους ανθρώπους ανεξαίρετα και γίνεται 

γνώση του ιστορικού γίγνεσθαι και συνείδηση της ιστορικής συνέχειας που 

συνεπάγεται συνειδητοποίηση του ενεργού ρόλου που έπαιξαν και παίζουν 

οι άνθρωποι στα κοινωνικά σύνολα και στην Ιστορία γενικά». 

Η Ανδροµάχη Γκαζή (1990) από την άλλη στη µονογραφία της «Σκέψεις 

για την ανάπτυξη της αρχαιολογικής παιδείας στην Ελλάδα» επισηµαίνει: 

«Οι δύο σταθερές γύρω από τις οποίες πρέπει να περιστρέφεται κάθε 

συζήτηση για την αρχαιολογική παιδεία είναι η αρχαιότητα και το παρόν.... 

Μία από τις βασικές πηγές της γνώσης µας για την αρχαιότητα είναι η 

αρχαιολογία ως επιστήµη που µελετά, ερευνά και προσπαθεί να ερµηνεύσει 

τη ζωή ανθρώπινων οµάδων ή κοινωνιών στο απώτερο παρελθόν µέσα από 

τα υλικά κατάλοιπα που έχουν φθάσει ως εµάς. Η αρχαιολογική γνώση 

ωστόσο δεν πρέπει να γίνει αυτοσκοπός. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν 

αποτελεί προνόµιο µιας κατηγορίας ειδικών, αλλά κτήµα όλων των 

ανθρώπων. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της παιδείας µε την 

οποία νοείται η ευρύτερη πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια του 

ανθρώπου και όχι µόνο στα στενά όρια της εκπαίδευσης...».  
 

Α.2.5. Σχολικά Εγχειρίδια 
 

Ένας άλλος έµµεσος τρόπος σύνδεσης είναι τα σχολικά εγχειρίδια της 

Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας που έχουν 

εµπλουτιστεί µε εποπτικό υλικό από το χώρο της αρχαιολογίας. Γράφει η 

Ζωή Γοδόση (1990) στη µονογραφία της «Το αρχαιολογικό αντικείµενο και η 



 

διδασκαλία της Ιστορίας µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια»: «Το αρχαιολογικό 

αντικείµενο ως υλικό κατάλοιπο ενός παλιότερου πολιτισµού οδηγεί στην 

ιστορική γνώση µέσα από συσχετισµούς και µέσα από την ένταξή του σε 

ορισµένο χώρο και χρόνο. Αποτελεί την απτή απόδειξη για τη ζωή µιας 

κοινωνίας, είναι ένα πολύτιµο κοµµάτι στην προσπάθεια ανασύνθεσης της 

εικόνας µιας εποχής. Ακόµα µαρτυρεί την εξέλιξη των µορφών του 

τεχνολογικού και πνευµατικού πολιτισµού και, στην περίπτωση που πληροί 

ορισµένες προϋποθέσεις, εξετάζεται σαν έργο τέχνης µε αισθητική αξία. Έτσι 

το αρχαιολογικό αντικείµενο και το έργο τέχνης χρησιµοποιούνται σαν 

εικονογράφηση σε σχολικά εγχειρίδια αφού παρέχουν στοιχεία ιστορικής 

γνώσης αλλά και αισθητική παιδεία». Χαρακτηριστικές όψεις του 

θέµατος της αισθητικής παιδείας αποτελούν δύο έργα από τον διεθνή 

χώρο, το σύγγραµµα του Malcolm Ross (1984) «The aesthetic Impulse» 

και της Ellen Dornhaus (1982[3]) «Methoden der Kunstbetrachtung».  

Και εδώ, όµως, ως προς τη χρήση του αρχαιολογικού υλικού ως διδακτικού 

εποπτικού υλικού, προκύπτουν προβλήµατα. ∆εν είναι σίγουρο αν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την κατάλληλη γνώση και προπαιδεία, ώστε να 

αξιοποιήσουν εποικοδοµητικά το υλικό αυτό και από την άλλη, αν τα παιδιά 

έχουν την κατάλληλη γνωστική υποδοµή, ώστε να αφοµοιώνουν την ύλη 

αυτή. Εξάλλου η επιλογή συγκεκριµένων έργων έρχεται να εξυπηρετήσει 

τους συγκεκριµένους ιδεολογικούς - παιδαγωγικούς στόχους του 

εγχειριδίου που ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα και όχι να 

παράσχει αρχαιολογική γνώση καθαυτή, στο βαθµό που θα δεχόταν κανείς 

ότι υπάρχει. Κάνοντας, εξάλλου, ο Χρήστος Καρούζος την διάκριση 

µεταξύ Μουσείου της Τέχνης και Μουσείου της Ιστορίας και 

υποστηρίζοντας την αυταξία του µουσείου της Τέχνης επισηµαίνει τον 

κίνδυνο των αρνητικών αποτελεσµάτων ενός κακώς εννοούµενου 

διδακτισµού, όταν ο ίδιος ο διδάσκων δεν έχει την κατάλληλη προσωπική 

εµπειρία και γνώση στα θέµατα τέχνης και αυτήν την έλλειψη την θεωρεί 



 

σηµαντικότερη από την ικανότητα πρόσληψης του κοινού, επισηµαίνοντας, 

ταυτόχρονα τον κίνδυνο να καταστεί η όλη διαδικασία όπως η περίπτωση των 

«κλασσικών εικονογραφηµένων» (Καρούζος 1954). Ο Καρούζος απηχεί 

παραδοσιακές αντιλήψεις για την τέχνη, αλλά η άποψή του για τον τρόπο 

προσέγγισης της γνώσης δεν αποµακρύνεται και από την σύγχρονη 

πραγµατικότητα. 

Η παροχή στοιχειωδών αρχαιολογικών γνώσεων µέσω των κειµένων 

και του εποπτικού υλικού των σχολικών εγχειριδίων µε στόχο τη 

δηµιουργία συγκεκριµένης ιδεολογίας στα πλαίσια ενός δεδοµένου 

εκπαιδευτικού συστήµατος, µε έντονη την παρουσία του 

αρχαιοκεντρισµού και της αρχαιολατρίας, παρουσιάζεται στην ιστορική 

της διάσταση µέσα από το σύγγραµµα της Χριστίνας Κουλούρη «Ιστορία 

και Γεωγραφία στα Ελληνικά Σχολεία, 1834- 1914. Γνωστικό αντικείµενο 

και ιδεολογικές προεκτάσεις» (1988), µε ανθολόγιο και βιβλιογραφία 

σχολικών εγχειριδίων. Είναι χαρακτηριστικές οι παρακάτω περιπτώσεις : 

1. Στην έκθεση κριτών των διδακτικών βιβλίων του 1894 (Εφηµερίς της 

Κυβερνήσεως, παράρτηµα Β΄, 113, 19.10.1894, σελ.821) επικρίνεται η 

άγνοια των νεότερων αρχαιολογικών ερευνών κατά τη διαδικασία 

συγγραφής του εγχειριδίου της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας και των 

Ανατολικών Λαών. 

2. Στο «Πρόγραµµα της ποσότητος και οικονοµίας της ύλης των 

αναγνωστικών βιβλίων» του 1907 προβλέπεται για το περιεχόµενο στο 

«Αναγνωστικόν Βιβλίον της Ε΄τάξεως»: «Περιγραφαί ελληνικών τοπίων 

και αρχαιολογικών τόπων». Ενώ για το περιεχόµενο του «Αναγνωστικού 

Βιβλίου της ΣΤ΄ τάξεως: «περιγραφή σηµαντικοτάτων µνηµείων της 

τέχνης». 

3. Στη µεταφρασµένη από τον Κ. Μ. Κούµα Γεωγραφία του Α.Balbi (έκδοση 

αδελφών ∆.& Ν. Αργυριαδών, 1839), γίνεται λόγος για τη σύληση των 

αρχαιοτήτων της Αθήνας από τους ξένους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και για 



 

την αρχαιολατρική ιδεολογική οπτική, αλλά και τη θεώρηση του 

αρχαιολογικού καταλοίπου ως έργου τέχνης που εµπεριέχει, το 

απόσπασµα: «[Η πόλις των Αθηνών] κατ� εξοχήν επέσυρεν αδιακόπως 

τον θαυµασµόν και την περιέργειαν των πεφωτισµένων και φιλοκάλων 

λαών της Ευρώπης δια των λειψάνων των εξόχων αυτής µνηµείων και 

αριστουργηµάτων, επισκεπτοµένη συνεχώς από πολλούς περιηγητάς, οι 

οποίοι προσήρχοντο εις αυτήν ως ευσεβείς προσκυνηταί εις ιερόν και 

σεβάσµιον τέµενος δια να εµπνευσθώσι τας εµπνεύσεις της µεγαλοφυίας 

δια της θεωρίας των λαµπρών και περικλεών της µνηµείων και να 

αναχθώσι εις το ύψος των αρχαίων αιώνων ανακαλύπτοντες εις τους 

συγχρόνους των νέον κόσµον ιδεών και εξηγούντες τους κανόνας του 

καλού και του ωραίου. Και ούτω η της Αθηνάς πόλις συνεισέφερε τα 

πρώτιστα εις το να κοσµή δια των αρχαιοτήτων της τα απανταχού της 

Ευρώπης εγειρόµενα µουσεία και ταµεία των ωραίων τεχνών, πολλάκις δε 

και τα παλάτια, τας πλατείας και άλλους λαµπρούς δηµοσίους και 

ιδιωτικάς αυτών οικοδοµάς. ∆ιότι όσα εκ των εξόχων τούτων κειµηλίων 

της αρχαίας υπεροχής και ευκλείας εφείσθη ο πανδαµάτωρ χρόνος και η 

θηριώδης αµάθεια των βαρβάρων καταπορθητών της, ταύτα εκίνησαν µαζί 

µε τον θαυµασµόν και την απληστίαν των νέων µας προσκυνητών και 

υπό το πρόσχηµα φειδούς και φροντίδος δια την διατήρησιν των 

αξιολόγων τούτων αρχαιοτήτων εγυµνόνετο από καιρόν εις καιρόν η 

πάλαι ποτέ λαµπρά του Περικλέους και του Φειδίου πατρίς. Πόσον και 

ποίον χρέος έχουν προς την κοσµοπεριβόητον ταύτην πόλιν προς τοις 

άλλοις και δια τας γυµνώσεις ταύτας οι απ� αυτάς ωφεληθέντες!». 

4. Η σηµασία της εικόνας εν γένει ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας 

φαίνεται να αναγνωρίζεται στην περίοδο που από την Χριστίνα 

Κουλούρη εξετάζεται, αν λάβει κανείς υπόψη του άλλα κείµενα της 

περιόδου αυτής που εµπεριέχονται στο ίδιο σύγγραµµα (1988), όπως στο 

«Πρόγραµµα της ποσότητος και οικονοµίας της ύλης των αναγνωστικών 



 

βιβλίων της δηµοτικής εκπαιδεύσεως» του 1912, η εγκύκλιος 7114 & 

02.10.1872 που προβλέπει τη: «Συστηµατική της δι΄ εικόνων διδασκαλίας 

των παίδων» - Γ. Βενθύλος, «Θεσµολόγιον της δηµοτικής εκπαιδεύσεως», τ. 

Α ,́ Αθήναι, 1884, σελ. 177-178. Επίσης το «Ηµερολόγιον ∆ηµοδιδασκάλου» 

του Βλ. Σκορδέλη (1885). 

5. Αξιοσηµείωτη είναι η υιοθέτηση, στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου 

αιώνα (από το 1886 ως το 1893), ενός νέου τύπου, για την εποχή, ιστορικού 

βιβλίου οι σκηνογραφίες. Τα βιβλία αυτά, µε τη νέα τους αφηγηµατική 

µορφή, περιέχουν «σκηνές» κατά προτίµηση από την αρχαιότητα ή την 

Ελληνική Επανάσταση. Σύµφωνα µε την Χριστίνα Κουλούρη η εικόνα 

παίζει ρόλο στη θεατρικότητα. Έτσι η σκηνογραφική απόδοση της 

ελληνικής ιστορίας συνδέεται µε µια «θεατρική αντίληψη» του ιστορικού 

γίγνεσθαι. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την παρούσα 

έρευνα στο βαθµό που αφορά στη διαδικασία της πρόσληψης της 

αρχαιολογίας και αρχαιογνωσίας µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, 

εφόσον είναι δεδοµένο ότι στο συγκεκριµένο εποπτικό υλικό 

συµπεριλαµβάνονται και απεικονίσεις της αρχαιότητας και του 

βυζαντινού κόσµου. 

Το θέµα συναντάται ως προβληµατική και στη σύγχρονη εκπαιδευτική 

βιβλιογραφία. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν το άρθρο του Rainer 

Wohlfeil (1986), «Das Bild als Geschichtsquelle», το άρθρο του Dietrich 

Hoeroldt (1986), «Entwicklung, Struktur und Benutzung eines kommunalen 

Bildarchivs, dargestellt am Beispiel der Bildsammlung des Stadtarchivs 

Bonn» και το άρθρο του Klaus Mollenhauer (1991), που θέτει το ερώτηµα: 

«Gibt es bildene Wirkungen aesthetische Ereignisse?-Hypothesen zu 

einer vernachlaessigten Frage». 

 

Α.2.6. Αρχαιολογία και Εκπαίδευση - ∆ιεθνής Εµπειρία 
 



 

Για να επιστρέψουµε στη σύγχρονη πραγµατικότητα, παρόµοιους 

προβληµατισµούς και εφαρµογές προγραµµάτων για τη σύνδεση 

αρχαιολογίας και εκπαίδευσης στο σχολικό χώρο συναντά κανείς και στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Ο Peter Young (1994) στο άρθρο του «Archaeology in 

the classroom» επισηµαίνει: «Μια κίνηση να εισαχθεί η αρχαιολογία σε 

περισσότερες τάξεις σπινθηρίζει σε µεγάλο βαθµό από την Public Education 

Committee (PEC) της Ένωσης για την Αµερικανική Αρχαιολογία. Έχει 

κερδίσει δυναµική στα πρόσφατα χρόνια µε µια µόνιµη ανάπτυξη 

προγραµµάτων για την τάξη, τακτικά συµπόσια και εργαστήρια για την 

εκπαίδευση σε µεγαλύτερες συνδιασκέψεις και ένα αυξανόµενο σώµα 

από έντυπο υλικό, βίντεο και παιγνίδια στο κοµπιούτερ». Ανάλογη είναι 

και η παρέµβαση της Christine Nelson (1996) µε τίτλο: «Αρχαιολογική 

εκπαίδευση στην τάξη. Μια µελέτη περίπτωσης»: «To πρόγραµµα 

Archaeology Education Outreach program in London, Ontario είναι ένα 

παράδειγµα πώς το νεαρό κοινό, δηλαδή παιδιά στη στοιχειώδη και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µαθαίνουν για την πολυπρόσωπη φύση της 

αρχαιολογίας και τα σύνθετα ζητήµατα που περιβάλλουν την αρχαιολογική 

εξέλιξη. Με «χειρονακτικές» ασκήσεις µέσα στις τάξεις τους οι µαθητές 

µαθαίνουν όχι µόνο πώς να αντιλαµβάνονται την ανθρώπινη 

συµπεριφορά και πολιτισµό µέσω της ανασκαφής και της ανάλυσης των 

υλικών υπολειµµάτων, αλλά και να κερδίσουν ένα σεβασµό για τα 

αρχαιολογικά ευρήµατα. Επιπλέον εξετάσεις αλληλεπίδρασης παρέχουν 

στους µαθητές την ευκαιρία να αντιµετωπίσουν και να κατευθύνουν 

ηθικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι σηµερινοί αρχαιολόγοι και οι 

µελλοντικές γενιές που θα έρθουν». Ανάλογες δηµοσιεύσεις συναντούµε 

και σε άλλα διεθνή περιοδικά, όπως: του M. Stelmansky  (1998) 

«Archaeology and education», την έκδοση Brucks County Schools, «A 

guide to archaeology for highly gifted students, Gifted-children 

education, archaeoogy-study and teaching» Publ. Daylestown Pa: Buck 



 

County Schools, το άρθρο του Hahn (1998), του Mcquire (1998) και του 

Buchsenschutz (1999). 

Από µια παρέµβαση της Naomi Taub (1994) µε τίτλο «Archaeology 

and education» πληροφορούµαστε µία περίπτωση συστηµατικής ίδρυσης 

βιβλιοθήκης όσον αφορά στη διασύνδεση αρχαιολογίας και εκπαίδευσης: 

Το «Long Island Society of AJA» ίδρυσε µια βιβλιοθήκη για χρήση των 

δασκάλων και των καθηγητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για 

βιβλιοθηκάριους και για όλους όσους ενδιαφέρονται να εισάγουν τα 

παιδιά στο χώρο της αρχαιολογίας. Περιλαµβάνει µια ευρεία ποικιλία 

βιβλίων, οπτικοακουστικό υλικό, curriculum guides και παιγνίδια. Mια 

παρόµοια βιβλιοθήκη δεν έχει οργανωθεί ακόµη στην Ελλάδα. 

Στο ίδιο πλαίσιο, και ειδικότερα στο ζήτηµα της ενηµέρωσης και 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα αρχαιολογικής βιβλιογραφίας, 

εντάσσεται και το έργο του Corbishley (1983), «Archaeological 

Resources Handbook for Teachers», έκδοση του Συµβουλίου για τη 

Βρετανική Αρχαιολογία.  

Χαρακτηριστικό για τον προβληµατισµό που αναπτύχθηκε στον 

γερµανικό χώρο κατά τη δεκαετία του 1980 ως προς τη διασύνδεση 

αρχαιολογίας και εκπαίδευσης είναι το τεύχος 72 του περιοδικού «Kunst 

und Unterricht» (Απριλιος 1982), αφιέρωµα στο θέµα «Alte Kulturen, 

Antike Kunst». Τα άρθρα του συγκεκριµένου τεύχους παρέχουν χρήσιµες 

πληροφορίες και για το θεωρητικό υπόβαθρο του θέµατος και για τις 

πρακτικές εφαρµογές. Αν, µάλιστα, συγκριθούν µε τους προβληµατισµούς 

της δεκαετίας του 1990 που ενυπάρχουν στα άρθρα που 

προαναφέρθηκαν, διαπιστώνεται ότι εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. 

Ως προς τον ιδεολογικό προσανατολισµό είναι κατ� αρχήν σηµαίνων ο 

τίτλος του αφιερώµατος µε αναφορά σε «αρχαίες κουλτούρες» - και όχι 

πολιτισµούς - και «αρχαία τέχνη». Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το 

άρθρο του Herman Hinkel (1982[1]), όταν θέτει τις αρχαίες αυτές 



 

κουλτούρες και την αρχαία τέχνη ως «αντικείµενο αισθητικής αγωγής». 

Στο ίδιο άρθρο ενδιαφέρον παρουσιάζουν έξι παράµετροι - θέµατα που 

τίθενται µε τίτλο: «Problemfelder fuer Unterricht», οι οποίες είναι: 

1.Damnatio memoria, 2.Das Frauenbild der griechischen Archaik am 

Beispiel der Korrenstatuen, 3.Aegyptischer Alltag, 4.Reconstruction und 

Restaurierung, 5.Fundsicherung und Fundbearbeitung: Zeichnen oder 

Fotografieren?, 6.Werbung. Η Ellen Dornhaus (1982[2]) συνδέει τη 

διδακτική του «αγώνα στον Λαβύρινθο» µε τα δεδοµένα της µινωϊκής 

αρχαιολογίας και η ίδια σε άλλο άρθρο (1982[1]) θεωρεί τη διδακτική για 

τη «Μέδουσα» ως διδακτική ενότητα κατάλληλη για το επίπεδο της 10ης 

τάξης µε παρουσίαση έργων τέχνης µε το ίδιο θέµα. ∆ηλώνει ότι 

προκύπτουν αξιόλογα διδακτικά αποτελέσµατα. Υιοθετώντας µια µορφή 

µαθήµατος - παιγνιδιού ο Ηerman Hinkel (1982[3]) προτείνει τη 

διδασκαλία αρχαιολογίας µέσω της προσπάθειας απόδοσης οστράκων σε 

συγκεκριµένα αγγεία, αποκατάστασης της αρχικής µορφής και 

περιγραφής τους, σε οµώνυµο, άλλο, άρθρο του. Η Manuela Weiss 

(1982) περιγράφει τη µεθόδευση και εξέλιξη ενός µαθήµατος µε θέµα τα 

«κυκλαδικά ειδώλια», ενώ ο Siemer Opermann (1982) ασχολείται µε την 

οργάνωση και τη διεξαγωγή ενός µαθήµατος µε θέµα τη σχέση 

καρικατούρας και αυτοσαρκασµού στην ελληνική αρχαιότητα. Μια 

σηµαντική παιδαγωγική παράµετρος, εφόσον συνδέεται άµεσα µε τις 

ψυχικές λειτουργίες της προβολής και της ταύτισης, εισάγει ένα τρίτο 

άρθρο του Herman Hinkel (1982[2]) µε θέµα το παιδί στην αρχαιότητα, την 

καθηµερινή ζωή, την παιδιά και τα παιγνίδια. Ένα άρθρο του Dietrich 

Gruenewald (1982) ασχολείται µε τη διδακτική του «Λαοκόοντα» ως 

αντικειµένου έργων τέχνης µε την ενδιαφέρουσα παράµετρο της 

διαχρονικής εξέτασης έργων τέχνης. Ο Christoph Hawart (1982) 

παρουσιάζοντας τρεις εκδόσεις για το ρωµαϊκό forum θέτει το ζήτηµα: 

«Anschauliche Bilder oder fictive Wirklichkeit?». 



 

Μια δεύτερη ενδιαφέρουσα περίπτωση προσπάθειας σύνδεσης 

αρχαιολογίας και εκπαίδευσης στον γερµανικό χώρο είναι το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα που οργάνωσε το Max Planck Gymnasium του Goettingen, 

στο οποίο διδάσκονται και ελληνικά. Υπεύθυνοι για το πρόγραµµα ήταν 

οι καθηγητές Οtto Mattner και Dieter Motzkus. Συγκεντρώθηκαν από 

οµάδες εργασίας φωτογραφίες έργων αρχαίας ελληνικής τέχνης, αλλά και 

υλικό για τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896 και 

πραγµατοποιήθηκε έκθεση µε θέµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες, στο χώρο 

του γυµνασίου από 11 έως 25.09.1996. Για την έκθεση εκδόθηκε 

κατάλογος (1996) µε πληροφοριακό υλικό όσον αφορά στους 

Ολυµπιακούς Αγώνες και σε αντιστοιχία προς το κάθε έκθεµα και τον 

ενδεικτικό τίτλο: «Es begann in Olympia � Griechische Athleten», Ausstellung 

im Max Planck Gymnasium, Goettingen, unter Mitarbeit der Fachgruppen. Alle 

Sprachen, Sport, Kunst und Werken, Ingormatik. 

Μια τρίτη περίπτωση από το γερµανικό χώρο, αλλά και τον ελληνικό, 

αφού συνδέθηκε και µε εκπαιδευτική ανταλλαγή µε το 6ο Τ. Ε. Λ. 

Αθήνας, είναι το πρόγραµµα της «Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» στο 

οποίο ειδικεύτηκαν είκοσι µαθητές της «Κρατικής Επαγγελµατικής 

Σχολής Λάντσχοντ της Βαυαρίας». Οι γερµανοί µαθητές έφεραν στην 

Ελλάδα δύο συνδέσµους από τιτάνιο που κατασκεύασαν στο εργοστάσιο 

της Β. Μ.W..Οι σύνδεσµοι παραδόθηκαν στις επίσηµες ελληνικές αρχές 

ως συµβολή στις εργασίες αποκατάστασης των µνηµείων της 

Ακρόπολης. Παράλληλα, οι γερµανοί µαθητές δούλεψαν στα εργαστήρια 

του 6ου Τ. Ε. Λ. και στον Παρθενώνα, όπου επεξεργάστηκαν τις 

αρχιτεκτονικές εκλεπτύνσεις του ναού. Η πρώτη φάση της εκπαιδευτικής 

ανταλλαγής έγινε τον Οκτώβρη του 1995 µε την αποστολή στο 

Λάντσχοντ είκοσι µαθητών του 6ου Τ. Ε. Λ. της Αθήνας. Οι έλληνες 

µαθητές εκπαιδεύτηκαν στις εγκαταστάσεις της σχολής του Λάσχοντ και 

έµαθαν να προγραµµατίζουν µια ηλεκτρονικά κατευθυνόµενη 



 

εργαλειοµηχανή. Σχέδιο αναφοράς των ελλήνων µαθητών ήταν η 

ανατολική πρόσοψη του Παρθενώνα την οποία αποτύπωσαν σε 

µεταλλική πλάκα. 

Στον γαλλικό χώρο η σύνδεση αρχαιολογίας και εκπαίδευσης, όπως 

εκφράζεται µέσα από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, έγκειται στην 

ύπαρξη του «Εθνικού Ταµείου για τα ιστορικά µνηµεία και τους 

χώρους», το C. N. M. E. (Caisse nationale des monuments historiques et 

des sites). H Ακαδηµαϊκή Επιτροπή για την πολιτιστική δράση, η C. A. A. 

C., (Commission academique d� action culturelle) δεν αφορά 

συγκεκριµένα στην αρχαιολογία, όπως και τα µαθήµατα των καλών 

τεχνών και της ιστορίας της τέχνης στα λύκεια και στα κολέγια, που 

αφορούν διαχρονικά σε όλες τις περιόδους ανάπτυξης των τεχνών  

 

Α.2.7. Ο Ρόλος των Φορέων 
 

∆ιαµεσολαβητικό ρόλο στη σύνδεση αρχαιολογίας και εκπαίδευσης 

µπορούν να παίξουν και άλλοι φορείς, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

διάφοροι µορφωτικοί και εκπολιτιστικοί σύλλογοι. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 

λ.χ., περιλαµβάνει στο πρόγραµµα του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου 

διαλέξεις που άπτονται αρχαιολογικών θεµάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι το πρόγραµµα του ∆ήµου Πολίχνης, όπου τα παιδιά µε 

τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευτών ερεύνησαν τους νερόµυλους που 

βρίσκονταν στην περιοχή τους, ενώ την έρευνά τους τη συνδύασαν µε 

αντίστοιχες κατασκευές και θεατρικό παιγνίδι (∆άσιου 1997). Υπάρχουν, 

όµως, περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα εξαντλείται σε µια εκδροµή σε 

αρχαιολογικό χώρο ή µουσείο µε ή χωρίς αντίστοιχη ξενάγηση ή στην 

πρόσκληση ενός ειδήµονα για µία διάλεξη. Τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος, 

που και παραπάνω επισηµάνθηκε, οι νέοι ή και οι ενήλικες που θα 

ανταποκριθούν στην πρόσκληση να έχουν περιορισµένα γνωστικά οφέλη 



 

επειδή δεν διαθέτουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να 

προσλάβουν επιτυχώς το περιεχόµενο της διάλεξης. Παρατηρείται, πολλές 

φορές, εξάλλου περιορισµένη συµµετοχή και προσέλευση του κοινού, είτε 

των ενηλίκων, είτε των ατόµων νεότερων ηλικιών. 

΄Ενας κρατικός φορέας, ο οποίος λειτουργεί αυτή την στιγµή 

διαµεσολαβητικά µεταξύ αρχαιολογίας και νέων παιδιών, είναι η δηµόσια 

και, κυρίως, η εκπαιδευτική τηλεόραση, που περιλαµβάνει στα προγράµµατά 

της εκποµπές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το πρόβληµα είναι αν τα 

παιδιά έχουν την κατάλληλη γνωστική υποδοµή, ώστε να αφοµοιώσουν 

δηµιουργικά αυτή τη γνώση και αν και κατά πόσο «πείθει» το κοινό της να 

την παρακολουθήσει. 

Στο χώρο των Πολυµέσων δραστηριοποιείται το «΄Ιδρυµα Μείζονος 

Ελληνισµού», ένα ιδιωτικό πολιτιστικό ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Στο πολιτιστικό του κέντρο «Ελληνικός Κόσµος» λειτουργούν µόνιµες 

εκθέσεις µε θέµατα από την αρχαιότητα αλλά και το σύγχρονο ελληνικό 

πολιτισµό, προβάλλονται ντοκιµαντέρ µε αρχαιογνωστικό περιεχόµενο, 

υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των επισκεπτών σε προγράµµατα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η «Κιβωτός» είναι το πρόγραµµα εικονικής 

πραγµατικότητας του Ιδρύµατος στα πλαίσια του οποίου µπορούν οι 

επισκέπτες να παρακολουθήσουν δύο προβολές, µία για την «Αρχαία 

Μίλητο» και µία για το «Ναό του ∆ία στην Ολυµπία». Παράλληλα 

εκδίδονται συγγράµµατα και CD-ROM µε αρχαιολογικό περιεχόµενο. 

 

Α.2.8. Ο Παράγοντας του Τουρισµού 
 

Ένας άλλος αντενεργός παράγων στη διαµεσολάβηση των κρατικών 

φορέων για την επαφή των νέων µε την αρχαιολογία είναι και η επίσηµη 

τουριστική πολιτική. Η πεποίθηση ότι η «Ελλάδα είναι µια τουριστική 

χώρα» οδήγησε στο να υιοθετηθεί η άποψη ότι η αρχαιολογία είναι 



 

σηµαντικό συστατικό στοιχείο για την ανάπτυξη του τουρισµού. Ο 

Βασίλης Πετράκος (1995) στο σύγγραµµά του «Η περιπέτεια της 

Ελληνικής αρχαιολογίας στον βίο του Χρήστου Καρούζου» περιγράφει 

παραστατικά, µιλώντας για την ανάληψη της θέσης του διευθυντή της 

αρχαιολογικής υπηρεσίας: «Συγχρόνως άρχισε να πραγµατοποιείται και 

το πρόγραµµα της τουριστικής ανάπτυξης, στην οποία τον κυριότερο 

ρόλο έπαιζαν τα µνηµεία. Πρώτος σηµαντικός τόπος όπου εφαρµόστηκαν 

σε βαθµό υπερβολής η πολιτική εκµετάλλευση των αρχαιολογικών χώρων 

για προσέλκυση ξένων ήταν οι ∆ελφοί...Η κατασκευή του ξενοδοχείου 

του Σουνίου συνάντησε καθολική αντίδραση. Αρχικά και την άρνηση της 

υπηρεσίας. Στις Ι0 Ιαν. 1959 έγινε σύσκεψη στην αρχαιολογική εταιρεία, 

µε πρόεδρο τον υπουργό Παιδείας Γ. Βογιατζή, ο οποίος επέµεινε στην 

αρνητική στάση της Υπηρεσίας και του Αρχαιολογικού Συµβουλίου. 

Ήδη, όµως είχε κατασκευαστεί ο σκελετός των δύο ορόφων του 

ξενοδοχείου. Τα συνεργεία του εργολάβου εργάζονταν και τη νύχτα! 

Επιστολή σε εφηµερίδα διασώζει τις τότε απόψεις του Υπουργού Παιδείας 

για τα µνηµεία και τον τόπο και ειδικότερα για το ξενοδοχείο του Σουνίου». 

Αυτή η πολιτική επιλογή έφερε σε δεύτερη µοίρα το αντίστοιχο 

ενδιαφέρον για την παιδαγωγική διάσταση της αρχαιολογίας τόσο ως προς 

τους νέους σε ηλικία Έλληνες, όσο και τους ενήλικες. Παρατηρείται η 

έκδοση ενηµερωτικών και πολλές φορές πολυτελών φυλλαδίων από τον 

Ε.Ο.Τ. ή από το Τ. Α. Π. Α. τα οποία διανέµονται στους αρχαιολογικούς 

χώρους και τα µουσεία, αλλά όχι στα σχολεία και των τριών βαθµίδων. 

Εξάλλου και τα βιβλία που εκδίδονται από το Τ. Α. Π. Α. δεν είναι 

προσπελάσιµα στο ευρύ κοινό στα βιβλιοπωλεία και θα πρέπει κανείς να 

επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία ή το βιβλιοπωλείο του Τ. Α. 

Π. Α. για να τα προµηθευτεί. 

Και άλλες περιπτώσεις αναδεικνύουν τη συγκεκριµένη διάσταση 

σύνδεσης αρχαιολογίας και τουρισµού. Στην «Ευνοµία» της 14ης 



 

Ιανουαρίου του 1899 αναφέρεται για τη δηµιουργία µουσείου στη Σάµο: 

[ενός µουσείου] «...το οποίο πλουτιζόµενον... θα συντελέση εις το να 

προσπορισθή εις την νήσον δόξα και υλική ωφέλεια συν τω χρόνω». 

Σχολιάζοντας ο Καθηγητής Θανάσης Καλπαξής (1990) το σχετικό 

απόσπασµα παρατηρεί ως προς την «υλική ωφέλεια»: «Ας σηµειωθεί ότι 

εκείνα τα χρόνια αρχίζουν στη Σάµο και παίρνουν συγκεκριµένη µορφή 

κάποιες σκέψεις για τον τουρισµό ως οικονοµικό παράγοντα» και 

παραπέµπει, για να τεκµηριώσει την άποψή του, σε δηµοσιεύµατα της 

εφηµερίδας «Φως» της 9ης Μαίου 1897 και της 18ης Αυγούστου 1902. 

Στον οδηγό του, εξάλλου, για την Ολυµπία µε τίτλο «Ολυµπία» ο 

Βασίλειος Λεονάρδος (1901) σηµειώνει: «Η µεγίστη κίνησις και ζωή η 

κατά τας Γερµανικάς ανασκαφάς εν Ολυµπία αναπτυχθείσα, εµετρίασε... 

ουχί δε πάνυ συχνοί ήσαν οι χάριν των αρχαίων µνηµείων 

προσερχόµενοι, ει και τότε ηυτύχησαν οι εν Ολυµπία να υποδεχθώσι τω 

1887 τους βασιλείς των Ελλήνων, τω δ� επιόντι έτει την µεγαλόφρονα 

την Αυστρίας άνασσαν....Η χώρα ανέλαβεν αύθις νέαν πρόοδον, 

χαριεστάτη δε αποβαίνει τω ξένω η ενταύθα διατριβή...Προς τη εφηµέρω 

φύσει και τοις αρχαίοις λειψάνοις ευνουστάτων εµποιεί διάθεσιν η 

φιλεργία των περιοίκων...» 

Στο συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο θα µπορούσαν να συζητηθούν 

και άλλα θέµατα, όπως η παιδαγωγική αξία του ωραίου, οι προτεραιότητες 

των Υπουργείων Πολιτισµού και Παιδείας, που άφησαν έξω από τους 

σχεδιασµούς τους τη σύνδεση αρχαιολογίας και εκπαίδευσης για 

δεκαετίες, το νόµιµο ή παράνοµο εµπόριο αρχαιοτήτων, ο ρόλος των ξένων 

αρχαιολογικών σχολών στη διαµόρφωση συγκεκριµένων ιδεολογικών 

απόψεων και ρευµάτων στους έλληνες συναδέλφους τους. Μένουν, όµως, 

έξω από τη συζήτηση, ώστε να επικεντρωθεί το συγκεκριµένο πλαίσιο 

στα ζητούµενα της έρευνας.  

 



 

 

Α.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Είναι αυτονόητο ότι προγράµµατα που διοργανώνονται από µουσεία, 

σχολεία ή το Υ.Π.Π.Ο. αφενός γεννούν ερευνητικό ενδιαφέρον για την 

εγκυρότητα και την αποτελεσµατικότητά τους, από την άλλη η διερεύνησή 

τους αποτελεί πολύτιµο βοήθηµα για να επισηµαίνονται λάθη ή παραλείψεις 

κατά την εφαρµογή τους και συντείνει στη σύνδεση της αρχαιολογίας µε 

την εκπαίδευση. Οφείλει, όµως να τονιστεί ότι είναι λίγες οι σχετικές 

έρευνες, αν συγκριθούν µε την πληθώρα των προγραµµάτων που 

πραγµατοποιούνται στα περισσότερα από τα µουσεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα αστικά 

κέντρα, χωρίς να αποκλείεται η διοργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων 

σε µουσεία µικρότερων περιοχών, όπως το πρόγραµµα στην Αιανή 

Κοζάνης (Κεφαλίδου 1992). 

 

Α.3.1. Μελέτη περίπτωσης του Νοµισµατικού Μουσείου 
 

Ένα πρώιµο σχετικά ερωτηµατολόγιο είναι το ερωτηµατολόγιο του 

Νοµισµατικού Μουσείου που µοιράστηκε σε µαθητές από τις 2 Ιουλίου 

του 1984. Το παρουσιάζει σε εισήγησή της η Μίνα - Γαλάνη Κρίκου 

(1984)στην Α΄ Συνάντηση Μουσειολογίας του I.C.O.M.. Το 

ερωτηµατολόγιο ήταν µεικτού τύπου και περιελάµβανε ερωτήσεις 

ανοιχτές, κλειστές και µεικτές. Aπό τους µαθητές ζητήθηκαν τα ατοµικά 

στοιχεία, αλλά όχι τα ονοµατεπώνυµα, ώστε να αποφευχθούν αντενεργές 

επιδράσεις της έρευνας. ∆ύο από τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι 

αξιοσηµείωτα. Το πρώτο αφορά στην ιδεολογική διάσταση της 

παρεχόµενης στους µαθητές εκπαίδευση. Τα παιδιά µίλησαν για µεγάλη 

τέχνη στο σκάλισµα, για λεπτοδουλειά για καλές και συµβολικές  



 

παραστάσεις. Επίσης για πηγή πληροφοριών ως προς τη ζωή των αρχαίων 

καθώς και ότι τα νοµίσµατα αποτελούν ένα αναπόσπαστο µέρος της Ιστορίας 

µας. Οι µαθητές δεν εµµένουν στα νοµίσµατα µόνον ως έργα Τέχνης, 

αλλά τα συνδέουν και µε την καθηµερινότητα των αρχαίων, εισάγοντας και 

την ιστορική διάσταση. Το δεύτερο αξιοσηµείωτο -αρνητικά- στοιχείο ήταν 

ότι αν και παιδιά της πρωτεύουσας επισκέφτηκαν για πρώτη φορά το 

Νοµισµατικό Μουσείο. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι µαθητές 

υπέβαλαν αρκετά αιτήµατα, όπως περισσότερη πληροφόρηση, 

εµπλουτισµό του µουσείου µε εκθέµατα άλλων εποχών καθώς και τη 

δυνατότητα χρήσης εποπτικών µέσων. 

 

Α.3.2. Μελέτη Περίπτωσης στο Ζάννειο Πειραµατικό Σχολείο 

Πειραιώς 

 

Μια άλλη µελέτη περίπτωσης παρουσιάστηκε από τους Χάρη Μπαµπούνη 

& Γεωργία Τεµπέλη (1984) στο Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο του Σ. Ε. Α. στους 

∆ελφούς. Η έρευνα έγινε στο Ζάνειο Πειραµατικό Σχολείο Πειραιώς. Οι 

ερευνητές παρουσιάζουν την έρευνά τους ως εξής: Οι µαθητές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ειδικό ερωτηµατολόγιο. Στην ερώτηση που αφορούσε το 

αντικείµενο της αρχαιολογίας υπήρχε σύγχυση όρων. Μεγάλο ποσοστό 

µπερδεύει την αρχαιολογία µε τις πηγές που βοηθούν στην κατανόηση των 

αρχαιολογικών όρων και αντίστροφα. Στην ερώτηση πόσο ενδιαφέρουν 

τα παιδιά τα θέµατα αρχαιολογίας και τέχνης το 70-80% των µαθητών 

του Γυµνασίου απάντησε πολύ ή πάρα πολύ. Αντίθετα στο Λύκειο το 

µαθητικό ενδιαφέρον µειώνεται στα 40-50%. Όσον αφορά στα σχολικά 

εγχειρίδια τα παιδιά σε όχι µικρό ποσοστό, παρά τις δυσκολίες που 

συναντούν θέλουν να συζητούν και να σχολιάζουν τα περιλαµβανόµενα 

στα βιβλία τους αρχαιολογικά θέµατα και την εικονογράφησή τους. Στο 

ερώτηµα, πού προτιµούν να πηγαίνουν τα παιδιά εκδροµή, απαντούν ότι ο 



 

συνδυασµός Αρχαιολογικού χώρου - Μουσείου και ελεύθερου χώρου για 

παιγνίδι δηµιουργεί τις προϋποθέσεις µιας παιδευτικής, σύµφωνα µε την 

θέλησή τους, εξόδου από το σχολικό κτίριο. Τα συµπεράσµατα είναι 

ενδιαφέροντα, αλλά όχι αντiπροσωπευτικά, αφού αφορούν σε µία µόνον 

σχολική µονάδα. 

 

Α.3.3. Μελέτη Περίπτωσης στο 6ο Γυµνάσιο Κατερίνης (1988) 

 

Μια άλλη (αδηµοσίευτη) µελέτη περίπτωσης είναι αυτή που 

διενεργήθηκε από την ΄Ολγα ∆άσιου το 1988 µε µαθητές της Α  ́τάξης  του 6ου 

Γυµνάσιου Κατερίνης. Οι µαθητές ολοκλήρωσαν ένα πειραµατικό πρόγραµµα 

προετοιµασίας και ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο και το µουσείο του 

∆ίου. Στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν σε γραπτό κείµενο το 

ερώτηµα: «Αν ήσουν ο µάνατζερ ενός µουσείου πώς θα επιτύγχανες τα 

ευνοϊκότερα αποτελέσµατα για τους επισκέπτες µαθητές του;». Τα κείµενα 

έδωσαν 11 άξονες αναφοράς.  

-Ξενάγηση από τους ίδιους. 

-∆ιανοµή εποπτικού υλικού. 

-Κατάλληλη προετοιµασία για τις ανάγκες της ξενάγησης.  

-Ξενάγηση µε βάση τα χρονολογικά δεδοµένα. 

-∆υνατότητα στους επισκέπτες µαθητές να εκφράσουν τη γνώµη τους.  

-Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των επισκεπτών και απάντηση στις 

ερωτήσεις τους.  

-Όλες οι αίθουσες να είναι ανοικτές στους µαθητές.  

-Παρουσίαση του ανασκαφικού ιστορικού εύρεσης των εκθεµάτων.  

-Υποβολή του σεβασµού των µαθητών στα εκθέµατα και στο χώρο.  

-Προπαγάνδιση της αγάπης στον αρχαίο κόσµο και τις αρχαιότητες.  

-Επισηµάνσεις για το παράνοµο εµπόριο αρχαιοτήτων και τις επιπτώσεις του.  

-Τέλος δήλωσαν ότι θα θεωρούσαν τιµητική τη θέση του manager 



 

µουσείου.  

Οι µαθητές µε τις απαντήσεις τους καλύπτουν µια µεγάλη σειρά από 

θέµατα που αφορούν στην επικοινωνία µουσειολόγων - κοινού. Επειδή, 

όµως, και αυτή είναι µελέτη περίπτωσης δεν πληροί τους όρους της 

αντιπροσωπευτικότητας σε πανελλαδικό επίπεδο. 

 

Α.3.4. ΄Ερευνα στο 6ο Γυµνάσιο Κατερίνης (1990-1991) 

 

Στη µεταπτυχιακή έρευνα (1995[2]), που διενεργήθηκε από την ίδια 

κατά το σχολικό έτος 1990-1991 στο 6ο Γυµνάσιο Κατερίνης, οι µαθητές του 

σχολείου χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, στην «οµάδα δράσης», που θα 

έπαιρνε µέρος στο πειραµατικό πρόγραµµα, και η «οµάδα ελέγχου», που 

θα αποτελούνταν από τα υπόλοιπα παιδιά της Β΄ και Γ΄ τάξης του 

σχολείου. Η «οµάδα δράσης» χωρίστηκε σε υποοµάδες που κάθε µία 

ανέλαβε να προετοιµάσει την ξενάγηση ενός µνηµείου αφενός ή κάποιας 

προθήκης του µουσείου του ∆ίου αφετέρου. Η προετοιµασία έγινε µε 

ειδική βιβλιογραφία και επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο 

µουσείο αντίστοιχα. Ύστερα από πολύµηνη προετοιµασία η «οµάδα 

δράσης» ξενάγησε τους υπόλοιπους µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης και τους 

καθηγητές τους στα µνηµεία και το µουσείο του ∆ίου. Μετά την 

ξενάγηση κλήθηκαν οι µαθητές και των δύο οµάδων να καταγράψουν τις 

εντυπώσεις τους σε αντίστοιχα κείµενα: «Ξεναγώντας τους συµµαθητές 

µας στο αρχαίο ∆ίον» και «Μια ξενάγηση στο ∆ίον µε ξεναγούς τους 

συµµαθητές µας». Τα ποσοστά παρουσίας των αξόνων «Ξενάγηση», 

«Τρόπος ∆ουλειάς», «Αρχαιολογία» είναι 96,42%, 67,85%, 71,42% 

αντίστοιχα. Η ποιοτική ανάλυση των αξόνων δίνει σαφέστερη εικόνα της 

αποδοχής του προγράµµατος από την οµάδα δράσης: «Να συνεχιστεί σε 

όλα τα σχολεία», «Θέµα που µας αφορά όλους µας», «Μας αξίζει µεγάλο 

µπράβο», «∆εχτήκαµε συγχαρητήρια», «Θαυµάσιο πρόγραµµα». Αλλά 



 

και «Κάποιοι ήρθαν να χάσουν µάθηµα», «Η ξενάγηση στο µουσείο δεν 

ήταν τόσο επιτυχηµένη, όσο στον αρχαιολογικό χώρο», «Θα σπεύσουµε να 

ξεναγήσουµε φίλους και γνωστούς». Το µαθητοκεντρικό µοντέλο που 

ακολουθήθηκε είχε για τους µαθητές της οµάδας δράσης παιδαγωγικά 

οφέλη, αφού είχαν καλύτερες επιδόσεις και όσον αφορά στη σχολική 

κοινωνικοποίηση. Λιγότερο θετικές είναι, όµως, οι ποσοστώσεις που 

δίνει η «οµάδα ελέγχου». Μόνον 11,12% του γνωστικού άξονα, που 

σηµαίνει µικρό κέρδος σε γνώσεις, µικρή παρουσία της 

συνειδητοποίησης του µαθητοκεντρικού - ερευνοκεντρικού µοντέλου 

µάθησης και της σχολικής κοινωνικοποίησης. Η έρευνα αυτή δεν 

διευρύνθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να τεκµηριωθεί πανελλαδικά 

η αποτελεσµατικότητά της. 

 

Α.3.5. ΄Ερευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. 

 

Μία έρευνα δηµοσιεύτηκε πρόσφατα από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) µε τίτλο «Η σχέση των Μαθητών µε το Μουσείο - 

Θεωρητική προσέγγιση - έρευνα στην Αθήνα και στην Ικαρία - Εκπαιδευτικά 

προγράµµατα» (2000). Πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 2.740 µαθητών της 

Αττικής, ηλικίας 12-18 ετών, και σε όλους τους µαθητές της Ικαρία. 

Ερευνήτρια ήταν η Αναστασία Κουβέλη και άλλοι επιστηµονικοί συνεργάτες 

µε υπεύθυνο της στατιστικής επεξεργασίας τον Αντώνη Αρµενάκη. Από 

την έρευνα προέκυψε ότι το 99,23% των µαθητών του δείγµατος είχε 

επισκεφτεί τουλάχιστον µια φορά κάποιο µουσείο και αυτό αποτέλεσε 

αρχή για στενότερη σχέση µε τα µουσεία. Στο ερώτηµα ποια η γνώµη 

τους για τις επισκέψεις τους σε µουσεία οι απαντήσεις κατανέµονται ως 

εξής: Μου άρεσαν τα εκθέµατα 84%. Μου άρεσαν τα γλυπτά, οι πίνακες, 

τα αγγεία 83%. Έµαθα καινούργια πράγµατα 80%. Πέρασα ευχάριστα 

71%. Μου άρεσε γιατί δεν κάναµε µάθηµα 63%. ∆εν µου εξήγησαν καλά 



 

τα όσα είδα 29%. Η επίσκεψη ήταν βαρετή 18%. Αξίζει δε να σηµειωθούν 

δύο σηµεία: Το πρώτο ότι τα εκθέµατα του µουσείου ήταν για τον έναν 

στους πέντε µαθητές έναυσµα για να ασχοληθεί αργότερα µε το διάβασµα, 

τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία στο σχολείο ή στο σπίτι. Το δεύτερο ότι τα 

«παιδιά ανταποκρίνονται περισσότερο όταν η προσέγγισή τους γίνεται από 

κάποιον έµπειρο παιδαγωγό µε γνώσεις τόσο µουσειολογίας, όσο και 

παιδαγωγικής», όπως επεσήµανε η ερευνήτρια. Τα µουσεία που προτιµούν 

τα παιδιά να επισκεφτούν είναι κυρίως της Ακροπόλεως µε 84,525%, 

Αρχαιολογικό 83,23%, Πολεµικό 81,50%, Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

72,82%, Εθνική Πινακοθήκη 57,01% και ακολουθούν άλλα µουσεία σε 

µικρότερα ποσοστά. Στο αν θα ήθελαν να ξαναεπισκεφτούν κάποιο µουσείο 

απαντούν «ναι» 72,56%, «όχι» 27,25% και δεν απάντησαν 5, ποσοστό 

0,19%.  

Αξιοσηµείωτη είναι η κατάταξη στο βαθµό που αντανακλά την κυρίαρχη 

ιδεολογία µέσω της παρεχόµενης γνώσης στο σχολείο. Το Ωραίο και η 

Εθνική Ιστορία έρχονται πρώτες στις προτιµήσεις των παιδιών. Μία 

επιφύλαξη µπορεί να διατυπωθεί εδώ για το ότι ίσως η επικοινωνιακή 

πολιτική των συγκεκριµένων µουσείων ήταν πιο αποτελεσµατική. 

Σύµφωνα µε την Α. Κουβέλη, το δείγµα στη συγκεκριµένη συγκριτική 

µελέτη αποτέλεσαν παιδιά από δύο διακριτές ως προς τις ανοµοιότητές 

τους περιοχές της Ελλάδας. Μαθητές από την ευρύτερη περιφέρεια της 

Αθήνας και από την Ικαρία. Αξιοσηµείωτη παρατήρηση είναι «ότι και 

στην Αθήνα και στην Ικαρία οι µαθητές έχουν στην πλειονότητά τους την 

ίδια θετική και συχνά ενθουσιώδη άποψη για τα µουσεία. Στην Ικαρία 

πάντως οι θετικές γνώµες είναι περισσότερες λόγω των περιορισµένων 

ευκαιριών που έχουν οι µαθητές να επισκέπτονται µουσειακούς χώρους». 

Όσον αφορά στη σχέση µουσείου και σχολείου είναι σηµαντικό ότι το 

97,2% των µαθητών δηλώνει ότι έχει επισκεφτεί τα µουσεία στα πλαίσια 

σχολικού εκπαιδευτικού προγράµµατος. ∆ύο στους τρεις µαθητές δηλώνουν 



 

ότι είδαν µε τα ίδια τους τα µάτια στο µουσείο ό,τι απλώς είχαν ακουστά 

από το σχολείο και από τους γονείς, µε τους οποίους ένα µεγάλο, επίσης, 

ποσοστό 76,3% από τους µαθητές δηλώνει ότι επισκέπτεται µουσεία. 

Από την άλλη ένας στους τρεις µαθητές δηλώνει ότι αυτά που είδε στο 

µουσείο δεν είχαν καµιά σχέση µε όσα µαθαίνει στο σχολείο. Στο 

ερώτηµα ποια είναι η γνώµη των µαθητών για τα µουσεία η συγκριτική 

µελέτη έδειξε: 

 

ΓΝΩΜΗ                   ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ                         ΑΠΟ ΙΚΑΡΙΑ 

Πολύ θετική                     71,9%                                       80,7% 

Θετική                              10,8%                                        7,7% 

Ουδέτερη                           9,7%                                         5,8% 

Αρνητική                           2,9%                                         0,5% 

Πολύ αρνητική                  4,8%                                         5,3% 

Στο ερώτηµα πόσο ικανοποιηµένοι είναι οι µαθητές από τις επισκέψεις 

στα µουσεία η συγκριτική µελέτη έδωσε: 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ     ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ            ΑΠΟ  ΙΚΑΡΙΑ 

Πάρα πολύ                                      2,7                                    29,7 

Πολύ                                             38,5                                    41,3 

Έτσι κι έτσι                                   29,5                                    18,6 

Λίγο                                                5,9                                      4,7 

Καθόλου                                         3,5                                      5,7 

Ως προς το πόσα µουσεία έχουν επισκεφτεί οι µαθητές η έρευνα δίνει 

τα εξής αποτελέσµατα: 

Ελάχιστα (1-3)=5,6%, Λίγα (4-6)=19,4%, Αρκετά (7-12)=53,1%, Πολλά 

(13-16)=17,4%, Πάρα Πολλά (17& άνω)=4,5%. 

Για τον τρόπο που γίνονται οι επισκέψεις εκτός από το σχολείο και 

τους γονείς που προαναφέρθηκαν ένα 30,7% προτιµά την επίσκεψη µε 



 

φίλους, ένα 29,7% µε συγγενείς, ένα 6% µόνοι και ένα 1,6% µε άλλο 

τρόπο. 

Για την συγκεκριµένη έρευνα έγιναν δύο δηµοσιεύσεις στον ηµερήσιο 

τύπο (Στύλου 1996, Ντινόπουλος 2000). Αποτελεί µια από τις θετικές όψεις 

της σχέσης ηµερήσιου τύπου - αρχαιολογίας και αξίζει να επισηµανθεί. 

Ο µικρός αριθµός των ερευνών που έχουν γίνει στην Ελλάδα δείχνει το 

σχετικά όψιµο ενδιαφέρον στον Ελλαδικό χώρο για τη σύνδεση 

Αρχαιολογίας - Εκπαίδευσης. Οι έρευνες αυτές, όµως, αποδεικνύουν και 

το ότι η σχέση µαθητής -µουσείο- σχολείο αφορά όλο και περισσότερους 

ερευνητές, εκπαιδευτικούς, µουσειοπαιδαγωγούς και άλλους φορείς, 

ιδιαίτερα από την πλευρά του Υ. Π. Π. Ο. και όχι του Υ. Π. Ε. Π. Θ.. Με 

βάση τις παρούσες έρευνες, το ενδιαφέρον φαίνεται, πάντως, να 

επικεντρώνεται κυρίως στο µουσείο και όχι στον αρχαιολογικό χώρο 

ίσως και για λόγους τελείως πρακτικούς, όπως οι καιρικές συνθήκες, ή 

οργανωτικούς, γιατί τα µουσεία ως οργανισµοί µε λιγότερο ή 

περισσότερο αναπτυγµένη επικοινωνιακή πολιτική µπορούν να δεχτούν 

πολύ ευκολότερα κοινό. 

Σ� αυτό το ερευνητικό περιβάλλον που ως τώρα περιγράφηκε, τοποθετείται 

και η παρούσα έρευνα, µε βασική, όµως, διαφορά ότι το δείγµα της είναι 

πανελλαδικό, και η ερευνήτρια θέτει, όπως σε κάθε έρευνα, τα δικά της 

ερωτήµατα µε βάση τις ερευνητικές - επιστηµονικές προτεραιότητες της.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



 

Β. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Β.1.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας 

 
Κάθε έρευνα έχει ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, ορισµένους στόχους και 

κινείται µε βάση ορισµένες υποθέσεις (Javeau 1996, Cohen & Manion 1997). 

Η συγκεκριµένη έρευνα θέλησε να αποτυπώσει τις απόψεις, τις γνώσεις, τις 

στάσεις, τις συµπεριφορές και τις παραγόµενες κοινωνικές αναπαραστάσεις 

(Ναυρίδης 1994, Κατερέλος 1996) των µαθητών της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, και ειδικότερα των µαθητών που φοιτούν στη Γ΄ τάξη των 

δηµοσίων γυµνασίων, όσον αφορά στην επιστήµη της αρχαιολογίας, τους 

αρχαιολόγους, τις µεθόδους και τους στόχους της. Επίσης να αποτυπώσει 

τις παραµέτρους της σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο, είτε τη 

διασύνδεσή της µε τη διδακτική διαδικασία αφενός, είτε τη στήριξη των 

δραστηριοτήτων της από τους κοινωνικούς φορείς και την προβολή της 

από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αφετέρου. Ταυτόχρονα να ανιχνεύσει 

απόψεις, συµπεριφορές, στάσεις και κοινωνικές αναπαραστάσεις των 

µαθητών απέναντι σε φαινόµενα παθογένειας, όπως η αρχαιοκαπηλία. 

Η έρευνα ξεκινά από την υπόθεση ότι οι µαθητές στη συγκεκριµένη 

βαθµίδα της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν διαµορφώσει 

είτε από ενδοσχολικούς παράγοντες (αναφορές σε συγγενή γνωστικά 

πεδία, όπως η Ιστορία και η Αρχαία ή και η Νέα Ελληνική Γραµµατεία), 

είτε από εξωσχολικούς (έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης) 

µια λιγότερο ή περισσότερο σαφή εικόνα και γνώση για την αρχαιολογία 

και ότι θα αποτυπώσουν την διαµορφωµένη αυτή πρόσληψη - εικόνα στα 

ερωτηµατολόγια. Στο παρελθόν, όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, 

έχουν διενεργηθεί σχετικές έρευνες και πειραµατικά προγράµµατα για τη 

διασύνδεση αρχαιολογίας εκπαίδευσης και έχουν καταγραφεί αντίστοιχες 



 

εµπειρίες σύνδεσης (Dyer 1983, Μπακαλάκης 1966, Μπαµπούνη & Τεµπέλη 

1984, ∆άσιου 1988, 1991, 1995[2], τεύχος - αφιέρωµα του περιοδικού 

«Τοµή 301» 1990, Γ΄ Συνέδριο του Σ.  Ε. Α. 1984). 

Η παρούσα έρευνα δεν επιδιώκει να δικαιώσει συγκεκριµένες ιδεολογικές 

θέσεις ή να προβάλει προοπτικές µε βάση συγκεκριµένες οπτικές θεώρησης. 

Σκοπός της είναι µε βάση την καταγραφή των απόψεων, στάσεων και 

συµπεριφορών των µαθητών - Υποκειµένων ΄Ερευνας [ΥΕ] να προβάλει τη 

συνολική εικόνα που αποτυπώνεται µέσω των ερωτηµατολογίων στη 

συγκεκριµένη µορφή τους, µεθοδολογία και δόµηση. Σ� ένα δεύτερο 

επίπεδο να προβάλει τις δυνατότητες αξιοποίησης των εµπειριών και 

γνώσεων των µαθητών για την επίτευξη µιας πιο επιτυχηµένης σύνδεσης 

της αρχαιολογίας µε την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την κοινωνική 

πραγµατικότητα. Να αναδείξει, τέλος, την επίδραση παραγόντων που 

συνιστούν την Ιστορία της Αρχαιολογίας στη διαµόρφωση αυτή. 

Για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας και της αντίστοιχης 

προέρευνας σε τάξεις των ελληνικών δηµόσιων γυµνασίων η ερευνήτρια 

πήρε ύστερα από σχετική αίτηση την έγκριση της αρµόδιας επιτροπής 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β.2. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Β.2.1. ΄Αξονες αναφοράς 

 
Το ερωτηµατολόγιο δοµήθηκε ως προς ένα σύστηµα οριζόντιων και 

κάθετων αξόνων αναφοράς που απαρτίζουν παράγοντες του κλάδου της 

αρχαιολογίας. Κάθε ένας από τους οριζόντιους άξονες αυτούς αποτέλεσε τον 

πυρήνα µιας οµάδας ερωτήσεων. Με τους 18 οριζόντιους άξονες αναφοράς 

και τους αντίστοιχους κάθετους συναπαρτίστηκε το ερωτηµατολόγιο των 18 

οµάδων ερωτήσεων. Γύρω από τους παρακάτω άξονες- πυρήνες διαµορφώθηκαν 

οι ερωτήσεις που συναπoτέλεσαν την τελική µορφή του ερωτηµατολογίου. 

Οι οριζόντιοι άξονες - πυρήνες είναι: Αρχαιολογία, Αρχαιολόγος, Αρχαιολογικός 

χώρος, Μουσείο, Ανασκαφή, Μνηµείο και Αντικείµενο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, Αρχαιοκαπηλία, Σύνδεση µε την εκπαιδευτική διαδικασία, 

Αυτόνοµο µάθηµα στο σχολείο, Πολιτεία - Φορείς - Κράτος, Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης - Ραδιόφωνο και Τηλεόραση, ΄Εντυπα µέσα ενηµέρωσης - 

Ηµερήσιος, Επιστηµονικός, Περιοδικός Τύπος, Πολυµέσα, Τουρισµός, Ελλάδα, 

Άλλοι Λαοί, Ειρήνη, Ευρωπαϊκές χώρες  και µνηµεία. 

Οι οριζόντιοι αυτοί άξονες συνδυάζονται µε αντίστοιχους κάθετους 

που εννοιολογικά είναι φορτισµένοι στην ιστορική τους διάσταση µε 

κοινωνικό και ευρύτερο ιδεολογικό περιεχόµενο, όπως:  

το Ωραίο, η Τέχνη, Ιστορία της Τέχνης, Κοινωνία, ∆ίκαιο, Ιστορία, Εθνική 

Ιστορία, Ελληνική Ιστορία, Έθνος, Πολιτισµός, Πολιτιστική Κληρονοµιά, 

Εθνικός πολιτισµός, Ελληνικός Πολιτισµός, Ιδεαλισµός, Θετικισµός, 

Φορµαλισµός, Εµπειριοκρατία, Ροµαντισµός, Φιλελληνισµός 
 

Β.2.2. Είδη ερωτήσεων 
 
Από το συνδυασµό ενός άξονα αναφοράς των σταθερών οριζοντίων 

αξόνων µε έναν άξονα των κάθετων µεταβλητών αξόνων προκύπτουν 

δύο οµάδες ερωτήσεων, µη εξειδικευµένες και εξειδικευµένες (Cohen & 



 

Manion 1997) και προκύπτει σε κάθε ερώτηση µία συνάρτηση - 

απάντηση του κάθε διακεκριµένου Υποκειµένου Έρευνας. Η στατιστική 

επεξεργασία παρέχει την τελική, επικρατούσα συνάρτηση (επικρατούσα 

τιµή), που αποτελεί, µέσω των απαντήσεων των υποκειµένων έρευνας 

[ΥΕ] που πλειοψηφούν, την αντιπροσωπευτική απάντηση στο ερώτηµα .  

Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο δεν έχει, όµως, δοµηθεί µόνο µε τον τύπο 

των κλειστών ερωτήσεων. Αποτελεί ένα σύστηµα κλειστών, ανοιχτών και 

µεικτών ερωτήσεων (Javeau 1996). Ο συνδυασµός αυτός διαφορετικών 

τύπων ερωτήσεων (Βιτσιλάκη 1998) στοχεύει να περιορίσει τις αντενεργές 

επιδράσεις µιας ποσοτικής µεθόδου (Κυριαζή 1998) µε τη χρήση 

αποκλειστικά κλειστών ερωτήσεων και να δώσει στα υποκείµενα έρευνας τη 

δυνατότητα για πληρέστερες, ειλικρινέστερες (Javeau 1996) και, 

εποµένως, εγκυρότερες απαντήσεις (Javeau 1996) µέσω των ανοιχτών 

ερωτήσεων που δίνουν χρήσιµα ποιοτικά στοιχεία. Η δυνατότητα, 

εξάλλου, όχι επιλεγόµενης αλλά ολοκληρωµένης γραπτής απάντησης 

στον τύπο της συνέντευξης στις ανοιχτές ερωτήσεις δίνει τη δυνατότητα 

για πιο ολοκληρωµένη αποτύπωση των κοινωνικών αναπαραστάσεων από 

την πλευρά των Υποκειµένων Έρευνας - µαθητών. Στο σύγγραµµα των 

Cohen & Manion (1997) επισηµαίνεται ο κίνδυνος αντενεργών επιδράσεων 

από τη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων στη συγκεκριµένη µορφή 

ερωτηµατολογίου. Στην παρούσα έρευνα, όµως, η χρήση των ανοιχτών 

ερωτήσεων δεν είναι αποκλειστική, αλλά ελέγχει και διευκρινίζει τις 

απαντήσεις στις κλειστές ερωτήσεις. Από την άλλη, έγινε προσπάθεια για 

την όσο το δυνατόν σαφέστερη διατύπωση των ερωτηµάτων (Davidson 

1970) και στις ανοιχτές, όπως και στις κλειστές και τις µεικτές ερωτήσεις, 

προς αποφυγή αυτών των αντενεργών επιδράσεων. Σ� ένα δεύτερο επίπεδο 

η εναλλαγή κλειστών, ανοιχτών και µεικτών ερωτήσεων, ο συνδυασµός, 

δηλαδή, στοιχείων ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, συνεισφέρει και 

στην ουσιαστικότερη ανίχνευση της εγκυρότητας (Javeau 1996) των 



 

απαντήσεων συγκεκριµένων Υποκειµένων Έρευνας. Κατά τη µελέτη των 

απαντήσεων παρατηρήθηκε το φαινόµενο να παρουσιάζονται αντιφάσεις 

µεταξύ επιλεγόµενης απάντησης σε κλειστή ερώτηση και µιας επόµενης 

αντίστοιχης ανοιχτής που είχε σκοπό να αποσαφηνίσει ή και διευρύνει τη 

δυνατότητα απάντησης της κλειστής. Παρατηρήθηκε, επίσης, µικρή 

ανταπόκριση στις µεικτές ερωτήσεις, στο ανοιχτό και προς συµπλήρωση 

τµήµα τους, ως µιας δυνατότητας απάντησης των αντίστοιχων κλειστών. 

Από την άλλη, όµως, πλευρά η εναλλαγή κλειστών - ανοιχτών - µεικτών 

ερωτήσεων έδωσε σε άλλα Υποκείµενα Έρευνας τη δυνατότητα για 

πληρέστερη παρουσίαση του προφίλ τους, δίνοντας στοιχεία χρήσιµα για 

την έρευνα. Μια αντενεργή επίδραση (Javeau 1966, Συγκολλίτου 1978), που 

ενέχεται στον τρόπο αυτόν συνδυασµού των τριών τύπων ερωτήσεων, 

είναι αν χρησιµοποιούνται οι προς επιλογή προτάσεις των κλειστών ως 

απάντηση σε αντίστοιχες ανοιχτές. Αλλά παρόµοια αξιοποίηση στη 

στρατηγική των υποκειµένων έρευνας δεν υιοθετήθηκε, παρά σε ελάχιστες 

περιπτώσεις. Αντίθετα, κατά τον τρόπο αυτό, λειτούργησαν οι ανοιχτές 

ερωτήσεις και ως ερωτήσεις ελέγχου των κλειστών και αντίστροφα. Σε 

ορισµένες διατυπωµένες δυνατότητες επιλογής των κλειστών ζητήθηκε η 

διάκριση λεπτών ιδεολογικών διαφορών ή διαφορετικών απόψεων µε 

αποτέλεσµα οι συγκεκριµένες δυνατότητες επιλογής να φαίνεται ότι 

επικαλύπτονται. Μια, όµως, προσεκτική θεώρηση των διατυπώσεων 

αποκάλυπτε ικανοποιητικά τη διαφοροποίηση και έδινε τη δυνατότητα 

επιλογής. Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν οι επιλογές 2, 3, 4 της 

ερώτησης 1β, οι επιλογές 1, 2, 3, 4 της 2γ, είτε οι επιλογές 4, 5 και 6, 7 

της 4α αντίστοιχα. Και στους τρεις τύπους ερωτήσεων έγινε προσπάθεια 

για χρήση όρων και λέξεων που δεν έχουν δυσµενές περιεχόµενο, ώστε 

να αποφευχθεί ο φόβος που δηµιουργείται σε τέτοιες περιπτώσεις και 

αποτελούν αντενεργές επιδράσεις στην έρευνα (Mucchielli 1968, Javeau 

1996, Hargie 1995). Επίσης αποφεύχθηκαν ερωτήσεις που θα προκαλούσαν 



 

αντιδράσεις γοήτρου, αλλά και την έλξη της θετικής απάντησης, την 

αυτοάµυνα σε προσωπικές ερωτήσεις, ή ερωτήσεις που θα έδιναν υπαγορευµένες 

από τη διατύπωση απαντήσεις (Mucchielli 1968, Συγκολλίτου 1978, 

Javeau 1996). Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στις ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου και σε κάποιες κλειστού ορισµένων οµάδων ερωτήσεων, στις οποίες 

δεν παρατηρήθηκαν κατά την καταγραφή των απαντήσεων διαφοροποιήσεις 

κατά φύλο και γεωγραφική κατανοµή, η συζήτηση, κατά την ανάλυση 

των απαντήσεων κατά φύλο και γεωγραφική προέλευση, παραλήφθηκε. 

 
Β.2.3. ∆όµηση των ερωτήσεων 

 
Το ερωτηµατολόγιο λόγω του µεγέθους του δείγµατος υπήρξε 

αυτοδιευθυνόµενο (Συγκολλίτου 1978). Απαρτίστηκε από 29 κλειστές, 

26 ανοιχτές και 21 µεικτές ερωτήσεις. Οι κλειστές ερωτήσεις ήταν του 

κλασικού τύπου των πολλαπλών επιλογών (Javeau 1966). O αριθµός των 

προς επιλογήν απαντήσεων κάθε ερώτησης καθοριζόταν κάθε φορά από 

τις παραµέτρους που ήθελε να διερευνήσει για κάθε ζητούµενό της η 

έρευνα. Στη διατύπωση των ερωτήσεων χρησιµοποιήθηκαν γράµµατα και 

αριθµοί ως τεχνική οµαδοποίησης των ερωτήσεων (Cohen & Manion 

1997), π.χ. 1α3, 5β3 κ. ο. κ..  

 
Β.2.4. Εσωτερική δόµηση του ερωτηµατολογίου 

 
Ως προς την εσώτερη δόµηση του ερωτηµατολογίου (Cohen & Manion 

1997, Javeau 1996) έγινε προσπάθεια να λειτουργήσει παραγωγικά, 

ξεκινώντας από τους σηµαντικότερους κατά την κρίση της ερευνήτριας 

άξονες (αρχαιολογία, αρχαιολόγος, αρχαιολογικός χώρος, µουσείο) και 

προχωρώντας στους επόµενους. Έγινε, επίσης, προσπάθεια για την 

ύπαρξη µιας εσωτερικής συνοχής, έτσι ώστε κάθε µια από τις οµάδες 

ερωτήσεων να προϊδεάζει για την επόµενη (π.χ. 1β για 2γ, οµάδα 8 για την 



 

οµάδα 9 κ. ο. κ.). Στόχος της δόµησης αυτής ήταν η βαθµιαία εξοικείωση 

των µαθητών µε το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου και η διατήρηση 

του ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν πληρέστερη συµπλήρωσή του 

ως το τέλος, καθώς και την όσο το δυνατόν οµαλή µετάβαση από τον ένα 

άξονα αναφοράς στον άλλο. Αν και κατά τον Wellman (1903)[Hargie 

1995], ο τρόπος αυτός υποβολής ερωτήσεων µε «λογική σειρά» στη 

συνέντευξη ενέχει κινδύνους αντενεργών επιδράσεων, εντούτοις παρόµοιες 

συνέπειες δεν παρατηρήθηκαν όσον αφορά στις απαντήσεις των 

υποκειµένων της συγκεκριµένης έρευνας. Έγινε επίσης προσπάθεια ώστε 

το περιεχόµενο και ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων να 

ανταποκρίνεται στο διανοητικό, ως προς την ηλικία, και µορφωτικό, ως 

προς την εκπαιδευτική βαθµίδα, επίπεδο των υποκειµένων έρευνας 

(Davidson 1970, Javeau 1996).  

 
Β.2.5. Ανωνυµία 

 
Για να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη εγκυρότητα ζητήθηκε από τα 

Υποκείµενα ΄Ερευνας να απαντήσουν το ερωτηµατολόγιο ανώνυµα 

(Cohen & Manion 1997), εποµένως ειλικρινέστερα. Με τον τρόπο αυτό 

επιδιώχθηκε να αποφευχθούν οι αντιδράσεις γοήτρου (Συγκολλίτου 

1978) καθώς και η αντίδραση και επιφυλακτικότητα απέναντι στις 

ευθείες ερωτήσεις σε δεύτερο ενικό πρόσωπο (Συγκολλίτου 1978, Javeau 

1996), που, όµως, υιοθετήθηκαν γιατί στόχευαν στη χαλάρωση και την 

εξοικείωση των µαθητών µε το ερωτηµατολόγιο και την αµεσότερη 

αντίδραση στην παροχή απάντησης. Βεβαίως, δεν αποκλείεται η 

περίπτωση να λειτουργεί ο αυτοέλεγχος και η απροθυµία συνεργασίας 

ανεξάρτητα από την αναγκαία συνθήκη εγκυρότητας που δηµιουργεί η 

ανωνυµία, είτε να λειτούργησε η έλξη της θετικής απάντησης (Javeau 

1996). Σε κάθε περίπτωση λήφθηκαν υπόψη τα ηλικιακά χαρακτηριστικά 



 

και η επενέργεια της ψυχολογίας του εφήβου (Φράγκος 1984). Ζητήθηκαν, 

όµως, και σε ερωτήσεις «ταυτισµού» (Συγκολλίτου 1978) τα ατοµικά στοιχεία 

τους για ουσιαστικότερη κατανόηση του ερευνητικού τους «προφίλ».  

 
Β.2.6. Ατοµικά στοιχεία 

 
Από τα ΥΕ ζητήθηκε το φύλο, η ηµεροµηνία γέννησης, ο τόπος 

κατοικίας, το επάγγελµα και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, ο 

αριθµός των µελών της οικογένειας καθώς και η επωνυµία και η περιοχή 

του σχολείου τους και το τµήµα του σχολείου στο οποίο φοιτούν. Η 

περιοχή σχολείου προτιµήθηκε από τον τόπο κατοικίας, επειδή η 

αναφορά διαφορετικών περιοχών στις αστικές περιοχές και διαφορετικών 

χωριών και κωµοπόλεων στις αγροτικές θα δυσχέραινε την οµαδοποίηση 

ως προς την χωροταξική κατανοµή του δείγµατος. Τα στοιχεία αυτά 

ζητήθηκαν για την εξαγωγή κοινωνιολογικών συµπερασµάτων από την 

επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας. Ανάλογες αναλύσεις γίνονται 

σε αντίστοιχες έρευνες, όπως -ενδεικτικά- αυτές που αναφέρονται στο 

Klein & Bachmayer (1981) και Bourdieu (1973). 

 
Β.2.7. Επιθυµία ανταπόκρισης στο ερωτηµατολόγιο 

 
Στους µαθητές και στις µαθήτριες - ΥΕ δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν 

την άρνηση συνεργασίας µε τη µη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, 

όπως γίνεται αντίστοιχα και µε την άρνηση απάντησης σε επιµέρους 

ερωτήσεις (Javeau 1996) και να αιτιολογήσουν την άρνηση αυτή. Στη 

δεύτερη σελίδα του ερωτηµατολογίου, κάτω από το χώρο συµπλήρωσης των 

ατοµικών στοιχείων υπήρχε η πρόταση «δεν επιθυµώ να συµπληρώσω το 

ερωτηµατολόγιο επειδή...» και, στη συνέχεια, για να γίνουν κατανοητοί 

κάποιοι βασικοί κατά την ερευνήτρια λόγοι άρνησης συνεργασίας, 

προστέθηκαν πέντε δυνατότητες επιλογής. ∆ινόταν η δυνατότητα αιτιολόγησης 



 

µε την επιλογή µεταξύ τεσσάρων αιτίων που εκφέρονταν µε τις προτάσεις: 

1.«Οι ερωτήσεις του είναι δύσκολες», 2.«Οι ερωτήσεις του είναι 

βαρετές», 3.«∆εν έχω καθόλου άποψη για τα θέµατα που ζητά 

απαντήσεις», 4.«Προτιµώ την ώρα για συµπλήρωση να ξεκουραστώ». 

Με την παράθεση των τεσσάρων αυτών προτάσεων - αιτίων έγινε προσπάθεια 

να καλυφθούν οι πιθανές αιτίες άρνησης στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

Προστέθηκε, όµως και µια πέµπτη µεικτή  - ηµιανοιχτή πρόταση 5.«Άλλο...», 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συµπλήρωσης από τα ΥΕ κάποιου άλλου 

αιτίου, εάν δεν καλυπτόταν από τις τέσσαρες προηγούµενες προτάσεις. 

 
Β.2.8. Επιστολή 

 
Πριν από το καθαυτό ερωτηµατολόγιο και το χώρο συµπλήρωσης των 

ατοµικών στοιχείων προτάθηκαν δύο κείµενα σε µορφή επιστολής 

(Javeau 1996, Cohen & Manion 1997) που απευθύνονταν στους µαθητές 

και στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα µε οδηγίες για την συµπλήρωση κι 

ευχαριστίες για τη συνεργασία. 

 
B.2.9. Υλική και τυπογραφική παρουσίαση του ερωτηµατολογίου 

 
Κατά την διαµόρφωση της τελικής και τυπογραφικής µορφής του 

ερωτηµατολογίου έγινε προσπάθεια να διαθέτει κάποια απαραίτητα 

χαρακτηριστικά (Javeau 1996). Να είναι εύκολο στη χρήση όσον αφορά στη 

σελιδοποίησή του, εύκολο στην ανάγνωση µε κατάλληλους τυπογραφικούς 

χαρακτήρες, εύκολο στη συµπλήρωση και στην ανίχνευση ερωτήσεων 

και χώρου απαντήσεων και αισθητικά άρτιο. Οι ερωτήσεις δόθηκαν µε 

σκουρότερους τυπογραφικούς χαρακτήρες, ώστε να γίνονται άµεσα αντιληπτές, 

υπήρχε χώρος εµπρός από τις επιλογές των κλειστών για σηµείωση της 

επιθυµητής επιλογής και αρκετός χώρος σχηµατισµένος µε στιγµές κάτω 

από τις ανοιχτές ερωτήσεις για την απάντηση σ� αυτές. 



 

Β.2.10. ∆ιάρκεια συµπλήρωσης 
 
Ως µέγιστος δυνατός χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου 

καθορίστηκε η µία διδακτική ώρα. Ο καθορισµός της διδακτικής ώρας ως 

χρόνου συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου υπαγορεύτηκε από λόγους 

πρακτικούς και ερευνητικούς. Πρακτικούς, επειδή σε πανελλαδικό επίπεδο 

χρόνος πάνω από µια διδακτική ώρα ανά τµήµα θα καθιστούσε τους 

όρους του χρόνου απαγορευτικούς. Ερευνητικούς, επειδή ο περιορισµός του 

χρόνου συνεπάγεται την ανταπόκριση στο ερωτηµατολόγιο µε µηχανισµούς 

µεγαλύτερου αυτοµατισµού (Javeau 1996), άρα ειλικρινέστερη και πιο 

αυτόµατη συµπλήρωση, που θα απέτρεπε τη σε µεγάλη κλίµακα επιστροφή 

σε ήδη απαντηµένα ερωτήµατα και τη µετατροπή των απαντήσεων των 

ερωτηµάτων µέσα από µια διαδικασία δεοντολογικής εκλογίκευσης. 

Εξάλλου, ο ορισµός της διδακτικής ώρας ως χρόνου συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου συνεισέφερε στην απαίτηση της αντικειµενικότητας, 

εφόσον η διάρκεια µιας διδακτικής ώρας στα ελληνικά σχολεία είναι 

κοινή, συγκεκριµένη και προκαθορισµένη πανελλαδικά. 
 

Β.2.11. Στόχοι των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου 
 
Οι οµάδες των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου στόχευαν στο να 

αποτυπώσουν τις γνώσεις και κοινωνικές αναπαραστάσεις των µαθητών 
(Ναυρίδης 1994, Κατερέλος 1996), τις στάσεις και τις συµπεριφορές τους 
για την αρχαιολογία καθαυτή ως επιστήµη, το αντικείµενό της, τους 
στόχους που εξυπηρετεί, τη σχέση της µε άλλες επιστήµες. Ακόµη για τις 
παραµέτρους της, όπως τους ειδικούς επιστήµονες που ασχολούνται µ� 
αυτήν, τους χώρους στους οποίους αναπτύσσεται, τη διασύνδεσή της µε 
άλλες κοινωνικές παραµέτρους όπως τα M.M.E. ή ο Τουρισµός, τη σχέση 
της µε το κράτος και τους δηµόσιους φορείς και κυρίως µε ό,τι αφορά 
την παιδαγωγική παράµετρο, το σχολείο και τα αντικείµενα µάθησης σ� 
αυτό. Επίσης να δώσουν την ευκαιρία στους µαθητές να αιτιολογήσουν 
την επιλογή τους στους συσχετισµούς αυτούς.  



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 
 

1α: Τι είναι κατά τη γνώµη σου η αρχαιολογία; 
 

Η ερώτηση 1α, µια µεικτή ερώτηση µε έξι δυνατότητες επιλογής, δύο 

από τις οποίες «ηµιανοιχτές» και τέσσαρες κλειστές. Ήταν µια ερώτηση 

ελέγχου της γνωστικής επάρκειας και καταγραφής των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων. Καλούσε τους µαθητές να επιλέξουν κατ΄ αρχήν (1α1) 

το αν και κατά πόσο η αρχαιολογία είναι επιστήµη ή αν οι µαθητές είναι 

επηρεασµένοι από τα δύο «σύνδροµα», το «σύνδροµο του Ιντιάνα Τζόουνς» 

ή το «σύνδροµο Βεργίνας» (Ζώης 1990), αν και κατά πόσο, δηλαδή, η 

αρχαιολογία είναι επιστήµη ή «περιπέτεια» και αναζήτηση «χαµένων 

θησαυρών» (πρβλ. Trigger 1989). 
 

1β: Τι σκοπό εξυπηρετεί; 
 
Και η 1β ήταν ερώτηση καταγραφής της γνωστικής επάρκειας και των 

σχηµατισµένων κοινωνικών αναπαραστάσεων των µαθητών. Στόχος της 1β 

ήταν να καταγράψει τον τρόπο πρόσληψης και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις 

ως προς το αντικείµενο της επιστήµης της αρχαιολογίας. Η ερώτηση ήταν 

µεικτή. Οι δυνατότητες επιλογής ήταν εννέα, δύο από αυτές το «δεν ξέρω», 

«δεν απαντώ». Υπήρχαν οκτώ κλειστές και µία ηµιανοιχτή ερώτηση για την 

περίπτωση που θα ήθελαν να επιλέξουν κάτι άλλο που δεν προβλεπόταν 

από τις υπόλοιπες. Κάθε µία από τις δυνατότητες επιλογής 1-6 εκφράζει 

µια διαφορετική ιδεολογική άποψη όσον αφορά στο αντικείµενο της 

αρχαιολογίας (Trigger 1989). Η 1 και η 2 αποτυπώνουν µια θησαυροθηρική 

αντίληψη για την αρχαιολογία, όπου στόχος της αρχαιολογίας είναι η 

εξασφάλιση έργων τέχνης και «θησαυρών» για τα µουσεία ή η ανακάλυψη 

αρχαίων, γενικώς, που θα ενθουσίαζαν τουρίστες και συλλέκτες (Ζώης 

1990). Η 3 εκφράζει την αποκάλυψη αρχαίων µνηµείων ως αυτοσκοπό 

και η 4 την αποκάλυψη αρχαίων πολιτισµών ως αυτοσκοπό (Ζώης 1990). 



 

Η 5 τονίζει την ιστορική διάσταση της αρχαιολογίας, η οποία, όµως, γίνεται 

µε έναν τρόπο εµπειριοκρατικό, µε βάση τα ανασκαφικά δεδοµένα (πρβλ. 

Ανδρόνικος 1984). Η 6 εκφράζει µια ανθρωπολογική αντίληψη όπου η 

αρχαιολογία έχει ως αντικείµενο την πορεία του ανθρωπίνου γένους µέσα στο 

χρόνο, αλλά όχι µόνο µε τα δεδοµένα της ανασκαφής, αλλά και µε θεωρητικά 

σχήµατα που οργανώνει παράλληλα και σε συνδυασµό προς την ανασκαφική 

έρευνα (Kotsakis 1991, πρβλ. Κωτσάκης 1997, Χουρµουζιάδης 1993). 

 
1γ: Έχει η αρχαιολογία σχέση µε κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω 

επιστήµες; 

 
Η 1γ είναι µια σύνθετη ερώτηση µεικτή µε επιµέρους 10 ερωτήσεις και 

µία ηµιανοιχτή. Είναι ερώτηση ελέγχου και καταγραφής των γνώσεων και 

κοινωνικών αναπαραστάσεων των µαθητών Στόχο είχε να καταγράψει 

την πρόσληψη των ΥΕ ως προς τη σχέση της αρχαιολογίας µε τις άλλες 

επιστήµες, θετικές (Ζώης 1990) και θεωρητικές. Υπήρχε η δυνατότητα 

επιλογής από µία έως και δέκα επιστήµες από την κατάταξη που είχε ως εξής: 

1γ1: αρχαία ελληνική γραµµατεία, 1γ2: αρχιτεκτονική, 1γ3: βιολογία, 1γ4: 

ιστορία, 1γ5: κοινωνιολογία, 1γ6: πολεοδοµία, 1γ7: φιλοσοφία, 1γ8: 

φυσική, 1γ9: χηµεία. 

Την 1γ10 αποτέλεσε µια ηµιανοιχτή ερώτηση που ήθελε να δώσει την 

ευκαιρία στους µαθητές να συµπληρώσουν µια επιστήµη που κατά τη 

γνώµη τους έχει σχέση µε την αρχαιολογία, αλλά δεν περιλαµβανόταν 

στην κατάταξη 1γ1 έως 1γ9. H 1γ10 ήθελε, επίσης, να διερευνήσει αν και 

κατά πόσον το επάγγελµα των γονέων επηρεάζει την επιλογή 

συγκεκριµένης επιστήµης από τους µαθητές, αν και σε ποιο βαθµό, 

δηλαδή, λειτουργεί προτυπικά (Hofstaetter 1978, Φράγκος 1984) ως προς 

την πολιτιστική τους ένταξη (Πυργιωτάκης 1984) και επηρεάζει την 

αρχαιολογική κατάρτιση των µαθητών. Για κάθε µία από τις επιστήµες 



 

αυτές υπήρχε δυνατότητα διαβάθµισης της σχέσης της επιστήµης αυτής 

µε την αρχαιολογία. Μπορούσαν να επιλέξουν ένα από τα εξής σηµεία: 

Μεγάλη, Αρκετή, Μικρή, Καµία, ∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ.  

 
1δ: ∆ικαιολόγησε τις επιλογές σου στην ερώτηση 1γ. Περίγραψε 

συνοπτικά: 

 
Η 1δ είναι µία ανοιχτή ερώτηση καταγραφής των γνώσεων των 

µαθητών. Στόχο είχε να δώσει στους µαθητές τη δυνατότητα να 

τεκµηριώσουν πληρέστερα τις επιλογές τους στην 1γ προσκοµίζοντας 

στην έρευνα και ποιοτικά στοιχεία. Παράλληλα να εξακριβώσει στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό την αξιοπιστία των ΥΕ ως προς τη 

συµπλήρωση της 1γ. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 

 
2α: Έχεις συναντήσει ποτέ έναν / µία αρχαιολόγο; 

 
Η ερώτηση ήταν µια ερώτηση καταγραφής γνώσης και εµπειριών και 

έµµεσου ελέγχου συµπεριφοράς. Στόχος της κλειστής αυτής ερώτησης 

ήταν, αφενός, να καταγράψει τη σχέση των µαθητών ΥΕ µε τους 

αρχαιολόγους και, αφετέρου, να εξακριβώσει αν ο παράγοντας της 

γνωριµίας-συνάντησης µε τους αρχαιολόγους επηρέαζε και σε ποιο 

βαθµό τη γνώση τους για την αρχαιολογία, τις µεθόδους και τους 

στόχους της επιστήµης αυτής. Είναι γνωστό ότι στο ελληνικό σχολείο δεν 

προβλέπεται η γνωριµία των µαθητών µε τον αρχαιολόγο ως επάγγελµα 

και το αντικείµενό του παρά µόνον στοιχειωδώς και µε αντιφάσεις στο 

µάθηµα του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού (∆άσιου 

1992[1]). Από αυτή την άποψη αποκτά ενδιαφέρον η απάντηση των 

µαθητών σ� αυτό το ερώτηµα. 

 



 

2β: Σε τι διαφέρει ο αρχαιολόγος από τον συντηρητή αρχαιοτήτων; 
 
Η ερώτηση 2β είναι µια ανοιχτή ερώτηση καταγραφής γνώσης και έµµεσης 

καταγραφής στάσεων µέσα από την ανάλυση ποιοτικών στοιχείων. ∆όθηκε 

σ� αυτή τη µορφή για να δοθεί η δυνατότητα στα ΥΕ να καταγράψουν την 

πρόσληψη και τις αναπαραστάσεις που τους δηµιουργούνται για τους δύο 

αυτούς επαγγελµατίες και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που δηµιουργούνται 

από αυτές. Παράλληλα να καταγραφεί η σύγκριση µεταξύ τους. 
 

2γ: Τι είναι ο αρχαιολόγος; Αυτός που κυρίως... 
 
Η ερώτηση είναι µια µεικτή ερώτηση µε έντεκα κλειστές και µία 

ηµιανοιχτή ερώτηση. Ήταν µια ερώτηση καταγραφής γνώσης, κοινωνικών 

αναπαραστάσεων και στάσεων. Θέλησε να καταγράψει την πρόσληψη 

και παράσταση των µαθητών ως προς τον ρόλο του αρχαιολόγου στην 

όλη διαδικασία της προώθησης των στόχων της αρχαιολογίας (∆άσιου 

1992[1], Ζίας 1997, Παλιαδέλη 1997) και από το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον γενικά και από το µάθηµα του σχολικού επαγγελµατικού 

προσανατολισµού στο σχολείο (∆άσιου 1992[1]) ειδικά. Η ερώτηση δοµήθηκε 

έτσι, ώστε να αποτυπώνει τις κυριότερες αντιλήψεις που επικρατούν για τον 

ρόλο του αρχαιολόγου και στον πιο περιορισµένο κύκλο των αρχαιολόγων 

και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Μεταξύ των δυνατοτήτων επιλογής 

υπήρξε και µία ηµιανοιχτή ερώτηση («άλλο»...), ώστε να δοθεί στους 

µαθητές -ΥΕ η δυνατότητα καταγραφής κάποιας ιδιαίτερης αντίληψης 

που δεν περιλαµβάνεται στις επιλογές 1-9. Στη διατύπωση του 

ερωτήµατος προστέθηκε το «κυρίως», ώστε να κατευθυνθούν τα ΥΕ και 

να επιλέξουν την αντιπροσωπευτικότερη κατά τη γνώµη τους αντίληψη.  

Στόχος ήταν να καταγραφεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η 

επικρατέστερη µεταξύ τους αντίληψη που αντανακλά τις επικρατέστερες και 

στο ευρύτερο σύνολο ιδεολογικές θέσεις και αντιλήψεις (Trigger 1989).  

2δ: Θα ήθελες να συναντήσεις έναν / µία αρχαιολόγο; 



 

 
Η ερώτηση ήταν µια κλειστού τύπου ερώτηση στάσεων και 

συµπεριφοράς. Στόχευε να καταγράψει την επιθυµία των µαθητών -ΥΕ 

να συναντήσουν έναν ή µία παρόµοιο επιστήµονα. Επίσης να διαβαθµίσει 

αυτήν την επιθυµία.  

 
2ε: Γιατί θα ήθελες να τον /την συναντήσεις, εάν θα ήθελες; 

 
Η ερώτηση 2ε είναι µια µεικτή ερώτηση µε ηµιανοιχτές και κλειστές 

ερωτήσεις. Ήταν µια ερώτηση στάσεων και συµπεριφορών. Στόχος της 

ήταν να δώσει την ευκαιρία στα ΥΕ να διευκρινίσουν διεξοδικότερα την 

απάντησή τους στην 2δ και ταυτόχρονα να ελεγχθεί η αξιοπιστία της 

απάντησης στη 2δ. Να καταγραφεί το είδος της επικοινωνίας που θα 

επεδίωκαν µε βάση τις προσχηµατισµένες κοινωνικές αναπαραστάσεις 

τους. Να ελεγχθεί αν και σε ποιο βαθµό ο αρχαιολόγος ως φορέας 

συγκεκριµένου κοινωνικού status αποτελεί για τους εφήβους αυτούς 

πρότυπο (Hofstaetter 1978). Οι πρώτες πέντε είναι επιλογές που εκφράζουν 

επιθυµία για γνώση και είναι ηµιανοιχτές, ώστε να προσκοµίζονται στην 

έρευνα ποιοτικά στοιχεία, να εκφράζεται το είδος της γνώσης που απαιτεί 

ο µαθητής από τον αρχαιολόγο. H επιλογή 6, αντίθετα, είναι, όπως 

προειπώθηκε, καταγραφής στάσης, επιθυµίας και συµπεριφοράς.  

 
2στ: Τι άλλο θα περίµενες από µια συνάντηση µαζί του / της; 

 
Η ερώτηση 2στ είναι ερώτηση ανοιχτή στάσεων και συµπεριφορών και 

στόχευε να αποκοµίσει ποιοτικά στοιχεία που θα διευκρίνιζαν πληρέστερα 

την 2ε και θα έλεγχαν την αξιοπιστία των απαντήσεών της. Επίσης να 

δώσει στα ΥΕ την ευκαιρία να διατυπώσουν επιθυµίες για πληροφορίες ή 

δράσεις που πιθανόν δεν καλυπτόταν από την 2ε.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 



 

 
3α: Τι είναι ένας αρχαιολογικός χώρος; 

 
Η ερώτηση 3α είναι µια µεικτή ερώτηση (∆άσιου 1991, Σαβαλάνος  κ.α. 

1997, Μαυροπούλου - Τσιούµη 1997, Βλάχου 1997) µε κλειστού τύπου 

επιλογές που περιλαµβάνει µία ηµιανοιχτή, την 3α8. Είναι µια ερώτηση 

ελέγχου και καταγραφής γνώσεων. Στόχος της ήταν να διερευνήσει κατά 

πόσον είναι γνωστή η συγκεκριµένη παράµετρος της αρχαιολογίας στους 

µαθητές και ποιο το ιδεολογικό περιεχόµενο των απόψεων των µαθητών. 

Όπως και στις άλλες ανάλογες ερωτήσεις, τέθηκε προς επιλογή η ιστορική, η 

φορµαλιστική, η θετικιστική, η ανθρωπολογική, η εθνικιστική και η 

«θησαυροθηρική» παράµετρος (Trigger 1989, Ζώης 1990), ενώ µε την 

3α8, δόθηκε η ευκαιρία στα ΥΕ να προσθέσουν έναν άλλο ορισµό ή 

άποψη για τον αρχαιολογικό χώρο. 

 
3β: Έχεις επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους; 

 
Η ερώτηση είναι κλειστού τύπου και ήθελε να καταγράψει το βαθµό 

προσωπικής εµπειρίας, στάσης και συµπεριφοράς των ΥΕ όσον αφορά 

στον αρχαιολογικό χώρο. Ταυτόχρονα να ελέγξει την αξιοπιστία της 3α, 

εφόσον η προσωπική επίσκεψη και επαφή είναι κατά την ερευνήτρια 

σηµαντικός παράγοντας για την απόκτηση πληροφοριών και το 

σχηµατισµό άποψης για τη συγκεκριµένη παράµετρο.  
 

3γ: Τι σου αρέσει στην επίσκεψη ενός αρχαιολογικού χώρου; 
 
Η ερώτηση ήταν µια µεικτή ερώτηση µε κλειστού τύπου επιλογές και 

µε µία ηµιανοιχτή, την 3γ10 για την περίπτωση που τα ΥΕ θα ήθελαν να 

προσθέσουν µία δική τους άποψη ως προς τι τους αρέσει σε κάποιον 

αρχαιολογικό χώρο. Ήταν µια ερώτηση στάσεων και καταγραφής 

συµπεριφορών. Αποφεύχθηκε η ευθεία ερώτηση «Θα ήθελες να 



 

επισκεφτείς ...» για να µην παρουσιαστεί έλξη προς θετική απάντηση 

(Mucchielli 1968, Συγκολλίττου 1978, Javeau 1996) 
 

3δ:Τι σε αποτρέπει από µια τέτοια επίσκεψη; 
 
Κατά καιρούς δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο τύπο επιστολές 

αναγνωστών ή ρεπορτάζ που αναφέρονται σε δυσλειτουργία ή έλλειψη 

υποδοµών σε αρχαιολογικούς χώρους που παρατηρούνται από τους 

επισκέπτες τους. Παράλληλα οι µουσειολόγοι και άλλοι ειδικοί επιστήµονες 

έχουν επισηµάνει προβλήµατα σχετικά µε την υπόσταση αρχαιολογικών 

χώρων και την λειτουργία τους (Βλάχου 1997, Σαλαβάνος κ.α. 1997, 

∆άσιου 1986, 1988[2]). Η 3δ, µια µεικτή ερώτηση µε επιλογές ανοιχτού 

και κλειστού τύπου και ελέγχου στάσεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων, 

στοχεύει να καταγράψει τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν αντενεργούς 

παράγοντες στην πρόθεση των ΥΕ να επισκεφτούν αρχαιολογικούς χώρους.  

 
3ε: Ποιος θα ήθελες να οργανώσει µια παρόµοια επίσκεψη; 

 
Η ερώτηση ήθελε να καταγράψει τον φορέα εκείνον που κατά τη γνώµη 

των µαθητών θα ήταν πιο τελέσφορος στη διοργάνωση µιας επίσκεψης σε 

αρχαιολογικό χώρο (Τζεδάκις κ.α. 1988, ∆άσιου, 1988[2], 1997). Η ερώτηση 

ήταν µια ερώτηση µεικτή µε κλειστού τύπου επιλογές και µε µία ηµιανοιχτή 

ερώτηση, την 3ε5 για την περίπτωση που οι µαθητές θα ήθελαν να 

προτείνουν κάποιον άλλο φορέα. Ήταν µια ερώτηση καταγραφής στάσεων.  

 
3στ: Πώς θα ήθελες να οργανώνονταν µια τέτοια επίσκεψη, ώστε να 

είναι για σένα αποδοτική και ευχάριστη; 

 
Η ερώτηση είναι µεικτή µε κλειστού και ανοιχτού τύπου επιλογές και 

αφορά στην παιδαγωγική παράµετρο ενός αρχαιολογικού χώρου 

(Μπακαλάκης 1966, ∆άσιου 1986, 1988[1], [2]). Ήταν ερώτηση καταγραφής 



 

στάσεων και εµµέσως συµπεριφορών και έµµεσα προσχηµατισµένων 

κοινωνικών αναπαραστάσεων. Στόχευε να καταδείξει την προτίµηση των 

µαθητών σε διαφορετικά µοντέλα ξενάγησης, συγκεκριµένα από αυτά στα 

οποία είναι παθητικός δέκτης των πληροφοριών που του παρέχει ένας ξεναγός 

σε ένα παραδοσιακό τρόπο ξενάγησης, έως την προτίµηση µοντέλων όπου 

προετοιµάζει ο ίδιος την ξενάγηση ή έχει ενεργητικό ρόλο στη γνωριµία του 

χώρου σε συνεργασία µε τους συµµαθητές στα πλαίσια της λειτουργίας της 

οµάδας (Serger 1977) ή τους καθηγητές του (∆άσιου 1988[2], ∆ηµαρά 1988, 

Graumann 1969, Heiland 1979). 

Επίσης, ρωτήθηκε αν θα ήθελε τον συνδυασµό µιας ξενάγησης µε µια 

ψυχαγωγική εκδροµή στα πλαίσια της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

(Νουνανάκης 1990/91) Στην ίδια ερώτηση συµπεριλαµβανόταν και η 

ηµιανοιχτή ερώτηση 3στ6 για την περίπτωση που τα ΥΕ θα επέλεγαν ή θα 

είχαν να προτείνουν κάποιο διαφορετικό τρόπο ξενάγησης.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 
 

4α : Τι είναι ένα µουσείο; 

 
Η ερώτηση είναι µια ερώτηση µεικτή µε κλειστού και ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις, που θέλει να καταγράψει την γνώση των ΥΕ για την ουσία 

ύπαρξης και λειτουργίας ενός µουσείου αλλά και να ελέγξει τις 

ιδεολογικές φορτίσεις που φέρει αυτός όρος (Spickernagel & Walbe 

1979, Καρούζος 1981, Klein & Bachmayer 1981, Zgaga 1984, Hense 

1985, Καλούρη- Αντωνοπούλου/ Κάσσαρης 1988, Mitchell 1996, Πασχαλίδης 

1997, Χρυσουλάκη 1997, Γλύκατζη - Αρβελέρ 1997). Για τον λόγο αυτό 

τέθηκαν στους µαθητές προς επιλογή προτάσεις που να εκφράζουν τη 

«θησαυροθηρική» αντίληψη, το «σύνδροµο Βεργίνας» (Ζώης 1990), την 

ιστορική διάσταση (Riesenberger & Tauch 1980), την ανθρωπολογική 

(Παπαδόπουλος 1990, Κωτσάκης 1997), την ελληνοκεντρική και την 



 

εθνικιστική (Ζώης 1990) µε τον τρόπο που περιγράφεται το κράτος στα 

αστικά κράτη µετά την επίδραση του διαφωτισµού. Υπήρξαν και δύο 

ηµιανοιχτές ερωτήσεις για να προσθέσουν τα ΥΕ κάποια άποψη που δεν 

συµπεριλαµβανόταν στις επιλογές του ερωτηµατολογίου.  

 
4β:Τι σου αρέσει στην επίσκεψη ενός µουσείου; 

 
Η ερώτηση είναι µια µεικτή ερώτηση µε κλειστού και ανοιχτού τύπου 

επιλογές και διέπεται, όπως και η 4γ, από την ίδια φιλοσοφία µε τις 3γ 

και 3δ. Σκοπός της είναι να καταγράψει τα στοιχεία εκείνα που 

προκαλούν ευχαρίστηση στους µαθητές κατά την επίσκεψη σε ένα 

µουσείο και την αποτελεσµατικότητα των βελτιώσεων της σχέσης 

επισκέπτη-µουσείου, ύστερα από τις λιγότερο ή περισσότερο επιτυχείς 

επεµβάσεις των σύγχρονων µουσειολόγων (Spickernagel & Walbe 1979, 

Agnes & Koester 1983, Morris 1983, Ferreira 1988, Hooper - Greenhill 

1994, Jensen 1994, Σκαρπιά - Χόιπελ 1997). Ήταν µια ερώτηση καταγραφής 

στάσεων και προσχηµατισµένων κοινωνικών αναπαραστάσεων και η 

διατύπωση στόχευε στην έλλειψη αντενεργών επιδράσεων από την έλξη 

της θετικής απάντησης (Mucchielli 1968, Συγκολλίτου 1978, Javeau 1996).  

 
4γ:Τι σε αποτρέπει από µια τέτοια επίσκεψη; 

 
Η 4γ είναι µια µεικτή ερώτηση µε κλειστού τύπου επιλογές και µε 

τρεις ηµιανοιχτές ερωτήσεις. Σκοπός της είναι να καταγράψει την 

απαρέσκεια των µαθητών σε ορισµένα στοιχεία που συναπαρτίζουν την 

επίσκεψη σε ένα µουσείο (∆άσιου 1986, 1988[2], Χουρµουζιάδης 1997). Ήταν 

µια ερώτηση καταγραφής στάσεων και έµµεσα κοινωνικών αναπαραστάσεων.  

 
 
 

4δ: ΄Εχεις επισκεφτεί µουσεία; 



 

 
H ερώτηση 4δ είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου και καταγραφής 

γνώσεων και διέπεται από την ίδια φιλοσοφία µε την 3β. Στόχο είχε να 

διαπιστώσει το βαθµό της προσωπικής βιωµατικής εµπειρίας των ΥΕ 

όσον αφορά στο µουσείο.  

 

4ε: Πώς θα ήθελες να οργανώνονταν µια τέτοια επίσκεψη, ώστε να 

είναι για σένα αποδοτική και ευχάριστη; 

 
Η ερώτηση 4ε έχει την ίδια λογική και στόχευση µε την αντίστοιχη της 

ερώτησης για τον αρχαιολογικό χώρο 3στ. Η 4ε, όπως και η 3στ, είναι 

µια µεικτή ερώτηση, µε κλειστού τύπου επιλογές και µε µία ηµιανοιχτή 

ερώτηση για πρόταση άλλων τρόπων προσέγγισης των µουσείων από τα 

παιδιά. Είναι µια ερώτηση καταγραφής στάσεων, συµπεριφορών και 

προσχηµατισµένων κοινωνικών αναπαραστάσεων. Αφορά στην παιδαγωγική 

διάσταση του µουσείου (Μπακαλάκης 1966, Scherer 1977, Weschenfelder 

& Zacharias 1981, Agnes & Koester 1983, Fingele 1986, ∆άσιου 1986, 

1988[1], 1991, Liebertz 1987, Ferreira 1988, Mattern 1988, Jacobs 1989, 

Hooper-Greenhill 1994, Κύρδη, 1995, Μυρογιάννη 1999). Ήθελε να 

διερευνήσει αν και κατά πόσον θα προτιµούσαν εναλλακτικούς τρόπους 

προσέγγισης µε τα ίδια σε ρόλο ενεργητικό και όχι αυτόν του παθητικού 

θεατή (Altenkamp 1984, ∆άσιου 1988[1],[2], ∆ηµαρά 1988, Leeuw 1995, 

Wolffhardt 1983) και µε ποιους θα ήθελαν να συνεργαζόταν σ΄ αυτή την 

προσπάθεια και αν λειτουργεί ο παράγοντας της -εφηβικής- οµάδας 

(Serger 1977). Επίσης αν θεωρούν τη διαδικασία ως τρόπο ψυχαγωγίας 

και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους (Νουνανάκης 1990/91).  

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 
 



 

5α: Τι είναι µια ανασκαφή; 
 
Η ερώτηση είναι µια µεικτού τύπου ερώτηση µε κλειστού τύπου 

επιλογές και µία ανοιχτή, ώστε να συµπλήρωναν τα ΥΕ κάποια δική τους 

άποψη. Στόχος της ερώτησης ήταν να καταγράψει τη γνώση και τις πιθανές 

κοινωνικές αναπαραστάσεις των ΥΕ για το τι είναι ανασκαφή (πρβλ. 

Cork-Reid 1984) και παράλληλα να µετρήσει σε ποιο βαθµό επέδρασαν 

στα ΥΕ συγκεκριµένες θεωρητικές απόψεις (Ζώης 1990) για το ίδιο θέµα. 

 
5β: Ποιος διενεργεί µια ανασκαφή; 

 
Η 5β είναι µια ερώτηση µεικτή µε κλειστού τύπου επιλογές και µια 

ηµιανοιχτή. Είναι µια ερώτηση καταγραφής γνώσεων και εν µέρει 

κοινωνικών αναπαραστάσεων. Σκοπός της ήταν να ελέγξει τη γνώση των 

µαθητών για τον φορέα και διαχειριστή της γνώσης διενέργειας µιας 

ανασκαφής. Επίσης στην 5β3 να διερευνήσει, αντίστοιχα µε την 1γ10, αν 

το επάγγελµα γονέων επηρεάζει (Hofstaetter 1978, Φράγκος 1984) τα ΥΕ 

στην επιλογή συγκεκριµένων επιστηµόνων, εποµένως και στη διαµόρφωση 

µιας συγκεκριµένης αντίληψης για µια συγκεκριµένη παράµετρο της 

αρχαιολογίας στο πλαίσιο της πολιτιστικής τους ένταξης (Πυργιωτάκης 1984).  

 
5γ1: Συνδέεται πάντα η αρχαιολογία µε ανασκαφές; 

 
Η ερώτηση είναι κλειστού τύπου και συνδέεται µε την κοινωνική 

αναπαράσταση της αρχαιολογίας και της ανασκαφής από την πλευρά των 

ΥΕ. Η ερώτηση είναι µια ερώτηση καταγραφής γνώσεων και επιρροών. 

Στόχος της ήταν να καταγράψει την άποψη των µαθητών για το αν και 

κατά πόσον η αρχαιολογία είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την ανασκαφή 

ή αν - µε την επίδραση άλλων θεωρητικών θέσεων - µπορεί να θεωρηθεί 

αρχαιολογία η θεωρητική απλώς µελέτη αρχαιοτήτων που ήδη έχουν 

ανασκαφεί ή βρίσκονται in situ ή να ταυτιστεί η αρχαιολογία µε την Ιστορία 



 

της Τέχνης κατά την τρέχουσα έννοια ή να θεωρηθεί αρχαιολογία η 

ενασχόληση αρχαιολόγων µε διοικητικά, κυρίως, θέµατα που τους 

αποµακρύνουν από τους χώρους της ανασκαφής (Ζώης 1990).  

 
5γ2: Αιτιολόγησε την επιλογή σου 

 
Είναι αντίστοιχα και αυτή µια ανοιχτή ερώτηση καταγραφής γνώσεων 

και εµπειριών και ελέγχου αξιοπιστίας της 5γ1.  

 
5δ:΄Εχεις επισκεφτεί ανασκαφές; 

 
Η 5δ είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου και έµµεσα καταγραφής 

στάσεων. Σκοπός της ήταν να καταγράψει αν οι µαθητές είχαν προσωπική 

εµπειρία επίσκεψης σε µια ανασκαφή και σε ποια χρονική συχνότητα.  

 
5ε: Θα ήθελες να επισκεφτείς µια ανασκαφή; 

 
Η ερώτηση είναι µια ερώτηση καταγραφής στάσεων και συγκριτικής 

θεώρησης προς την 5δ. Στην περίπτωση της επίσκεψης σε µια ανασκαφή 

προτιµήθηκε να τεθεί η ερώτηση «θα ήθελες...» γιατί η έρευνα κινήθηκε 

από την υπόθεση ότι οι µαθητές - ΥΕ δεν θα είχαν τις απαραίτητες 

εµπειρίες, ώστε να απαντήσουν σε ερωτήσεις του τύπου «τι σε 

ευχαριστεί..» ή «τι σε αποτρέπει από µια ανασκαφή», αντίστοιχα προς τις 

3γ, 4β, λόγω έλλειψης γνώσεων. Είναι γνωστή η απουσία των ανάλογων 

επισκέψεων στον προγραµµατισµό σχολικών εκδροµών ή εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων είτε για λόγους αποσύνδεσης της ανασκαφής από την 

παιδαγωγική ιδιότητα της αρχαιολογίας, είτε από την αντίδραση των ίδιων 

των αρχαιολόγων που θεωρούν ότι παρόµοιες επισκέψεις θα διατάρασσαν 

την οµαλή ροή της διεξαγωγής µιας ανασκαφής.  

5στ: Θα ήθελες να πάρεις µέρος σε µία ανασκαφή; 

 



 

Η ερώτηση είναι µια κλειστού τύπου ερώτηση  και καταγραφής 

στάσεων και έµµεσα συµπεριφορών µε υπόθεση παρόµοια της 5ε.΄Ηθελε 

να καταγράψει τη στάση των ΥΕ απέναντι σε µια πιθανότητα ή 

προοπτική συµµετοχής σε ένα ανασκαφικό πρόγραµµα (Dyer 1983). 

 
5ζ: Αν έπαιρνες µέρος σε µια ανασκαφή, ποια θα ήθελες να ήταν η 

συνεισφορά σου; 

 
Η ερώτηση είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου, καταγραφής 

συµπεριφοράς µέσω των ποιοτικών στοιχείων που καταγράφονται στις 

απαντήσεις των µαθητών του δείγµατος. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 

 
6α: Ποιο θεωρείται κατά τη γνώµη σου µνηµείο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος; 

 
Η ερώτηση 6α είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου που στόχο είχε να 

καταγράψει τις γνώσεις και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που προκύπτουν 

από τις διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις σχετικά µε το µνηµείο, αν δηλαδή 

και κατά πόσον το µνηµείο προσλαµβάνεται ως φορέας ιστορικών 

γνώσεων και πληροφοριών (πρβλ. Ανδρόνικος 1984), ως «σπουδαίο 

ανασκαφικό εύρηµα» και ως έργο τέχνης (Ζώης 1990), ως αντικείµενο 

γενικότερου ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος (Παπαδόπουλος 1990, πρβλ. 

Χουρµουζιάδης 1993) ή ως συνδυασµός αυτών των ιδιοτήτων.  

 
 
 
 

6β:  Ποιο θεωρείται κατά τη γνώµη σου αντικείµενο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος; 



 

 
Η 6β είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου µε τους ίδιους στόχους µε την 

6α. Ήθελε να διερευνήσει τον τρόπο πρόσληψης του αρχαιολογικού 

αντικειµένου (Κωτσάκης 1997) από τους µαθητές, αν προσλαµβάνεται, 

δηλαδή, ως πηγή ιστορικής γνώσης (Riesenberger & Tauch 1980), ως 

έργο τέχνης (Ζώης 1990, Μανακίδου 1990), ή ως αντικείµενο 

γενικότερου ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος (Παπαδόπουλος 1990) ή ως 

συνδυασµός αυτών των ιδιοτήτων. 

 
6γ: Αν ανακάλυπτες υπολείµµατα ενός αρχαίου µνηµείου πώς θ� αντιδρούσες; 

 
Η ερώτηση 6γ είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου καταγραφής 

στάσεων και κυρίως συµπεριφορών που πρότυπο µπορεί να έχουν τις 

συµπεριφορές και τις στάσεις ενηλίκων (Hofstaetter 1978, Φράγκος 1984, 

Πυργιωτάκης 1984) απέναντι στο µνηµείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι 

συµπεριφορές αυτές είναι αντιφατικές και εκ διαµέτρου αντίθετες και γίνονται 

γνωστές µέσω των Μ. Μ. Ε. τα οποία, παρουσιάζοντας κατά περίπτωση 

πολίτες µε αρνητική ή θετική συµπεριφορά ως προς τη νοµιµότητά τους 

απέναντι στη σχέση Πολιτείας και µνηµείου, επαινούν ή ψέγουν αντίστοιχα 

τις συµπεριφορές αυτές. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και η γνωστή 

περίπτωση πολιτών που ανακαλύπτοντας αρχαιότητες σε οικόπεδα για 

οικοπεδοποίηση αποκρύπτουν το γεγονός από την αρχαιολογική υπηρεσία 

για να αποφύγουν τα γραφειοκρατικά επακόλουθα µιας σωστικής ανασκαφής 

(πρβλ. «Πολιτισµός και πολίτες», Υ. Π. Π. Ο., 1985). 
 
6δ: Αν ανακάλυπτες ένα αρχαίο αντικείµενο πώς θα αντιδρούσες; 
 
Και η 6δ, όπως η 6γ, είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου που στόχευε να 

καταγράψει στάσεις και συµπεριφορές των µαθητών του δείγµατος απέναντι 

στο αρχαιολογικό αντικείµενο που µπορεί να έχουν δηµιουργηθεί είτε 



 

από προτυπικές συµπεριφορές ενηλίκων (Hofstaetter 1978, Φράγκος 

1984), είτε υπό την επίδραση των Μ. Μ. Ε.  

 
6ε: Μπορούν να υπάρχουν αντικείµενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

και σε άλλους χώρους εκτός από τα µουσεία; 

 
Η ερώτηση είναι κλειστού τύπου και είναι ερώτηση στάσης. Θέλησε σε 

συνδυασµό µε την 6στ1 και 6στ2 να καταγράψει την άποψη των µαθητών 

και τις αντίστοιχες κοινωνικές αναπαραστάσεις για την υπόσταση του 

αρχαιολογικού αντικειµένου ως πολιτιστικού ή προσωπικού αγαθού 

(∆άσιου 1995[1], Αργυρόπουλος 1984) που δηµιουργήθηκαν από αντιλήψεις 

ενηλίκων ή από τα Μ. Μ. Ε. (πρβλ. 6γ, 6δ).  

 
6στ1: Αν ναι, σε ποιους; 

 
Η 6στ1 είναι ερώτηση κλειστού τύπου και κινείται µε την ίδια 

φιλοσοφία και στόχους της 6ε.  

 
6στ2: Αιτιολόγησε την επιλογή σου. 

 
Η 6στ2 είναι µια ανοιχτή ερώτηση µε σηµείο αναφοράς την 6στ1, 

αφού τα ΥΕ αιτιολογούν στην 6στ2 την άποψη που εκφράστηκε στην 

6στ1. Αφενός θέλει µέσω των ποιοτικών στοιχείων να ελέγξει αξιοπιστία 

της απάντησης στην 6στ1, αφετέρου να αναδείξει την επίδραση στα ΥΕ 

των διαφόρων αντικρουόµενων απόψεων ως προς το ζήτηµα της κυριότητας 

των αρχαίων αντικειµένων και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που 

δηµιουργούνται από την επίδραση αυτή.  

 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 



 

 
7α: Τι είναι η αρχαιοκαπηλία ; 

 
Η 7α, όπως και όλες οι ερωτήσεις της οµάδας 7 είναι µια ανοιχτή 

ερώτηση που στόχο έχει να καταγράψει τις γνώσεις και τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις των µαθητών πάνω στη νοσηρή αυτή παράµετρο της 

αρχαιολογίας (Σιµόπουλος 1993).  

 
7β: Ποιοι είναι οι αρχαιοκάπηλοι; 

 
Η 7β είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου και τους ίδιους στόχους µε την 

7α µε την διαφορά ότι εδώ ζητείται η καταγραφή της άποψης των ΥΕ για 

τα πρόσωπα τα οποία πραγµατοποιούν ό,τι περιγράφεται από τα ΥΕ ως 

αρχαιοκαπηλία στην 7α. 

 

7γ: Γιατί γίνονται αρχαιοκάπηλοι; 

 
Η ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου. Στόχευε στο να οδηγήσει τα ΥΕ να 

εµβαθύνουν στις απόψεις τους και να εκφράσουν µε όσο το δυνατό 

πειστικότερο τρόπο τη γνώµη τους για τα κίνητρα των ανθρώπων που 

γίνονται αρχαιοκάπηλοι.  

 
7δ: Με ποιους συνεργάζονται; 

 
Η ερώτηση είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου και έρχεται να 

συµπληρώσει τις παραµέτρους του φαινοµένου αρχαιοκαπηλία. Στόχος 

της είναι να καταγραφεί µε ποιοτικά στοιχεία η γνώση ή άγνοια και οι 

προσχηµατισµένες κοινωνικές αναπαραστάσεις των µαθητών στο θέµα της 

αρχαιοκαπηλίας όσον αφορά στο ζήτηµα των συνεργατών των αρχαιοκαπήλων.  
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8α: Αντιµετωπίζεις δυσκολίες κατά τη µελέτη των κεφαλαίων της 

Ιστορίας της Τέχνης και των στοιχείων αρχαιολογίας που περιέχονται 

σ� αυτά τα κεφάλαια στο µάθηµα της Ιστορίας; 
 
Είναι γνωστό ότι το µάθηµα της αρχαιολογίας δεν διδάσκεται στα 

σχολεία. Είναι, επίσης, γνωστό ότι, µε βάση την φιλοσοφία που διέπει τα 

αναλυτικά προγράµµατα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ως µνηµεία και 

αντικείµενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος νοούνται τα έργα τέχνης, τα 

αριστουργήµατα του πολιτισµού, τα οποία αποκόβονται από το συνολικό 

ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που εξετάζεται στην όλη ροή της 

διδακτικής ύλης και ταξινοµούνται σε ειδικά κεφάλαια του αντίστοιχου 

εγχειριδίου του µαθήµατος της Ιστορίας. Στα σχολικά εγχειρίδια λείπει η 

διαλεκτική θεώρηση του ιστορικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι και 

επικρατεί µια µηχανιστική θεώρηση των πραγµάτων (Κουλούρη 1988, 

∆άσιου 1992[2]). Με βάση αυτήν την πραγµατικότητα τέθηκε το 

ερώτηµα στους µαθητές αν και σε ποιο βαθµό κατανοούν τα κεφάλαια της 

«Ιστορίας της Τέχνης» τη στιγµή µάλιστα που τα διδάσκονται, όταν τα 

διδάσκονται, και δεν παραλείπονται από τη διδαγµένη ύλη, από φιλολόγους 

αποφοίτους διαφόρων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων όπου, λόγω της 

διάρθρωσης του προγράµµατος σπουδών, δεν έρχονται σε επαφή µε 

παρόµοια γνωστικά αντικείµενα (Μαυροσκούφης 1999). Η 8α είναι µια 

ερώτηση κλειστού τύπου, καταγραφής εµπειριών και στάσεων.  
 

8β: Αν ναι, ποιες; (γράψε ως 10 δυσκολίες) 
 
Η ερώτηση 8β είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου. Στόχος της ήταν να 

ελέγξει την αξιοπιστία των απαντήσεων της 8α, αλλά να δώσει µε τα 

ποιοτικά στοιχεία που παρέχει και περισσότερες πληροφορίες για τον 

τρόπο που αντιµετωπίζουν οι µαθητές αυτή την παράµετρο των στόχων 

µάθησης του αναλυτικού προγράµµατος. 



 

8γ: Αντιµετωπίζεις δυσκολίες στη µελέτη των πραγµατολογικών-

αρχαιογνωστικών στοιχείων στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής 

Γραµµατείας; 

 
Κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας 

είτε από το πρωτότυπο, είτε από µετάφραση οι µαθητές µέσω του κειµένου 

έρχονται σ� επαφή µε παραµέτρους του κειµένου που, ταυτόχρονα, 

αποτελούν αντικείµενο της επιστήµης της αρχαιολογίας. Η 8γ είναι 

ερώτηση κλειστού τύπου και θέλησε να καταγράψει και να διαπιστώσει 

σε ποιο βαθµό εµπεδώνονται µέσω της διδασκαλίας του µαθήµατος τα 

στοιχεία αυτά προϋποθέτοντας τα παιδαγωγικά οφέλη από τη διδασκαλία 

τους (Μπακαλάκης 1966, ∆άσιου 1986, 1988[1]). Μία παράµετρος που 

παίζει σηµαντικό ρόλο είναι και τα σχολικά εγχειρίδια (Κουλούρη 1988, 

∆άσιου 1986, 1988[1], Γοδόση 1990). Κατά τα τελευταία χρόνια, σε 

σύγκριση µε την «εικονογράφηση» εγχειριδίων παλιότερων περιόδων 

(Κουλούρη 1988), εµπλουτίστηκαν µε εποπτικό υλικό (έγχρωµες 

φωτογραφίες, χάρτες, πίνακες, σχεδιαγράµµατα), το οποίο διευκολύνει στην 

πρόσβαση και αφοµοίωση παρόµοιων γνώσεων. Παρ� όλ� αυτά το υλικό 

αυτό δεν αξιοποιείται κατάλληλα ή σχεδόν καθόλου, καθώς η διδακτική 

τάση έως και πρόσφατα είναι να µένει η διδασκαλία προσηλωµένη 

κυρίως στην επεξεργασία του «νοήµατος» του κειµένου (πρβλ. «Βιβλία 

του καθηγητή για τη διδασκαλία Φιλολογικών Μαθηµάτων», έκδοση 

Ο.Ε.∆.Β. ανά σχολικό έτος). 

 
8δ: Αν ναι, ποιες; (γράψε ως 10 δυσκολίες) 

 
Η 8δ είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου που σκοπό είχε να 

διασαφηνίσει τις απαντήσεις στην 8γ και να δώσει τη δυνατότητα στα ΥΕ να 

καταγράψουν συγκεκριµένες δυσκολίες όσον αφορά στη συγκεκριµένη 

διδακτική παράµετρο στο µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. 
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9α: Θα ήθελες να διδάσκεται η Αρχαιολογία στο σχολείο ως 

αυτόνοµο µάθηµα; 
 
Είναι γνωστό ότι η αρχαιολογία δεν διδάσκεται στα σχολεία ως 

αυτόνοµο µάθηµα. Η 9α είναι µια ερώτηση (Dyer 1983, Κοκκινίδου 

1993[1], Κεφαλίδου 1992, ∆άσιου 1986, 1988[1]) κλειστού τύπου και 

καταγραφής στάσεων των ΥΕ. Σκοπός της να αποτυπώσει την επιθυµία 

τους για διδασκαλία ή όχι του συγκεκριµένου αντικειµένου στο σχολείο 

στα πλαίσια µιας αναδιάρθρωσης του Αναλυτικού Προγράµµατος (Salvor 

& Alexander 1966).  
 

9β: Θα ήθελες να είναι... 
 
Η ερώτηση 9β είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου και καταγραφής 

στάσεων. Ήθελε να καταγράψει την στάση των παιδιών απέναντι σε µια 

πιθανή εισαγωγή του µαθήµατος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση - όσον 

αφορά στο χαρακτήρα του µαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό).  
 

9γ: Θα ήθελες να διδάσκεται... 
 
Και η ερώτηση 9γ είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου και καταγραφής 

στάσεων. Θέλησε να καταγράψει την επιθυµία των µαθητών για την 

σχολική βαθµίδα στην οποία θα επιθυµούσαν να εισαχθεί η αρχαιολογία 

ως διδακτικό αντικείµενο.  

 
9δ: Σε ποια /ποιες τάξεις; (συµπλήρωσε) 

 
Η ερώτηση είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου - εφόσον εξ ορισµού τρεις 

είναι οι τάξεις στην κάθε βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - και 

καταγραφής στάσεων των µαθητών του δείγµατος για την τάξη στην 

οποία θα επιθυµούσαν να εισαχθεί η αρχαιολογία ως µάθηµα. 



 

9ε: Έχεις να προτείνεις µεθόδους διδασκαλίας; 

 
Η 9ε είναι µια µεικτή ερώτηση µε επιλογές κλειστού τύπου και µία 

ηµιανοιχτή ερώτηση. Σκοπός της ήταν να καταγράψει τη στάση των 

µαθητών απέναντι σε συγκεκριµένες µεθόδους διδασκαλίας µε τις οποίες 

θα µπορούσε να διδαχτεί η αρχαιολογία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

(Dyer 1983, ∆άσιου 1988[1], 1994, Mitchell 1996). ∆όθηκαν ως επιλογή 

η «παραδοσιακή», «µε εποπτικά µέσα» (∆άσιου 1992[2], Μπιλάλη 1986, 

Wohlfeil 1986, Hoeroldt 1986), «µε επισκέψεις σε µουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους» (∆άσιου 1988[1]), «µε συνδυασµό» των δύο 

τελευταίων επιλογών» (∆άσιου 1991). Επίσης δόθηκε η δυνατότητα 

στους µαθητές, µε την ανοιχτή ερώτηση, να προτείνουν µια άλλη µέθοδο, 

αποτελεσµατική κατά την άποψή τους.  
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10α: Ποιοι φορείς από τους παρακάτω νοµίζεις ότι θα µπορούσαν να 

συµβάλλουν στη γνωριµία σου και εξοικείωσή σου µε την 

αρχαιολογική επιστήµη; 

 

Η ερώτηση 10α είναι µια µεικτή ερώτηση, αλλά πολλαπλών επιλογών, 

µε µία ηµιανοιχτή ερώτηση για να συµπληρώσουν οι µαθητές και 

όποιους άλλους φορείς νοµίζουν ότι θα κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. 

Η ερώτηση είναι ερώτηση καταγραφής γνώσεων, στάσεων και 

κοινωνικών αναπαραστάσεων όσον αφορά στην δραστηριότητα και 

δραστηριοποίηση αυτών των φορέων, ώστε να φέρουν τους µαθητές σε 

εγγύτερη επαφή µε την επιστήµη της αρχαιολογίας και τις παραµέτρους της 

(Hoeroldt 1986, Τζεδάκις κ. α. 1988, ∆άσιου 1997). 

 
 



 

10β: Με ποιο τρόπο θα µπορούσε να συµβάλει κάθε φορέας που 

υπογράµµισες στην ερώτηση 10α; (Γράψε ως 5 τρόπους) 

 
Η ερώτηση ήταν µια ερώτηση ανοιχτού τύπου που αφενός ήθελε να 

ελέγξει την αξιοπιστία των απαντήσεων της 10α, αφετέρου να δώσει στους 

µαθητές την ευκαιρία να περιγράψουν τους τρόπους µε τους οποίους θα 

γινόταν αποτελεσµατικοί οι φορείς τους οποίους προεπέλεξαν.  

 
10γ: Θα επιθυµούσες µια παρόµοια συµβολή ; 

 
Η ερώτηση 10γ είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου και καταγραφής 

στάσεων. Είναι µια ερώτηση προσωπική και θέλει να καταγράψει την 

προσωπική επιθυµία των ΥΕ για συµβολή των φορέων αυτών στην 

επαφή των µαθητών µε την αρχαιολογία.  

 
10δ: Αν ναι, επειδή... 

 
Η ερώτηση ήταν µια ερώτηση ανοιχτού τύπου. Στόχος της ήταν να 

ελέγξει την αξιοπιστία των απαντήσεων στην 10γ και να δώσει την 

ευκαιρία στα υποκείµενα έρευνας να τεκµηριώσουν την απάντηση αυτή. 

Από την άποψη αυτή ήταν µια ερώτηση καταγραφής κοινωνικών 

αναπαραστάσεων και στάσεων και συλλογής ποιοτικών στοιχείων για 

την έρευνα µε καταγραφή µιας θετικής οπτικής.  

 
10ε: Αν όχι, επειδή... 

 
Η 10ε είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου. Κινείται στην ίδια φιλοσοφία 

και έχει τους ίδιους στόχους µε την 10δ µε αντίστοιχη καταγραφή, όµως, µιας 

αρνητικής οπτικής. 
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11α: Υπάρχει σχέση της αρχαιολογίας µε κάθε ένα από τα Μ. Μ. Ε. 

που αναφέρονται παρακάτω ; 

 
Η 11α είναι µία ερώτηση σύνθετη κλειστού τύπου και καταγραφής 

κοινωνικών αναπαραστάσεων. Με βάση την αντίληψη για την ύπαρξη 

σχέσης µεταξύ τέχνης και Μ. Μ. Ε. (Broeg u.a. 1983) και τον τρόπο 

παρουσίασης των αρχαιολογικών ειδήσεων στο ελληνικό ευρύ κοινό, 

καλούσε τους µαθητές να διαβαθµίσουν τη σχέση της αρχαιολογίας µε τα 

Μ. Μ. Ε. ξεκινώντας από το «µεγάλη» και καταλήγοντας στο «καµία». 

Συγκεκριµένα ζητούσε τη γνώµη τους για την δηµόσια τηλεόραση, την 

ιδιωτική, την εκπαιδευτική τηλεόραση, το δηµόσιο και ιδιωτικό 

ραδιόφωνο. ∆εν ζητήθηκε η γνώµη για την δηµοτική τηλεόραση και το 

δηµοτικό ραδιόφωνο, επειδή σε πολλά µέρη της Ελλάδας δεν υφίστανται 

και πιθανόν πολλά από τα ΥΕ δεν θα µπορούσαν να απαντήσουν στο 

ερώτηµα αυτό. 

 
11β: Αν νοµίζεις ότι υπάρχει σχέση, περίγραψέ την επιγραµµατικά 

για κάθε είδος που υπογράµµισες στην ερώτηση 11α 

 
Η ερώτηση 11β είναι µια ερώτηση ανοιχτή, ελέγχου της αξιοπιστίας 

των απαντήσεων στην 11α. Παράλληλα ήθελε να δώσει την ευκαιρία στα 

ΥΕ να αναπτύξουν την άποψή τους για τις διαβαθµίσεις που επέλεξαν 

στην προηγούµενη ερώτηση. Από την άποψη αυτή ήταν και µια ερώτηση 

ανάπτυξης των κοινωνικών αναπαραστάσεων µέσω των ποιοτικών 

στοιχείων που παρέχει η ερώτηση.  

 
 
 
 



 

11γ: Αν υπάρχει ποιο χαρακτηριστικό θα ήθελες εσύ να έχει κυρίως 

αυτή η σχέση ; 
 
Η 11γ είναι µια κλειστού τύπου ερώτηση καταγραφής στάσεων. 

Ζητούσε να εκφραστεί η προσωπική επιθυµία των ΥΕ για το είδος της 

σχέσης µεταξύ αρχαιολογίας και των συγκεκριµένων Μ. Μ.Ε..  

 
11δ: Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως... 

 
Η 11δ είναι µια ερώτηση στάσεων και ταυτόχρονα κοινωνικών 

αναπαραστάσεων. Έδινε την ευκαιρία να καταγράψουν οι µαθητές του 

δείγµατος την αντίληψη και επιθυµία τους για µια προσωπική, δική τους 

προσέγγιση της αρχαιολογίας µέσω των Μ. Μ. Ε. και τις προσδοκίες που 

έχουν αναπτύξει όσον αφορά στην ωφέλεια που θα αποκόµιζαν από µια 

σχέση αρχαιολογίας και Μ. Μ. Ε..  
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12α: Έχει ο Τύπος σχέση µε την Αρχαιολογία; 

 
Οι µαθητές του δείγµατος καλούνται να σχολιάσουν και να 

διαβαθµίσουν τη σχέση της αρχαιολογίας µε ένα άλλο είδος Μ. Μ. Ε., 

τον Τύπο. Η ερώτηση είναι κλειστή και είναι ερώτηση καταγραφής 

γνώσεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων.  
 
12β: Αν έχει, ποια από τα παρακάτω είδη έχουν σχέση µε την 

αρχαιολογία; 
 
Η ερώτηση 12β είναι ερώτηση κλειστού τύπου και καταγραφής 

γνώσεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων. Στόχος ήταν να διερευνήσει 

αν και σε ποιο βαθµό έχουν οι µαθητές του δείγµατος πληροφόρηση για 

τους τρόπους που χρησιµοποιεί η αρχαιολογική κοινότητα για 

ενδοεπικοινωνία και πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού. 



 

12γ: Περίγραψε επιγραµµατικά τη σχέση Αρχαιολογίας µε τα είδη 

που επέλεξες στην 12β. 

 
Η 12γ είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου καταγραφής και ελέγχου 

γνώσεων. Στόχος της ήταν να καταγράψει την ποιότητα και την 

πληρότητα της πληροφόρησης και των γνώσεων που δηλώνονται στην 12β. 

 
12δ: Αν υπάρχει σχέση, ποιο χαρακτηριστικό θα ήθελες εσύ να έχει 

κυρίως αυτή η σχέση; 

 
Η 12δ είναι µια ερώτηση µεικτή, µε τρεις επιλογές κλειστού τύπου και 

µία ηµιανοιχτή, ώστε να δοθεί στους µαθητές του δείγµατος η δυνατότητα 

να παρουσιάσουν µια δική τους εκδοχή για τα χαρακτηριστικά της 

σχέσης τύπου και αρχαιολογίας. Η ερώτηση είναι προσωπική, καταγραφής 

στάσεων και ήθελε να δώσει στους µαθητές την ευκαιρία να κάνουν πιο 

συγκεκριµένη την απάντηση στις δύο προηγούµενες ερωτήσεις 

καταγράφοντας και τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν οι ίδιοι να έχει η 

σχέση αυτή. Η πρώτη επιλογή είναι µια αναγωγή στην 11γ, ώστε να γίνει 

πιο συνειδητή η παράλληλη σχέση της αρχαιολογίας µε διαφορετικά Μ. 

Μ. Ε. και να δοθούν µεγαλύτερης σαφήνειας απαντήσεις.  

 
12ε: Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως: 

 
Η 12ε είναι ερώτηση παράλληλη της 11δ ως προς τους στόχους της. 

Ήθελε να καταγράψει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, τις στάσεις και τις 

προσδοκίες που αναπτύσσουν οι µαθητές ως προς την ωφέλεια που θα 

τους παρείχε µια σχέση του Τύπου µε την αρχαιολογία. Η ερώτηση είναι 

µεικτή µε τρεις επιλογές κλειστού τύπου και µία ηµιανοιχτή. Επίσης µε 

την 12ε1 γινόταν αναγωγή στην 11δ, για τους ίδιους λόγους και µε τους 

ίδιους στόχους που γινόταν από την 12δ1 στην 11γ. 



 

12στ1: Όλοι οι δηµοσιογράφοι είναι ικανοί για αρχαιολογικό 

ρεπορτάζ; 

 
Η ερώτηση είναι ερώτηση κλειστού τύπου και στόχο έχει να καταγράψει 

τις γνώσεις και την κοινωνική αντίληψη, τις κοινωνικές αναπαραστάσεις 

που δηµιουργούνται ως προς το αν και κατά πόσο οι δηµοσιογράφοι, 

διαχειριστές της παρουσίασης και των αρχαιολογικών ειδήσεων, είναι 

ικανοί να παράγουν και να παρουσιάσουν αυτή την είδηση.  

 
12στ2: Αιτιολόγησε: 

 
Η 12στ2 είναι µια ανοιχτή ερώτηση και εν µέρει γνώσεων, αλλά, κυρίως, 

στάσεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων. Στόχο είχε να παράσχει ποιοτικά 

στοιχεία ως προς την ανάλυση της συγκεκριµένης παραµέτρου της έρευνας.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 

 
13α: Υπάρχει σχέση της Αρχαιολογίας και των «Πολυµέσων»; 

 
Η ερώτηση 13α είναι µία σύνθετη ερώτηση κλειστού τύπου και στόχευε 

να καταγράψει τη γνώση και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των µαθητών 

του δείγµατος όσον αφορά στη σχέση των πολυµέσων µε την αρχαιολογία 

(MUSEUM INTERNATIONAL, n. 204/1999 & 205/ 2000, Heath 1988, 

Springuel 1988) διαβαθµίζοντας τη σχέση από «µεγάλη» έως «καµία». 

 
13β: Αν υπάρχει σχέση µε τα είδη που επέλεξες στην ερώτηση 13α, 

περίγραψέ την συνοπτικά : 

 
Η 13β είναι ερώτηση ανοιχτού τύπου και καταγραφής γνώσεων και 

κοινωνικών αναπαραστάσεων. Ήθελε να αξιολογήσει την εγκυρότητα 

των απαντήσεων στην 13α και ταυτόχρονα να δώσει στους µαθητές του 



 

δείγµατος την ευκαιρία να δώσουν περισσότερα στοιχεία για τις σχέσεις 

που καλούνταν να διαβαθµίσουν στην προηγούµενη ερώτηση, να 

καταγράψουν τις πληροφορίες και τις απόψεις τους όσον αφορά στους 

συσχετισµούς αρχαιολογίας και πολυµέσων.  
 
13γ: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα ήθελες εσύ αυτή τη σχέση; 

 
Η 13γ είναι µια ερώτηση ανοιχτή, προσωπική και καταγραφής 

στάσεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων, όσον αφορά στην προσωπική 

αξιοποίηση των Πολυµέσων από τους µαθητές του δείγµατος για 

ουσιαστικότερη προσέγγιση και επαφή τους µε την αρχαιολογία.  
 

13δ: Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως... 
 
Η 13δ είναι µια ερώτηση προσωπική, µεικτή µε επιλογές κλειστού 

τύπου και µία ηµιανοιχτή, ώστε να προσθέσουν οι µαθητές και κάποια 

άλλη προσδοκία που δεν έχει συµπεριληφθεί στην 11δ στην οποία 

ανάγεται και η 13δ, όπως και η 12ε, µε τους ίδιους στόχους, να 

αναδειχτεί ο συσχετισµός των Μ. Μ. Ε. και να απαντήσουν µε 

µεγαλύτερη πληρότητα οι µαθητές του δείγµατος.  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 14 
 
14α: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες : Αρχαιολογία  και Τουρισµός; 

 
Η ερώτηση 14α είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου. Είναι ερώτηση 

γνώσεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων και στόχο είχε να 

διαβαθµίσουν οι µαθητές τη σχέση αρχαιολογίας και τουρισµού, αν κατά 

τη γνώµη τους υπάρχει, ή να απορρίψουν την ύπαρξη µιας παρόµοιας 

σχέσης. Επίσης αν και κατά πόσο θεωρούν τον τουρισµό και την 

αρχαιολογία παράγοντες που συνεισφέρουν ή βλάπτουν ο ένας τον άλλο 

(Λεονάρδος 1901, Καλπαξής 1990, Πετράκος 1995). 

 



 

14β: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

 
Η ερώτηση 14β είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου. Στόχος της είναι µέσω 

των ποιοτικών στοιχείων της να ελέγξει την αξιοπιστία των απαντήσεων 

της 14α. Παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στους µαθητές του δείγµατος 

να καταθέσουν εµπειρίες που θα περιέγραφαν πιο ουσιαστικά αυτή τη 

σχέση, δίνοντας και περισσότερα ποιοτικά στοιχεία και τεκµηριώνοντας, 

ταυτόχρονα, την διαβάθµιση που επέλεξαν στην 14α. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 15 

 
15α: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες Αρχαιολογία και Ελλάδα; 

 
Η 15α είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου. Η σχέση αυτή, όπως και η 

αντίστοιχη 15β, είναι φορέας ποικίλων ιδεολογικών απόψεων (Καββαδίας 

1900, Ζώης 1990, Χουρµουζιάδης 1997) και από την άποψη αυτή 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις των µαθητών και όσον αφορά 

στις γνώσεις που έχουν από διάφορες πηγές αποκοµίσει καθαυτές και 

όσον αφορά στις κοινωνικές αναπαραστάσεις που έχουν σχηµατίσει από 

τις διάφορες επιδράσεις. Οι µαθητές καλούνται να διαβαθµίσουν τη 

σχέση από το «µεγάλη» έως «καµία». 

 
15β: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

 
Η ερώτηση 15β διέπεται από την ίδια φιλοσοφία και συλλογιστική µε 

την 15α. Σκοπός της ήταν να ελέγξει την αξιοπιστία της διαβάθµισης στην 

15α και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στους µαθητές του δείγµατος να 

περιγράψουν µε ποιοτικά στοιχεία αυτή τη σχέση. Από την άποψη αυτή 

είναι ερώτηση καταγραφής γνώσεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων. 

 
 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 16 

 
16α: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες : Αρχαιολογία  και Άλλοι Λαοί; 

 
Η ερώτηση είναι µια ερώτηση κλειστού τύπου και καταγραφής γνώσεων 

και κοινωνικών αναπαραστάσεων. Καλούσε τους µαθητές να 

διαβαθµίσουν τη σχέση της Αρχαιολογίας µε τους άλλους λαούς από το 

«µεγάλη» έως το «καµία», ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός στον οποίο η 

αρχαιολογία προσλαµβάνεται ως διεθνές και διαπολιτισµικό φαινόµενο, 

όπως και η επενέργεια µιας πολυπολιτισµικής (Jacobs 1989, Suina, 1994) 

εκπαίδευσης  και µιας ανθρωπολογικής παιδαγωγικής οπτικής (Bollnow 

1965, 1969) όσον αφορά στον τοµέα αυτό.  

 
16β: Αν υπάρχει σχέση πώς θα την περιέγραφες; 

 
Η 16β είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου καταγραφής γνώσεων και 

κοινωνικών αναπαραστάσεων. Στόχος της ήταν αφενός να ελέγξει την 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της 16α, αφετέρου να δώσει την ευκαιρία 

στους µαθητές µε ποιοτικά στοιχεία να περιγράψουν πιο αναλυτικά και 

να αιτιολογήσουν την επιλογή τους στην 16α.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 17 

 
17α: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες Αρχαιολογία και Ειρήνη; 

 
Η ερώτηση 17α είναι ερώτηση κλειστού τύπου και καταγραφής γνώσεων 

και κοινωνικών αναπαραστάσεων. ΄Ηθελε να καταγράψει την πρόσληψη της 

σχέσης των δύο εννοιών από τους µαθητές, αν και σε ποιο βαθµό θεωρούν την 

µία έννοια προϋπόθεση της άλλης και σε ποιαν αποδίδουν αυτόν το ρόλο, αν και 

µε ποιο τρόπο τοποθετούν αυτή τη σχέση στο ευρύτερο πολιτιστικό γίγνεσθαι, 

αν οι απόψεις τους διέπονται από µια ανθρωπολογική οπτική (Bollnow 1965, 1969). 



 

17β: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 
 
Η 17β είναι µια ερώτηση ανοιχτού τύπου. Στόχο είχε να ελέγξει την 

αξιοπιστία των απαντήσεων της 17α και να καταγράψει τις γνώσεις και 

τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των µαθητών. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 18 
 
18α: Έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες δικά τους αρχαία µνηµεία ; 
 
Η ερώτηση είναι κλειστού τύπου και καταγραφής γνώσεων και κοινωνικών 

αναπαραστάσεων όσον αφορά στην εικόνα που έχουν οι µαθητές -ως 

αποδέκτες του εκπαιδευτικού συστήµατος ενός κράτους µέλους της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης- για την αρχαιολογική πραγµατικότητα στην Ευρώπη 

και ιδιαίτερα για τα µνηµεία την ευρωπαϊκών κρατών. Σε δεύτερο 

επίπεδο ήθελε να ελέγξει την ύπαρξη ή µη ύπαρξη µιας ελληνοκεντρικής 

οπτικής (Ζώης 1990) στις αναπαραστάσεις των µαθητών του δείγµατος.  
 

18β: Αν ναι, ποιες είναι αυτές οι χώρες; 
 
Η ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου και καταγραφής γνώσεων και 

κοινωνικών αναπαραστάσεων ως προς τη σχέση συγκεκριµένων χωρών 

µε τα αρχαία µνηµεία.  
 
18γ: Αν αναφέρεις κάποιες χώρες στην ερώτηση 18β, µπορείς να 

αναφέρεις δύο µνηµεία από την κάθε µία; 
 
Η ερώτηση 18γ είναι ερώτηση ανοιχτού τύπου και εν µέρει 

αναπαραστάσεων. Στόχος της είναι να µετρήσει την αξιοπιστία των 
απαντήσεων στην 18α και 18β. Παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στους 
µαθητές να εκφράσουν την άποψή τους για την ύπαρξη µνηµείων σε 
συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές (χώρες). Παράλληλα η 18γ είναι 
φορέας καταγραφής ιδεολογικών αντιλήψεων για το τι είναι µνηµείο και 
ως προς τις κοινωνικές αναπαραστάσεις ανάγει στην 6α. 



 

Β.3. TO ∆ΕΙΓΜΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
Για τρόπο επιλογής του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε το σύγγραµµα 

Εισαγωγή στη δειγµατοληψία, Νίκος Φαρµάκης, 1992, Θεσσαλονίκη (Κεφ. 2, 

παρ. 6, σελ. 52-57) και λήφθηκαν υπόψη αντίστοιχα κεφάλαια άλλων 

συγγραµµάτων, κυρίως των Cohen & Manion 1997 και του Javeau 1996. 

Το δείγµα περιορίστηκε στους µαθητές της Γ΄ τάξης των δηµοσίων 

Γυµνασίων για τους λόγους που αναπτύχθηκαν και στο προλογικό 

σηµείωµα. Στόχος της έρευνας ήταν να καταγράψει τις γνώσεις, τις 

στάσεις και τις συµπεριφορές, ως προς την αρχαιολογία και τις 

παραµέτρους της, εφήβων που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, 

στην τελευταία τάξη, του κύκλου της βασικής εννιάχρονης δηµόσιας 

εκπαίδευσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι απαντήσεις µπορούσαν να 

δώσουν στοιχεία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος ως προς 

την παροχή συγκεκριµένης αρχαιολογικής γνώσης και εµπειρίας στον 

βασικό - και µοναδικό για πληθυσµιακές οµάδες - κύκλο σπουδών της 

στοιχειώδους και του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

όταν, µάλιστα, το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο δεν περιλαµβάνεται 

στο Αναλυτικό Πρόγραµµα ως αυτόνοµο µάθηµα, αλλά στοιχεία του 

παρέχονται έµµεσα, µέσω κάποιων άλλων διδακτικών αντικειµένων των 

φιλολογικών µαθηµάτων. Η επιλογή, εξάλλου, των ΥΕ από µία συγκεκριµένη 

γυµνασιακή τάξη εξασφάλιζε στο µέγιστο δυνατό βαθµό την ηλικιακή 

ταυτότητα, ώστε να αποφευχθούν από αυτόν τον παράγοντα αντενεργές 

επιδράσεις στην έρευνα. 

Η έρευνα δεν επεκτάθηκε σε ιδιωτικά σχολεία, επειδή στα σχολεία 

αυτά, πέρα από το αναλυτικό πρόγραµµα του Υ. Π. Ε. Π. Θ., υπάρχουν 

συµπληρωµατικές δραστηριότητες και προγράµµατα, γεγονός που θα 

επηρέαζε την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. 



 

Ο προσδιορισµός του αριθµού των µελών του δείγµατος (µέγεθος 

δείγµατος) πραγµατοποιήθηκε µε βάση το γεγονός ότι η επεξεργασία των 

δεδοµένων αφορά κυρίως στον υπολογισµό ποσοστών. Αν επιτρέψουµε 

σφάλµα d στην εκτίµηση ενός ποσοστού p, τότε το µέγεθος του 

δείγµατος n πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση: 
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Za/2 συγκεκριµένη τιµή, συνήθως Za/2=1,96 για επίπεδο σηµαντικότητας 

a=0,05, και p(1-p)=0,25, όταν δεν υπάρχουν προηγούµενες µετρήσεις. 

Με βάση τα δεδοµένα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας για το 

σχολικό έτος 1995-1996 στη Γ΄ Γυµνασίου φοιτούσαν συνολικά 122.266 

µαθητές. Συνεπώς Ν=122266. Αν επιτρέψουµε σφάλµα d=4%, τότε από 

τον παραπάνω τύπο προκύπτει n ≥593,34. Μπορεί να επιλεγεί n=600, 

ώστε να καλυφθούν και χαµένες παρατηρήσεις. 

Για τον προσδιορισµό της αναλογίας των µελών του δείγµατος από 

αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές λήφθηκαν υπόψη τα 

δεδοµένα της απογραφής του πληθυσµού του 1991. Σε συνολικό 

πληθυσµό 10.259.900 κατοίκων οι έφηβοι 15 ετών αριθµούν 153.083 και 

είναι κατανεµηµένοι ως εξής: 91.335 στις αστικές περιοχές, 20.440 στις 

ηµιαστικές και 41.308 στις αγροτικές. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 

περίπου 60%, 13% και 27%. Όσον αφορά, λοιπόν, στην εκπροσώπηση µε 

κριτήριο τη γεωγραφική κατανοµή σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές 

περιοχές τηρήθηκαν τα παραπάνω ποσοστά. 

Συγκεκριµένα για τις αστικές περιοχές ο αριθµός x των µελών στο 

δείγµα προσδιορίστηκε ως εξής: x=600*60%=360 µαθητές. Αν θεωρήσουµε 



 

ότι κάθε τµήµα αριθµεί κατά µέσο όρο 25 παιδιά, τότε οι αστικές 

περιοχές θα συµβάλλουν µε 360:25=14.4, δηλαδή 14-15 τµήµατα. 

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής πληθυσµού ο αριθµός µαθητών 

από την Αθήνα ήταν το 1/3 του συνολικού πληθυσµού. Άρα ο αριθµός 

των µελών του δείγµατος από την Αθήνα θα είναι 200 µαθητές, δηλαδή 

200:25=8 τµήµατα. 

Για τις ηµιαστικές περιοχές ο αριθµός των µελών στο δείγµα είναι 

x=600*13%=78 µαθητές, δηλαδή 78:25=3.12, 3-4 τµήµατα, ενώ για τις 

αγροτικές x=600*27%=162 µαθητές, δηλαδή 162:25=6.48, 6-7 τµήµατα. 

Ο συνολικός αριθµός 600:25=24 τµηµάτων µπορεί να κατανεµηθεί σε 

αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές µε αναλογία 15:3:6. 

Για να επιτευχθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µέγιστη δυνατή 

αντιπροσωπευτικότητα επιλέχτηκαν 26 τµήµατα της Γ΄ τάξης Γυµνασίου, 

2 περισσότερα από τα προβλεπόµενα, ώστε να καλυφθούν και τυχόν 

ολιγοµελή τµήµατα, έτσι που να εκφράζουν στον καλύτερο βαθµό την 

εγκυρότητα όσον αφορά στην αριθµητική - πληθυσµιακή, αλλά και τη 

γεωγραφική κατανοµή. Έτσι επιλέχθηκαν οκτώ (8) τµήµατα από την 

πρωτεύουσα, τρία (3) από την Θεσσαλονίκη, έξι (6) από πρωτεύουσες νοµών, 

δηλαδή συνολικά 17 τµήµατα από αστικές περιοχές (2 περισσότερα), τρία (3) 

από ηµιαστικές και έξι (6) από αγροτικές περιοχές. Παράλληλα έγινε 

προσπάθεια για εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων γεωγραφικών 

περιοχών. Το δείγµα απαρτίστηκε έτσι από σχολεία της Θράκης, της 

Μακεδονίας, της Ηπείρου, των Ιονίων νήσων, των νήσων του Αιγαίου, 

της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Αττικής. Συλλέχθηκαν συνολικά 

εξακόσια πέντε (605) ερωτηµατολόγια που είναι κατανεµηµένα ως εξής: 

 

 

 

 



 

 

 

1. 1ο Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής Αττικής   001-028 

2. 42ο Γυµνάσιο Αθηνών      029-049 

3. 2ο  Γυµνάσιο Αµαρουσίου     050-072 

4. 4ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου     073-094 

5. Πειραµατικό Γυµνάσιο Αναβρύτων    095-126 

6. 1ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας      127-155 

7. 9ο Γυµνάσιο Νίκαιας      156-181 

8. 3ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου      182-206 

9. 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου      207-234 

10. 7ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης     235-262 

11. 1ο Γυµνάσιο Πολίχνης      263-290 

12. 4ο Γυµνάσιο Αλεξανδρούπολης     291-314 

13. 4ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων      315-336 

14. 6ο Γυµνάσιο Καβάλας      337-363 

15. 6ο Γυµνάσιο Κατερίνης      364-387 

16. 5ο Γυµνάσιο Κέρκυρας      388-406 

17. Εσπερινό Γυµνάσιο Μυτιλήνης     407-419 

18. ∆έσκειο Γυµνάσιο Πάργας     420-440 

19. Γυµνάσιο Νέου Σκοπού Σερρών    441�461 

20. Γυµνάσιο Σουφλίου ΄Εβρου     462-485 

21. Γυµνάσιο Αγρού Κερκύρας     486-505 

22. Γυµνάσιο Αλικιανού Χανίων     506-531 

23. Γυµνάσιο Αρεόπολης Λακωνίας    532-551 

24. Γυµνάσιο Μαυροθάλασσας Σερρών    552-573 

25. Γυµνάσιο Παλιουρίου Χαλκιδικής    574-587 

26. Γυµνάσιο Περάµατος Ιωαννίνων    588-605 

 



 

 

 

Β.4. ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ 

 
Β.4.1. Προσδιορισµός δείγµατος 

 
α. Εκτίµηση µεγέθους δείγµατος 

 
Ο προσδιορισµός  του µεγέθους δείγµατος της κύριας έρευνας έδωσε 

περίπου n=594 ΥΕ µε δυνατότητα επιλογής  n=600, ώστε να καλυφθούν 

χαµένες παρατηρήσεις. Το δείγµα είναι τελικά 605 ερωτηµατολόγια. 

Οπότε, στην προέρευνα το δείγµα αποτελείται από 25 ΥΕ, που 

αντιπροσωπεύει περίπου το 4,132 % του αριθµού των ΥΕ της κύριας 

έρευνας. Το ποσοστό αυτό επελέγη µε βάση τη θεωρία των «δεσµίδων» 

(Cohen / Manion 1997, Javeau 1996) και µπορεί να θεωρηθεί επαρκές σε 

συνδυασµό µε τα ποιοτικά στοιχεία του δείγµατος της προέρευνας. 

 
β. Ποιοτικά στοιχεία του δείγµατος 

 
∆είγµα της προέρευνας αποτέλεσε µια σχολική τάξη, το τµήµα Γ2 του 

1ου Γυµνασίου Πολίχνης. Παρόντες ήταν 25 µαθητές και παρέδωσαν όλοι 

τα ερωτηµατολόγια που τους δόθηκαν προς συµπλήρωση. Η επιλογή του 

συγκεκριµένου δείγµατος έγινε µε τα εξής κριτήρια: 

Το σχολείο αυτό ανήκει σε αστική περιοχή, ταυτόχρονα, όµως, ανήκει 

στα σχολεία των δυτικών συνοικιών της περιοχής Θεσσαλονίκης, που 

θεωρούνται σχετικά πιο υποβαθµισµένες οικονοµικά και πολιτιστικά από 

τις ανατολικές. Πολλοί από τους µαθητές έχουν γονείς που κατάγονται 

από αγροτικές περιοχές και γίνεται δεκτό ότι οι µαθητές έχουν δεχτεί την 

επίδραση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (Bourdieu 1973, 

Πυργιωτάκης 1984). Το δείγµα θα µπορούσε, εποµένως, να δώσει 



 

στοιχεία που, στην προβολή τους στο δείγµα της κύριας έρευνας, θα 

αποτύπωναν την αναγκαία πολυµορφία, ώστε να εξασφαλίζεται µία 

ελάχιστη αντιπροσωπευτικότητα: αστική, αλλά και αγροτική προέλευση 

των ΥΕ, ανώτερου ή κατώτερου µορφωτικού επιπέδου των γονέων, 

αστική περιοχή όπου το σχολείο λειτουργεί, αλλά, ταυτόχρονα, σε έναν 

από τους δήµους στα εξώτερα όρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 

της Θεσσαλονίκης. ∆εν αποτέλεσε δείγµα της προέρευνας ένα δείγµα 

από 2-3 ΥΕ από διαφορετικά τµήµατα Γ΄ τάξης πολλών σχολείων, µε 

σκοπό να µειωθούν πιθανές αντενεργές επιδράσεις στην προέρευνα, όπως 

να συγκεντρωθούν ερωτηµατολόγια αριστούχων µαθητών ή µαθητών 

χαµηλής επίδοσης σε ποσοστά µεγαλύτερα από την συνήθη ποσοστιαία 

εκπροσώπηση σε µια σχολική τάξη. Αντιθέτως, η επιλογή ενός σχολικού 

τµήµατος Γ΄ τάξης Γυµνασίου ως δείγµατος προέρευνας αποτελεί σε 

µικρογραφία ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της κύριας έρευνας, της 

οποίας δείγµα αποτέλεσαν σχολικά τµήµατα της Γ΄ Γυµνασίου µε ΥΕ 

όλη τη «δύναµη» των παρόντων µαθητών τους. 

Ένα άλλο, δευτερεύον, κριτήριο επιλογής του συγκεκριµένου 

δείγµατος έχει να κάνει µε το κόστος της προέρευνας, που δεν είναι 

δυνατόν να υπερβαίνει ή να ισούται µε το κόστος της κύριας έρευνας.  

 
Β.4.2. Στόχος και διεξαγωγή της προέρευνας 

 
Στόχος της προέρευνας υπήρξε ο έλεγχος της λειτουργικότητας του 

ερωτηµατολογίου (Συγκολλίτου 1978, Javeau 1996, Cohen & Manion 

1997). Η συµπλήρωσή του στόχευε να εντοπίσει δυσκολίες που θα 

προκαλούνταν στα ΥΕ, είτε µε τον τρόπο διατύπωσης των ερωτηµάτων, 

είτε µε δυσκολία κάλυψής του ως προς την απάντηση των ερωτηµάτων του 

στο συγκεκριµένο και περιοριστικό χρόνο της µίας διδακτικής ώρας, χρόνος 



 

που είχε προκαθοριστεί για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου στην 

κύρια έρευνα και για τους λόγους που ήδη εκτέθηκαν.  

Στην προέρευνα κλήθηκε να συνεργαστεί, όπως προαναφέρθηκε, ένα 

τµήµα της Γ΄ τάξης του 1ου  Γυµνασίου Πολίχνης, της περιοχής Θεσσαλονίκης. 

Η συµπλήρωση έγινε κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, ώστε η κόπωση 

µιας συµπλήρωσης στη διάρκεια των τελευταίων διδακτικών ωρών της 

ηµέρας να µην αποτελέσει αντενεργό παράγοντα για τη διαδικασία της 

προέρευνας. Η προέρευνα πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία της 

ερευνήτριας στην αίθουσα διδασκαλίας. Μοιράστηκαν τα ερωτηµατολόγια 

(Cohen & Manion 1997) και παροτρύνθηκαν οι µαθητές, αφού διαβάσουν 

προσεκτικά τη διατύπωση των ερωτήσεων, να εκφράσουν δηµόσια ή 

κατ� ιδίαν στην ερευνήτρια οποιαδήποτε απορία, είτε αφορούσε στο 

λεξιλόγιο των ερωτήσεων, είτε στη συµπλήρωση των απαντήσεων λόγω 

πιθανής ασάφειας κάποιων οδηγιών ή κατευθύνσεων του ερωτηµατολογίου 

(Javeau 1996). Για να αποφευχθούν αντενεργές επιδράσεις, λόγω 

γοήτρου ή συστολής των µαθητών (Mucchielli 1968, Συγκολλίτου 1978, 

Javeau 1996), τονίστηκε µε έµφαση από την ερευνήτρια η παντελής 

έλλειψη κριτικής αξιολόγησης ή βαθµολόγησης των απαντήσεων, η 

σηµασία της ανωνυµίας (Cohen & Manion 1997) και, αντιθέτως, η 

συµβολή τους στην προώθηση της έρευνας. ∆εν είναι δυνατό, όµως, να 

αποκλειστεί η πιθανότητα να λειτούργησε σε κάποιο βαθµό ο συγκεκριµένος 

αντενεργός παράγων. Κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων 

δεν διατυπώθηκαν καθόλου ερωτήµατα, δεν επισηµάνθηκαν  δυσκολίες 

ως προς τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και παραδόθηκαν όλα 

στον ήδη προκαθορισµένο χρόνο της µιας διδακτικής ώρας. 

 
B.4.3. Ανάλυση των δεδοµένων της προέρευνας 

 
Κατά την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων για τη µέτρηση της 

ανταπόκρισης των ΥΕ της προέρευνας στο ερωτηµατολόγιο παρατηρήθηκε 



 

κατ� αρχήν ότι δεν υπήρξε ο αντενεργός παράγοντας της κόπωσης ή του 

χρόνου. ΄Εγινε αναλυτική καταµέτρηση των απαντήσεων της  κάθε ερώτησης 

ανά ΥΕ και οµαδοποιήσεις κατά φύλο και κατά αριθµό απαντηµένων 

ερωτήσεων ανά ερωτηµατολόγιο και προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα:  

Ως προς το φύλο, 52% του δείγµατος το αποτελούν αγόρια και 48% 

κορίτσια. Ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, 12% είναι απόφοιτοι 

Α. Ε. Ι. και 8% Τ. Ε. Ι.. Οι απόφοιτοι λυκείου αποτελούν το 28%, γυµνασίου 

το 24% και δηµοτικού επίσης το 24%. 4% δεν απαντά στην ερώτηση. Για 

τη µητέρα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4%, 0%, 32%,40%, 20% και 4%. 

Υπάρχει σε ποσοστό 100% επιθυµία ανταπόκρισης στο ερωτηµατολόγιο 

και το ίδιο ποσοστό αποτυπώνεται και κατά φύλο. 

Στις ερωτήσεις ανάπτυξης το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος 28% 

(επικρατούσα τιµή) απαντά σε 16-20 ανοιχτές ερωτήσεις. Ποσοστό 20% 

απαντά σε 21-25 ερωτήσεις και ίδιο είναι το ποσοστό για την οµάδα 1-5. 

Σε 11-15 ερωτήσεις απαντά 16% και σε 6-10 το 12%. 4% δεν απαντά σε 

καµία ερώτηση ανάπτυξης, ενώ δεν υπάρχει µαθητής (0%) που να 

απαντά και στις 26. Κατά φύλο, 30.77% των αγοριών απαντούν από 1-5 

ερωτήσεις, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών (41.67%) αντιστοιχεί 

στην οµάδα 11-15. Το ποσοστό των αγοριών που δεν απαντά σε καµία 

ερώτηση είναι 7.69% και το αντίστοιχο των κοριτσιών 0%. Η 

µεγαλύτερη προθυµία των κοριτσιών να απαντήσουν σε ανοιχτές 

ερωτήσεις ενισχύεται και από τα ποσοστά 25% και 16.67% στις οµάδες 

16-20 και 21-25 έναντι 15.38% και 7.69% αντίστοιχα των αγοριών. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δεν οδηγούν ως προς τη διάκριση κατά φύλα σε 

συµπέρασµα για υστέρηση των κοριτσιών ως προς τη γνωστική επάρκεια 

και επαληθεύει τους επικριτές αυτής της άποψης (Banks 1987). 

Στο σύνολο των ερωτήσεων παρουσιάζεται η εξής εικόνα : 

Α΄ Μέσος όρος ανταπόκρισης ανά µαθητή στις 80 κλειστές, ανοιχτές και 

µεικτές ερωτήσεις= 60,44, δηλαδή ποσοστό 75,55 %. 



 

Β΄ Μέσος όρος ΜΗ ανταπόκρισης ανά µαθητή στις 80 κλειστές, ανοιχτές 

και µεικτές ερωτήσεις = 19,56, δηλαδή ποσοστό 24,45 %. 

Στη συνεξέταση κλειστών και αντίστοιχων ανοιχτών ερωτήσεων 

παρατηρείται σε 17 από τα 29 ζεύγη ερωτήσεων µεγάλη απόκλιση ως προς 

τα ποσοστά ανταπόκρισης. Ενώ στις κλειστές ερωτήσεις η ανταπόκριση 

κυµαίνεται µεταξύ 80% και 96% στις αντίστοιχες ανοιχτές το ποσοστό µη 

ανταπόκρισης ξεκινά από 52% και ανέρχεται έως και 84%. 

Η εξέταση του περιεχοµένου των απαντήσεων σ� αυτές τις ανοιχτές 

ερωτήσεις, σε συνδυασµό προς τις απαντήσεις των αντίστοιχων 

κλειστών, οδηγεί στη διαπίστωση για διάσταση µεταξύ επιφανειακής και 

στοιχειώδους γνώσης, που µπορεί να οδηγεί σε µία ακόµη και τυχαία 

επιλογή από τις πολλαπλές επιλογές των κλειστών ερωτήσεων, και 

εµπεριστατωµένης γνώσης και εµβάθυνσης που θα απαιτούσε η 

απάντηση στις ερωτήσεις αυτές. Η παρατήρηση αυτή αξιοποιήθηκε στην 

ανάλυση των δεδοµένων της κύριας έρευνας. 

Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσαν να οδηγήσουν και σε συµπεράσµατα 

για τη µη λειτουργικότητα αυτών των ερωτήσεων στο ερωτηµατολόγιο 

(Cohen & Manion 1997). Όµως από τους µαθητές εκφράστηκε η άποψη ότι 

οι ερωτήσεις είναι κατανοητές ως προς τα ζητούµενά τους. Από την 

άλλη, επειδή ο στόχος των περισσότερων ανοιχτών ερωτήσεων ήταν να 

λειτουργήσουν ως ερωτήσεις ελέγχου προς τις αντίστοιχες κλειστές και, µε 

το συνδυασµό στοιχείων ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων (Βιτσιλάκη 

1998), να µειωθούν αντενενεργές επιδράσεις από τη χρήση αποκλειστικά 

ποσοτικών µεθόδων (Κυριαζή 1998) -µε τη χρήση µόνον κλειστών 

ερωτήσεων στις οποίες η απάντηση µπορεί να ήταν και τυχαία ή 

µηχανική-, η παρουσία τους στο ερωτηµατολόγιο κρίθηκε απαραίτητη, 

µε την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη στην κύρια έρευνα κάποιες 

πιθανές αντενεργές επιδράσεις και των ανοιχτών (Cohen &Manion 1997) 

και των κλειστών ερωτήσεων (Συγκολλίτου 1978). 



 

Λαµβάνοντας υπόψη η ερευνήτρια τη µη διατύπωση αποριών και τη 

µη υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων από τα ΥΕ και τη διαβεβαίωσή 

τους για κατανόηση των ζητουµένων του ερωτηµατολογίου, την 

ολοκλήρωση της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων τους χωρίς δυσκολία 

στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα καθώς και το γεγονός ότι τους 

ζητήθηκε να ασχοληθούν µε ένα γνωστικό αντικείµενο -και τις παραµέτρους 

του- που δεν συµπεριλαµβάνεται στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών 

τους, θεώρησε επαρκή την ανταπόκριση των µαθητών του δείγµατος και 

διατήρησε χωρίς αλλαγές το ερωτηµατολόγιο και για την κύρια έρευνα.  

Στη συζήτηση της ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι απαντήσεις των ΥΕ της προέρευνας στις 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, όσον αφορά στο περιεχόµενο των 

απαντήσεων αυτών, γιατί ο σκοπός της προέρευνας ήταν ο έλεγχος της 

λειτουργικότητας του ερωτηµατολογίου µέσα από την ανταπόκριση των 

ΥΕ σ� αυτό. 

Τα αποτελέσµατα της προέρευνας αποτυπώθηκαν, όµως, σε πίνακες 

και ραβδογράµµατα που περιέχονται σε Παράρτηµα. Στην προέρευνα δεν 

υπάρχει διερεύνηση κατά περιοχή, γιατί το δείγµα αποτέλεσαν οι µαθητές 

ενός τµήµατος της Γ΄ τάξης ενός σχολείου συγκεκριµένης περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Β. 5. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ   ΤΗΣ   ΚΥΡΙΑΣ   ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Β.5.1. ∆ιακίνηση και συµπλήρωση ερωτηµατολογίου 

 
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδοµένων της 

προέρευνας ξεκίνησε η κύρια έρευνα. Η διακίνηση στις σχολικές 

µονάδες, η συµπλήρωση και η συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων έγινε 

κατά τον Μάιο και Ιούνιο του 1998. 

Τα ερωτηµατολόγια διακινήθηκαν, συµπληρώθηκαν και συγκεντρώθηκαν 

µε δύο τρόπους: Στα δεκατέσσερα από τα είκοσι έξι γυµνάσια (1ο Αγίας 

Παρασκευής, 2ο και 4ο Αµαρουσίου, Πειραµατικό Αναβρύτων, 1ο Νέας 

Ιωνίας, 9ο Νίκαιας, 3ο Χαλανδρίου, 2ο Ευόσµου, 7ο Θεσσαλονίκης, 1ο 

Πολίχνης, 5ο Κέρκυρας, Νέου Σκοπού Σερρών, Αγρού Κερκύρας, 

Μαυροθάλασσας Σερρών) το ερωτηµατολόγιο διακινήθηκε από την ίδια 

την ερευνήτρια (Cohen & Manion 1997) στο επιλεγµένο από τον 

διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου κάθε φορά τµήµα της Γ΄ τάξης µε 

κριτήριο τη µη διασάλευση του ηµερησίου σχολικού προγράµµατος. Με 

εξαίρεση δύο τµήµατα, παρευρίσκονταν στην αίθουσα και ο καθηγητής ή 

η καθηγήτρια από το µάθηµα του οποίου παραχωρήθηκε για τις ανάγκες 

της έρευνας η διδακτική ώρα. Οι µαθητές και οι µαθήτριες δεν ζήτησαν 

διευκρινίσεις από την ερευνήτρια (Javeau 1996) και η συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων ολοκληρώθηκε στο προκαθορισµένο χρονικό όριο της 

µιας διδακτικής ώρας. 

Στα άλλα δώδεκα σχολεία (42ο Αθηνών, 4ο Αλεξανδρούπολης, 4ο 

Ιωαννίνων, 6ο Καβάλας, 6ο Κατερίνης, Εσπερινό Μυτιλήνης, ∆έσκειο 

Πάργας, Σουφλίου ΄Εβρου, Αλικιανού Χανίων, Αρεόπολης  Λακωνίας, 



 

Παλιουρίου Χαλκιδικής, Περάµατος Ιωαννίνων) η συµπλήρωση έγινε 

χωρίς την παρουσία της ερευνήτριας. Τα ερωτηµατολόγια διακινήθηκαν 

από καθηγητές ή καθηγήτριες των οποίων παραχωρήθηκε η συγκεκριµένη 

διδακτική ώρα για τις ανάγκες της έρευνας και συµπληρώθηκαν 

παρουσία αυτών των εκπαιδευτικών. Και σ� αυτήν την περίπτωση οι 

µαθητές δε ζήτησαν διευκρινίσεις και τηρήθηκε ο χρόνος της µίας 

διδακτικής ώρας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο διαφορετικός τρόπος 

διακίνησης και συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων των δύο οµάδων 

που προαναφέρθηκαν δεν επέφερε καµία διαφοροποίηση σε ποσοτικά ή 

ποιοτικά στοιχεία της ανταπόκρισης στην έρευνα από τα ΥΕ (αριθµός 

ερωτήσεων που απαντήθηκαν ή δεν απαντήθηκαν ανά ερωτηµατολόγιο ή 

ποιοτική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των µεικτών και ανοιχτών 

ερωτήσεων). Για τη δεύτερη περίπτωση, εξάλλου, που µπορεί να αναχθεί 

και στην διακίνηση ερωτηµατολογίων µέσω ταχυδροµείου (Cohen & 

Manion 1997), η έρευνα έδειξε ότι τα επίπεδα ανταπόκρισης στα 

ερωτηµατολόγια µέσω ταχυδροµείου δεν υστερούν σε σχέση, λ.χ. µε τα 

επίπεδα ανταπόκρισης σε διαδικασία συνέντευξης (Hoinville & Jowell 1978). 

 

Β.5.2. Ταξινόµηση των ερωτηµατολογίων 

 
Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων έγινε η ταξινόµησή τους 

ως εξής : 

Κάθε ερωτηµατολόγιο αριθµήθηκε ως προς το συνολικό αριθµό από 1 

έως 605. Παράλληλα αριθµήθηκαν µε κριτήριο την υπαγωγή τους σε µία 

σχολική τάξη, πιο συγκεκριµένα σε ένα τµήµα Γ΄ τάξης ενός από τα 

επιλεγµένα σχολεία. Η κατάταξη έγινε µε βάση την γεωγραφική 

κατανοµή των σχολείων που κι αυτά αριθµήθηκαν από το 1 έως το 26. Η 

αρίθµηση ξεκίνησε από τα οκτώ σχολεία της Αττικής, συνεχίστηκε µε τα 

τρία σχολεία της περιοχής Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα έξι των άλλων 



 

αστικών περιοχών. Ακολούθησαν τα τρία τµήµατα των ηµιαστικών 

περιοχών και, τέλος, τα έξι τµήµατα των αγροτικών περιοχών. 

 

Β.5.3. Ανάλυση δεδοµένων 

 
Β.5.3.1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 

 
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας 

χρησιµοποιήθηκε το σύγγραµµα: Εισαγωγή στη Στατιστική, Κουνιάς, 

Κολυβά-Μαχαίρα, Μπαγιάτης, Μπόρα-Σέντα, 1985, Θεσσαλονίκη και 

συγκεκριµένα τα Κεφάλαια 3 και 7. 

Για την εξαγωγή συµπερασµάτων έγινε: 

1.Καταγραφή των απαντήσεων ανά ερώτηση και τοποθέτηση των 

απαντήσεων σε πίνακες στο σύνολο των µαθητών, ανά φύλο και ανά περιοχή  

2.Εξαγωγή συµπερασµάτων και γραφικές παραστάσεις για ποιοτικά 

δεδοµένα (ραβδογράµµατα). 

3.∆ηµιουργία του προφίλ του µαθητή του µέσου όρου ανά ερώτηση και ανά 

οµάδα ερωτήσεων µε βάση τις επιλογές απαντήσεων µε τα µεγαλύτερα ποσοστά. 

Στην επεξεργασία του περιεχοµένου των ερωτηµατολογίων έγινε, κατ� 

αρχήν, η καταγραφή ανά ερώτηση και ερωτηµατολόγιο των κλειστών 

ερωτήσεων µε τη µέθοδο της κωδικοποίησης (Cohen & Manion 1997) 

και ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων αυτών ως 

προς το σύνολο των ΥΕ και στη συνέχεια ως προς το φύλο και τη 

γεωγραφική περιοχή, ώστε να ελεγχθεί πιθανή διαφοροποίηση κατά φύλο 

ή τόπο κατοικίας. Από τα δεδοµένα της καταγραφής των απαντήσεων 

δόθηκαν πίνακες µε ποσοστά επί τοις εκατό για κάθε απάντηση. Από τις 

γραφικές µεθόδους που είναι κατάλληλες για ποιοτικά δεδοµένα, 

επιλέχθηκαν τα ραβδογράµµατα, δηλαδή τα διαγράµµατα στα οποία οι 



 

κωδικοί των απαντήσεων τοποθετούνται στον οριζόντιο άξονα και πάνω 

τους υψώνονται ορθογώνια µε ύψος ίσο µε τα αντίστοιχα ποσοστά. 

Με το τέλος της φάσης της στατιστικής επεξεργασίας των απαντήσεων στις 

κλειστές ερωτήσεις ακολούθησε η διαδικασία επεξεργασίας των ανοιχτών 

και µεικτών ερωτήσεων. ΄Εγινε πιστή καταγραφή των απαντήσεων ανά 

ΥΕ και ερώτηση. Στη συνέχεια έγινε ταξινόµηση και οµαδοποίηση των 

απαντήσεων. Επόµενο στάδιο η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδοµένων των καταγραµµένων απαντήσεων. 

Κατά την ανάλυση των δεδοµένων λαµβάνεται πάντα υπόψη η περίπτωση 

ενός πιθανού «συστηµατικού λάθους» που δεν υπέπεσε στην αντίληψη 

της ερευνήτριας ή ενός «αστάθµητου λάθους στην δειγµατοληψία» 

(Javeau 1996, Φαρµάκης 1992). 
 

Β.5.3.2. ∆οκιµασίες Χ2 

 
Στις προθέσεις της ερευνήτριας ήταν να διερευνήσει αν και σε ποιο 

βαθµό το µορφωτικό επίπεδο των γονέων έχει επηρεάσει το σχηµατισµό 

ορισµένων ιδεολογικών θέσεων από πλευράς των µαθητών (Παντελίδου-

Μαλούτα 1987) όσον αφορά στην αρχαιολογία ως επιστήµη και ορισµένες 

παραµέτρους της. Με τη µέδοδο δοκιµασίας Χ2 εξετάστηκε αν και κατά 

πόσο το µορφωτικό επίπεδο των γονέων έχει επηρεάσει το σχηµατισµό 

απόψεων από πλευράς των µαθητών για το σκοπό της επιστήµης της 

αρχαιολογίας (ερώτηση 1β), τον ρόλο και τους στόχους του αρχαιολόγου 

(ερώτηση 2γ), το τι είναι ένας αρχαιολογικός χώρος (ερώτηση 3α) και το 

τι είναι µουσείο (ερώτηση 4α), αν και κατά πόσο, δηλαδή, το µορφωτικό 

επίπεδο γονέων και κάθε µία από τις απαντήσεις των µαθητών στις 

ερωτήσεις αυτές αποτελούν εξαρτηµένες ή ανεξάρτητες µεταβλητές. Οι 

ερωτήσεις αυτές επιλέχτηκαν από την ερευνήτρια ως οι σηµαντικότερες 

ως φορείς ιδεολογικού περιεχοµένου, χωρίς να αποκλείονται και 

υπόλοιπες ερωτήσεις. 



 

 
Β.5.4. Γενικά συµπεράσµατα - επίλογος 

 
Ακολούθησε η εξαγωγή των βασικών συµπερασµάτων και η συζήτηση 

µε τις προτάσεις που αποτελούν αυτόνοµα κεφάλαια. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 



 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Γ.1 . ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - TAYTOTHTA ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 
Γ.1.1. Οικογενειακή κατάσταση 

 
Τα περισσότερα ΥΕ (58,84%) αποτελούν µέλη οικογενειών µε δύο παιδιά, 

τυπικό δείγµα των αστικών και µικροαστικών πυρηνικών οικογενειών. 

Ποσοστό 18,02% δηλώνει ότι ανήκει σε οικογένεια µε τρία παιδιά, 

9,26% σε οικογένεια µε ένα παιδί και 7,77% σε οικογένεια µε τέσσερα 

παιδιά. Ποσοστό 4,13 % δεν δηλώνει αν έχει ή όχι αδέλφια, ενώ σε 

ελάχιστα ποσοστά εκπροσωπούνται τα παιδιά πολυµελών οικογενειών µε 

πάνω από τέσσερα παιδιά. Οι απαντήσεις αποτυπώνονται σε αντίστοιχο 

ραβδόγραµµα. 

 
Γ.1.2. Φύλο 

 
Στο δείγµα υπερτερούν ελάχιστα τα αγόρια. Εκπροσωπούνται µε ένα 

ποσοστό της τάξης του 50,41%, ενώ τα κορίτσια µε ένα ποσοστό της 

τάξης του 47,11 %. Ποσοστό 2,48% δεν δηλώνει το φύλο του. 

 
Γ.1.3. Ηµεροµηνία γέννησης 

 
Στη µεγάλη πλειοψηφία τους, 61,98%, οι µαθητές δηλώνουν ως έτος 

γέννησης το 1983. Ποσοστό 17,19% δηλώνει ως έτος γέννησης το 1984 

και 12,56% δεν δηλώνουν την ηλικία τους. Τα έτη 1978 έως 1982 

εκπροσωπούνται µε µικρά ποσοστά  

Το φύλο και η ηµεροµηνία γέννησης αποτυπώνονται σε αντίστοιχα 

ραβδογράµµατα. 

 

 



 

 

Γ.1.4. Μορφωτικό Επίπεδο Γονέων 

 
Και στους δύο γονείς τη µεγαλύτερη ποσοστιαία εκπροσώπηση έχουν 

οι απόφοιτοι λυκείου (22,81% των πατέρων και 26,28% των µητέρων). 

Στους πατέρες το ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ είναι 19,50%, ενώ στις 

µητέρες 14,88%. Το ποσοστό απόφοιτων δηµοτικού ανέρχεται σε 

20,17% και 22,31% αντίστοιχα. Απόφοιτοι γυµνασίου είναι οι πατέρες σε 

ποσοστό 19,01% και οι µητέρες σε ποσοστό 18,68%. Άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα εκπροσωπούνται µε χαµηλότερα ποσοστά. Τα χαµηλά σχετικά 

ποσοστά στο µορφωτικό επίπεδο γονέων λαµβάνονται υπόψη για την 

τελική εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται σε 

σχετικούς πίνακες. 

 
Γ.1.5. Περιοχή σχολείου 

 
Ο αριθµός των ΥΕ που απαρτίζουν το δείγµα ανά σχολείο 

αποτυπώνεται σε σχετικό πίνακα. Η περιοχή στην οποία ανήκει κάθε 

σχολείο χαρακτηρίστηκε, ανάλογα µε τον αριθµό των κατοίκων, αστική, 

ηµιαστική ή αγροτική. 

Το ποσοστό παιδιών από αστικές περιοχές είναι 69,26%, από 

αγροτικές περιοχές 19,83% και από ηµιαστικές περιοχές 10,91%. Τα 

ποσοστά αυτά συµφωνούν, µε µικρές αποκλίσεις, µε τα αντίστοιχα 

ποσοστά που προέκυψαν από την απογραφή του 1991. 

Τα στοιχεία για το χαρακτηρισµό περιοχής αποτυπώνονται σε 

ραβδόγραµµα. 

 

 

 

 



 

 

Γ.2. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Στο σύνολο των 605 µαθητών � ΥΕ: 566 µαθητές, ποσοστό 93,55%, 

ανταποκρίθηκε και απάντησε το ερωτηµατολόγιο και 39 επέλεξε το «∆εν 

Επιθυµώ», ποσοστό 6,45%. 

Από τα αγόρια ποσοστό 92,13% συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο, ενώ 

από τα κορίτσια συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο ποσοστό 96,84%. 

Συνεπώς παρατηρείται λίγο µεγαλύτερη επιθυµία συµµετοχής στα 

κορίτσια απ� ό,τι στα αγόρια. Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανοµή 

µεγαλύτερη επιθυµία συµπλήρωσης παρατηρείται στις αγροτικές 

περιοχές, µε ποσοστό ανταπόκρισης 97,50% και µη ανταπόκρισης 

2,50%, ακολουθούν οι ηµιαστικές περιοχές µε ποσοστά 96,97% και 

3,03%, ενώ στις αστικές, µε 91,89% ανταπόκριση, παρατηρείται και το 

µεγαλύτερο ποσοστό µη ανταπόκρισης µε 8,11%. Τα κορίτσια, εποµένως, 

και τα παιδιά από αγροτικές περιοχές δείχνουν λίγο µεγαλύτερη επιθυµία 

ανταπόκρισης, στοιχείο που αντίκειται στις αντιλήψεις για κοινωνική 

υστέρηση των κοριτσιών και των παιδιών από διαφορετικά πολιτιστικά 

περιβάλλοντα (Banks 1987), τουλάχιστον ως προς την προθυµία 

έκφρασης απόψεων για έναν παράγοντα πολιτισµού όπως η αρχαιολογία. 

Ανά σχολείο παρατηρείται η µεγαλύτερη επιθυµία ανταπόκρισης σε 16 

σχολεία µε ποσοστό 0% στο «∆εν επιθυµώ να συµπληρώσω», ενώ, 

αντίθετα, σε τέσσαρα σχολεία παρατηρούνται αρκετά υψηλά ποσοστά µη 

ανταπόκρισης: Εσπερινό Λέσβου 30,77%, 7ο Γυµνάσιο Ευόσµου 42,86%, 

1ο Πολίχνης 28,57% και 1ο Αγίας Παρασκευής 28,57%. Στα υπόλοιπα 6 

σχολεία, παρόλο που η ανταπόκριση δεν είναι καθολική, τα ποσοστά των 

µαθητών που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο υπερβαίνει το 90%. Από 

γεωγραφική άποψη παρατηρείται µεγαλύτερο ποσοστό µη ανταπόκρισης 

στα αστικά σχολεία, γεγονός που ενισχύει την προηγούµενη παρατήρηση 



 

ως προς τη σχέση της επιθυµίας ανταπόκρισης µε τα διαφορετικά 

πολιτιστικά περιβάλλοντα. 

Ως προς την επιλογή των αιτίων της µη συµπλήρωσης επικρατέστερη 

είναι η επιλογή του 3: «∆εν έχω καθόλου άποψη για τα θέµατα που ζητά 

απαντήσεις» που επιλέγεται από 11 ΥΕ. H επιλογή αυτή κρίνεται 

αξιοσηµείωτη ως προς την άγνοια των µαθητών για παρόµοια θέµατα, 

όπως της αρχαιολογίας και των παραµέτρων της. 

Οι απαντήσεις αποτυπώνονται σε πίνακες και ραβδογράµµατα. 

 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης (Ανοιχτές ερωτήσεις) 

 
Ο αριθµός των ερωτήσεων ανάπτυξης προς απάντηση είναι 26. 

Αρχικά, γίνεται απαρίθµηση των επιµέρους ερωτήσεων ανάπτυξης και 

εξάγονται ποσοστά για καθεµία ξεχωριστά ανάλογα µε το αν απαντήθηκε 

ή όχι. (Το περιεχόµενο των απαντήσεων διερευνάται µε ποιοτική 

ανάλυση). Στη συνέχεια, προκύπτουν τα ποσοστά των µαθητών που 

απάντησαν σε 0,1,2,...,26 από τις ερωτήσεις ανάπτυξης. Το µεγαλύτερο 

από τα ποσοστά αυτά είναι 12,07% και αντιστοιχεί σε 0 απαντήσεις. 

Τέλος, γίνεται οµαδοποίηση των ερωτήσεων που αναπτύχθηκαν σε 

οµάδες ανά 5 (1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25) συν δύο επιπλέον οµάδες 

που περιλαµβάνουν η µία τα παιδιά που απάντησαν σε 0 ερωτήσεις και η 

δεύτερη αυτά που απάντησαν και στις 26. Ποσοστό 22,31% των ΥΕ, που 

είναι η επικρατούσα τιµή, απάντησαν 11-15 από το σύνολο των 26 

ερωτήσεων ανάπτυξης. Ακολουθούν η οµάδα 6-10 µε 18,84%, 1-5 µε 

17,36%, 16-20 µε 16,36% και 21-25 µε 11,4%. Και τις 26 ερωτήσεις 

απάντησαν 10 παιδιά, ποσοστό 1,65%. 

Η εικόνα κατά φύλο συγκριτικά έχει ως εξής: Τα αγόρια έχουν 

µεγαλύτερα ποσοστά στις ακραίες οµάδες (14,10% και 2,3% έναντι 

7,72% και 1,05% των κοριτσιών) και στη µεσαία οµάδα (25,9% έναντι 



 

19,3%). Τα κορίτσια από την πλευρά τους έχουν µικρά ποσοστά (7,72% 

και 1,05%) στις ακραίες οµάδες, ενώ ίσα περίπου σε όλες τις µεσαίες 

(19,65%, 20%, 19,3%, 16,84% και 15,44%). Τα ποσοστά αυτά δεν 

οδηγούν σε συµπεράσµατα για κοινωνική διάκριση της γνωστικής 

επάρκειας κατά φύλο και υστέρηση των κοριτσιών (Banks 1987). 

Αλλά και η οµαδοποίηση των απαντήσεων κατά περιοχή δεν δίνει 

σηµαντική ποσοστιαία διαφοροποίηση της ανταπόκρισης των ΥΕ στις 

ερωτήσεις ανάπτυξης µε βάση την χωροταξική κατανοµή (Banks 1987). 

Συγκεκριµένα, στην οµάδα 0 το µικρότερο ποσοστό 3,03% παρουσιάζουν 

οι ηµιαστικές περιοχές, ενώ οι αστικές και αγροτικές έχουν περίπου ίσα 

ποσοστά 13,6% και 11,67% αντίστοιχα. Επικρατέστερη οµάδα και στις 

τρεις περιοχές είναι η 11-15 µε ποσοστά 22,5%, 21,72% και 25,76% για 

αγροτικές, αστικές και ηµιαστικές αντίστοιχα. Οι αγροτικές και 

ηµιαστικές περιοχές παρουσιάζουν και δεύτερη επικρατέστερη οµάδα, 

την 1-5, µε ίδια ποσοστά. Οι αστικές έχουν ως δεύτερη κατά σειρά 

επικρατέστερη την 6-10 µε 20,29%. Τα υπόλοιπα ποσοστά ανά οµάδα 

και περιοχή κυµαίνονται µεταξύ 6 και 18% µε τα περισσότερα από 11-

15%. Τέλος, η οµάδα 26 εµφανίζει µικρά ποσοστά και στις τρεις περιοχές 

µε µεγαλύτερο στις ηµιαστικές 3,03%, δεύτερο στις αγροτικές 2,5% και 

το µικρότερο στις αστικές 1,19%. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν οδηγούν σε 

ασφαλή συµπεράσµατα για κοινωνική διάκριση της γνωστικής επάρκειας 

µε βάση τη χωροταξική κατανοµή. 

Και τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης για την ποσοστιαία 

αποτύπωση της ανταπόκρισης των ΥΕ στις ερωτήσεις ανάπτυξης 

αποδίδονται µε πίνακες και ραβδογράµµατα. 

Στις κλειστές ερωτήσεις η εικόνα που δίνεται από την ποσοστιαία 

έκφραση των απαντήσεων και τις οµαδοποιήσεις τους στο σύνολο, κατά 

φύλο και κατά περιοχή προέλευσης αποτυπώνονται όλες σε αντίστοιχους 



 

πίνακες και ραβδογράµµατα και γι� αυτό δεν θα γίνεται στη συνέχεια 

ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε ερώτηση. 

 

Γ.3. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Γ.3.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

 
1α: Τι είναι κατά τη γνώµη σου η αρχαιολογία; 

 
Οι µαθητές που επιλέγουν το 1α1 είναι το 2,64%, ποσοστό πολύ 

χαµηλό σε σχέση µε τις επόµενες δύο επιλογές. Στο ανοιχτό τµήµα της 

ερώτησης απαντούν πέντε ΥΕ, χωρίς να αποτυπώνουν οι απαντήσεις 

τους την επίδραση κάποιων συνδρόµων. 

Η επικρατέστερη επιλογή µε 49,09% είναι η 1α2, που αποτυπώνει µια 

θετικιστική και εµπειριοκρατική αντίληψη, ενώ η 1α3, που αποτυπώνει 

µια ανθρωπολογική αντίληψη και που προαπαιτεί µια πιο ολοκληρωµένη 

παράσταση της αρχαιολογίας ως επιστήµης, αποτελεί τη δεύτερη επιλογή 

ως προς το ποσοστό της, µε 28,93%. Η 1α4 δίνει ως µεικτή ερώτηση 

µεµονωµένες απαντήσεις που επιτρέπουν µια στοιχειώδη οµαδοποίηση 

των ποιοτικών στοιχείων µε ΥΕ λιγότερα από 10 κάθε φορά. 

Συγκεκριµένα, 6 ΥΕ επιλέγουν «αρχαίους πολιτισµούς» και 6 

«ανασκαφή- επιστήµη». Οι επιλογές 5 και 6 δίνουν τη δυνατότητα 

απάντησης «δεν ξέρω», «δεν απαντώ» και συγκεντρώνουν µικρά 

ποσοστά 5,45% και 1,16% αντίστοιχα. Να σηµειωθεί ότι οι επιλογές 

αυτές είναι διαθέσιµες σε όλες τις ερωτήσεις. Ποσοστό 7,77% δεν 

απαντά στην ερώτηση. 

Κατά φύλο και γεωγραφική κατανοµή παρατηρούµε ότι την 1α2 την 

επιλέγουν τα κορίτσια σε ποσοστό 51,93% και αγόρια σε ποσοστό 



 

47,21%. Επίσης παιδιά από ηµιαστικές περιοχές σε ποσοστό 69,70%, από 

αγροτικές σε ποσοστό 58,33% και αστικές 43,20%. Αξίζει εδώ να 

καταφανεί η αντίθεση προς την 1α3, όπου οι αστικές περιοχές έχουν την 

πλειοψηφία ενός 32,22% και ακολουθούν οι αγροτικές µε 22,50% και οι 

ηµιαστικές µε 19,70%. Ποσοστό 7,77% δεν απαντά στην ερώτηση. Τα 

ποσοστά αυτά φαίνεται να συνηγορούν µε τις απόψεις για το 

«πολιτιστικό κεφάλαιο» του Bourdieu (1973, 1980). Ως ένα σηµείο η 

επιλογή της 1α2 από το 43,20% από παιδιά αστικών περιοχών σε σχέση 

µε το 32,22% της 1α3 από παιδιά των ίδιων περιοχών αναδεικνύει τη 

σχετικότητα αυτής της άποψης και την ανάλογη για την «πολιτιστική 

υστέρηση» (Banks 1987). 

Συµπερασµατικά, παρατηρούµε ότι για την πλειοψηφία των µαθητών η 

αρχαιολογία προσλαµβάνεται ως µία επιστήµη µε µία µόνο µέθοδο και 

µηχανιστική λειτουργία των επιστηµόνων της. 
 

1β: Τι σκοπό εξυπηρετεί; 
 
Η πλειοψηφία των ΥΕ µε ένα ποσοστό 28,60% επιλέγει την απάντηση 5. Η 

επιλογή της 1β5 δηλώνει µια στοιχειώδη γνώση του αντικειµένου της 
αρχαιολογίας και της ανασκαφής ως µεθόδου της. Αξιοσηµείωτη είναι η 
διαφορά των 10 ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα 
αγόρια επιλέγουν την 5 ως απάντηση σε ποσοστό 24,92% ενώ τα 
κορίτσια σε ποσοστό 34,04%. Αντίθετα, την 4, που έρχεται δεύτερη ως 
επιλογή µε ποσοστό 22,48%, τα αγόρια την επιλέγουν σε ποσοστό 
25,25% ενώ τα κορίτσια σε ποσοστό 20,00%. Καθοριστικός, εποµένως 
παράγοντας για την επικράτηση της επιλογής 5 είναι η επιλογή των 
κοριτσιών. Tα στοιχεία αυτά δεν µπορούν να επαληθεύσουν απόψεις για 
τη σύνδεση κοινωνικής διάκρισης και φύλου. Αντίθετα, φαίνεται να 
επαληθεύουν την άποψη για καλύτερη επίδοση των κοριτσιών στις 
πρώτες βαθµίδες της εκπαίδευσης (Banks 1987). Ως προς τη γεωγραφική 



 

κατανοµή για την 5 δεν υπάρχουν µεγάλες αυξοµειώσεις. Τα ποσοστά 
είναι 28,33%, 29,12% και 25,76% για τις αγροτικές, αστικές, ηµιαστικές 
αντίστοιχα. Στην ερώτηση 1β δεν απαντά ποσοστό 9,26%. 
Ως προς την ηµιανοιχτή 1β7 υπάρχουν έξι διαφορετικές απαντήσεις 

από 11 ΥΕ. Πέντε ΥΕ επιλέγουν ως απάντηση «όλες τις παραπάνω», 
δηλαδή όλες τις δυνατές επιλογές από 1-6, γεγονός που αναδεικνύει την 
αδυναµία επιλογής συγκεκριµένης άποψης λόγω πληµµελούς 
πληροφόρησης. 
1γ: Έχει η αρχαιολογία σχέση µε κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω 

επιστήµες; 

 
Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας κατέδειξαν ότι οι 

µαθητές του δείγµατος έχουν, µε εξαίρεση την Ιστορία, πληµµελή 

ενηµέρωση της σύνδεσης της αρχαιολογίας µε τις περισσότερες από τις 

επιστήµες αυτές. 

Η σχέση της αρχαιολογίας µε τις προτεινόµενες επιστήµες διαβαθµίζεται ως 

εξής:  

Με την αρχαία ελληνική γραµµατεία (1γ1) το 28,43% των µαθητών 

θεωρεί ότι υπάρχει «αρκετή» σχέση και το 21,9% «µεγάλη», ενώ οι 

υπόλοιπες επιλογές κυµαίνονται µεταξύ 23,14% ποσοστό που αντιστοιχεί 

σε καµία επιλογή και 1,49% που αντιστοιχεί στο «∆εν απαντώ». 

Με την αρχιτεκτονική (1γ2) 26,45% επιλέγει το «αρκετή» σχέση και 

24,7% το «µεγάλη», ενώ στις υπόλοιπες επιλογές το ποσοστό κινείται 

µεταξύ του 22,98% που αντιστοιχεί σε καµία επιλογή και 1,32%, που 

αντιστοιχεί στο «∆εν απαντώ». 

Με τη βιολογία (1γ3) το 29,75% θεωρεί ότι δεν υπάρχει «καµία» 

σχέση, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές κινούνται µεταξύ 28,43% για καµία 

επιλογή και 2,48% για το «∆εν απαντώ». 

Στην ερώτηση 1γ4 που αφορά τη σχέση αρχαιολογίας-ιστορίας το 



 

57,9% επιλέγει το «µεγάλη» σχέση και άλλο ένα 17,02% το «αρκετή», 

ενώ οι υπόλοιπες διαβαθµίσεις κινούνται µεταξύ του 16,36% -καµία 

επιλογή- και 0,99% στο «∆εν απαντώ». 

Στη σχέση µε την κοινωνιολογία (1γ5) το µεγαλύτερο ποσοστό, 

29,92% δεν επιλέγει καµία απάντηση και τα υπόλοιπα ποσοστά κινούνται 

γύρω στο 17% για τις επιλογές «αρκετή», «µικρή» και καµία, ενώ µόνο 

2,98% απαντά «µεγάλη». Οι επιλογές «δεν ξέρω», «δεν απαντώ» 

συγκεντρώνουν συνολικά 15% περίπου. 

Στη σχέση µε την πολεοδοµία (1γ6), όπως και στην κοινωνιολογία, ένα 

ποσοστό 28,93%, δεν επιλέγει καµία απάντηση και τα υπόλοιπα ποσοστά 

κινούνται µεταξύ 8,93% και 21,82% για τις 4 διαβαθµίσεις. Οι επιλογές 

«δεν ξέρω», «δεν απαντώ» συγκεντρώνουν 11,4%. 

Παράλληλα προς τις δύο προηγούµενες, στη σχέση µε την φιλοσοφία 

(1γ7) ένα ποσοστό 26,28% δεν επιλέγει καµία απάντηση, ενώ οι 

υπόλοιπες επιλογές κινούνται µεταξύ του 24,13% «αρκετή» και 10,91% 

«καµία». Περίπου 7% επιλέγουν «δεν ξέρω», «δεν απαντώ». 

Στη σχέση µε τη φυσική (1γ8) ένα ποσοστό 33,88% θεωρεί ότι 

«καµία» σχέση δεν υπάρχει µεταξύ των δύο επιστηµών 15,37% επιλέγει 

«µικρή», ενώ τα άλλα ποσοστά κινούνται µεταξύ του 1,65%, «δεν 

απαντώ» και 8,76% «δεν ξέρω». Ποσοστό 29,92% δε δίνει καµία 

απάντηση. 

Στη σχέση της αρχαιολογίας µε τη χηµεία (1γ9) ένα ποσοστό 34,55% 

επιλέγει «καµία» σχέση, ενώ τα άλλα ποσοστά, µε εξαίρεση το 32,07% -

καµία διαβάθµιση- κυµαίνονται µεταξύ 1,16% «µεγάλη» και 13,55% 

«µικρή». 

Στην ηµιανοιχτή ερώτηση 1γ10, όπου δίνεται η δυνατότητα στους 

µαθητές να αναφέρουν κάποια άλλη επιστήµη που κατά τη γνώµη τους 

σχετίζεται µε την αρχαιολογία, 584 µαθητές, ποσοστό 96,52% δεν 

απαντούν και δεν παραθέτουν καµία επιστήµη. Το υπόλοιπο 3,48 % 



 

επιλέγει κάποια επιστήµη και κάποιοι από τους µαθητές δίνουν και τη 

σχετική διαβάθµιση, από το «µεγάλη» έως το «δεν απαντώ», αντίστοιχα 

προς τις διαβαθµίσεις για τις υπόλοιπες επιστήµες (βλ. πίνακα). Στην 

ερώτηση 1γ10 εξετάστηκε αν η επιλογή συγκεκριµένης επιστήµης 

σχετίζεται µε το επάγγελµα των γονέων. Σε κανένα ΥΕ που επιλέγει την 

1γ10 δεν βρέθηκε αντιστοιχία της επιλεγµένης επιστήµης µε το 

επάγγελµα ή την επιστηµονική κατάρτιση των δύο ή ενός από τους δύο 

γονείς, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η διαδικασία πολιτιστικής 

κοινωνικοποίησης (Πυργιωτάκης 1984) δεν λειτουργεί άµεσα ως προς αυτόν 

τον παράγοντα (Hofstaetter 1978, Φράγκος 1984). 

 

1δ: ∆ικαιολόγησε τις επιλογές σου στην ερώτηση 1γ. Περίγραψε 

συνοπτικά : 

 
Στην ερώτηση υπάρχει ποσοστό ανταπόκρισης 35,21% και αντίστοιχα 

ποσοστό µη ανταπόκρισης 64,79%. Στις περισσότερες περιπτώσεις -64 

ΥΕ- αναφέρονται διαφορετικές µεταξύ τους επιστήµες µε µεµονωµένες 

αναφορές τεκµηρίωσης, έτσι ώστε να µη µπορεί να γίνει οµαδοποίηση. 

Μόνον όσον αφορά στην ιστορία υπήρχε και µεγαλύτερο ποσοστό 

ανταπόκρισης ως προς τις απαντήσεις και δυνατότητα οµαδοποίησης. 

Σχηµατίζονται τέσσαρες οµάδες από τις απαντήσεις 89 ΥΕ, 

συγκεκριµένα: 

38 ΥΕ: Η Ιστορία βοηθά την αρχαιολογία 

20 ΥΕ: Η Αρχαιολογία βοηθά την Ιστορία, 

27 ΥΕ: Κοινό αντικείµενο, Αλληλεξάρτηση και 

4 ΥΕ: Άλλο. 

58 ΥΕ επιλέγουν το «∆εν απαντώ-∆εν ξέρω» και 6 δίνουν διάφορες απαντήσεις. 

Ως προς την 1δ συνολικά : 

64 µαθητές του δείγµατος δίνουν µεµονωµένες τεκµηριώσεις άλλων 



 

επιστηµών που δεν οµαδοποιούνται. 

58 ΥΕ γράφουν «δεν απαντώ», «δεν ξέρω». 

Ορισµένα ΥΕ δίνουν κατά τη διαδικασία της έρευνας µεµονωµένες 

απαντήσεις της µορφής: «δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο», «βαριέµαι», 

«έτσι πιστεύω/ νοµίζω», «δεν µπορώ». Τα ποιοτικά αυτά στοιχεία θα ήταν 

χρήσιµα για την έρευνα καθαυτή και τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου, αν 

αποτελούσαν µεγάλες, πολυπρόσωπες οµαδοποιήσεις. Από µεµονωµένες 

απαντήσεις δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Ο 

συσχετισµός των ποιοτικών στοιχείων της 1δ µε τα ποσοτικά δεδοµένα της 

1γ οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είναι συναφή τα αποτελέσµατα και ότι οι 

γνώσεις που έχουν παραχθεί από διάφορες πηγές είναι επιφανειακές ως προς 

τα ζητούµενα της 1γ. 

 

Γ.3.2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 2: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

 
2α: Έχεις συναντήσει ποτέ έναν / µία αρχαιολόγο; 

 
Απαντώντας την 2α, ένα ποσοστό 56,53% δηλώνει ότι δεν έχει 

συναντήσει αρχαιολόγους, 33,55% δηλώνει ότι συνάντησε κάποιον ή 

κάποια αρχαιολόγο και 9,92% δεν απαντά στην ερώτηση. Ως προς τη 

χωροταξική διάταξη τα παιδιά που δεν συνάντησαν αρχαιολόγο είναι 

περισσότερα στις αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές (63,33% και 62,12% 

αντίστοιχα) και λιγότερα στις αστικές (53,70%). Τα ποσοστά, όµως, είναι 

σηµαντικά υψηλά και στις τρεις περιοχές, έτσι ώστε να µην εξάγονται 

ασφαλή συµπεράσµατα για διάκριση λόγω χωροταξικής - κοινωνικής 

προέλευσης. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις, κατά τη διαδικασία ανάλυσης 

των ανοιχτών ερωτήσεων, παρατηρήθηκε κάποια ένδειξη επίδρασης της 

γνωριµίας είτε στη χρήση ορολογίας, είτε στη γνώση κάποιων ιδιαίτερων 

λεπτοµερειών του επαγγέλµατος του αρχαιολόγου, αλλά τα στοιχεία αυτά 



 

δεν µπορούν να θεωρηθούν στοιχεία τεκµηρίωσης της γνωριµίας µε 

αρχαιολόγο εφόσον υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες.  

 
2β: Σε τι διαφέρει ο αρχαιολόγος από τον συντηρητή αρχαιοτήτων; 

 
Οι απαντήσεις των µαθητών στην ανοιχτή 2β οµαδοποιούνται σε οκτώ 

οµάδες. Ποσοστό 39% των υποκειµένων έρευνας (236 µαθητές), αποτελούν 

την πλειοψηφούσα οµάδα. Στις απαντήσεις αυτών των ΥΕ τονίζεται ο 

ρόλος του αρχαιολόγου ως ερευνητή, µελετητή και ανασκαφέα, ενώ στον 

συντηρητή δίνεται ο ρόλος του προστάτη και συντηρητή των αρχαίων 

που σε ορισµένες περιπτώσεις νοούνται ως «θησαυροί». Είναι 

χαρακτηριστικό το ότι σε πολλές απαντήσεις των ΥΕ υπήρχε για την 

απόδοση του ρόλου του συντηρητή το επίρρηµα «απλώς» για να τονιστεί 

η ανισότητα µεταξύ αρχαιολόγου και συντηρητή και η υπεροχή του πρώτου. 

Μια δεύτερη οµάδα 151 ΥΕ, ποσοστό 24,95%, επιλέγει «∆εν ξέρω», 

«∆εν απαντώ». Μια τρίτη οµάδα 45 ΥΕ, ποσοστό 7,43%, επιλέγουν 

«Άλλο» µε απαντήσεις που δεν οµαδοποιούνται. Ποσοστό 1,65% (10 

ΥΕ), εκφράζουν την άποψη ότι «∆ιαφέρουν σε αντικείµενο / γνώσεις». 

Επίσης, καταγράφονται τρεις µεµονωµένες χαρακτηριστικές απαντήσεις: 

«ο αρχαιολόγος ξεναγεί, ο συντηρητής συντηρεί», «∆εν ξέρω τι είναι ο 

συντηρητής αρχαιοτήτων», «ο αρχαιολόγος εκτός από τη συντήρηση 

αρχαιοτήτων έχει και θεωρητικές γνώσεις». 

 
2γ: Τι είναι ο αρχαιολόγος; Αυτός που κυρίως... 

 
Η επικρατέστερη αντίληψη, ως επιλογή απάντησης της 2γ, είναι η 

εµπειριοκρατική αντίληψη του αρχαιολόγου ως ανασκαφέα, η επιλογή 3, µε 

ποσοστό 21,16%. Ακολουθούν µε 17,69% η επιλογή 5 που εκφράζει µια πιο 

σύνθετη ανθρωπολογική αντίληψη και µε 17,19% η 6, µια 

ελληνοκεντρική αντίληψη. Με µικρότερα ποσοστά επιλέγονται άλλες 



 

αντιλήψεις. Με ποσοστό 13,55% επιλέγεται η 2, η αντίληψη του 

αρχαιολόγου - ήρωα περιπετειών για την ανακάλυψη πολιτισµών, ενώ µε 

10,41% η 4, η αντίληψη του αρχαιολόγου ως µελετητή καταλοίπων 

αρχαίων πολιτισµών. Αξιοσηµείωτα είναι τα χαµηλά ποσοστά των 

επιλογών 7, 8, και 9, στοιχείο που αποτυπώνει την αντίληψη ότι ο 

αρχαιολόγος δεν σχετίζεται µε αναστηλώσεις µνηµείων, διεύθυνση 

µουσείων και οργάνωση µόνιµων ή περιοδικών εκθέσεων σε 

µουσειακούς χώρους. Την ηµιανοιχτή 2γ10 απαντούν 16 ΥΕ χωρίς οι 

απαντήσεις να εµπεριέχουν κάποια ποιοτικά στοιχεία, ώστε να 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ως προς την κατανοµή κατά φύλο 

στην επικρατέστερη άποψη 3 παρατηρούµε µια διαφορά έξι µονάδων 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, µε 24,59% στα αγόρια και 18,60% στα 

κορίτσια. Αξιοσηµείωτες είναι οι αυξοµειώσεις που παρουσιάζονται κατά 

περιοχή, ειδικά για τις επιλογές 3, 5 και 6, όπου και εµφανίζεται η εξής 

εικόνα: Την επιλογή 3 επιλέγουν 34,17% στις αγροτικές περιοχές, 

19,57% στις αστικές και µόνο 7,58% στις ηµιαστικές, ενώ την επιλογή 5, 

ποσοστό 8,33% στις αγροτικές, 17,18% στις αστικές και 37,88% στις 

ηµιαστικές περιοχές αντίστοιχα. Στην επιλογή 6, τα ποσοστά είναι 

21,67% στις αγροτικές, 14,56% στις αστικές και 25,76% στις ηµιαστικές. 

Στις αστικές περιοχές παρατηρείται µια σχεδόν ισοκατανοµή επιλογών σε 

σχετικά χαµηλά ποσοστά. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν σε µια ένδειξη 

ότι το σχετικά υψηλό ποσοστό 21,16% της επιλογής 3 θα µπορούσε να 

σχετιστεί µε χαµηλότερου επιπέδου πολιτιστικά περιβάλλοντα (Bourdieu 

1973) ή διαφορετικής κουλτούρας περιβάλλοντα (Riessmann 1962, 

Trinker & Tailor 1973).  

 
2δ: Θα ήθελες να συναντήσεις έναν / µία αρχαιολόγο; 

 



 

Η πλειοψηφία των µαθητών, ένα ποσοστό 33,39%, επιλέγει, 

απαντώντας την 2δ, «πολύ». Υπάρχει, όµως, και µία διασπορά επιλογών 

στο «πάρα πολύ» που επιλέγεται από ένα 24,46% και στο «λίγο» που 

επιλέγεται από ένα 20,17%. Ως προς το φύλο παρατηρείται στην 

επικρατέστερη άποψη «πολύ» µια διαφορά ένδεκα περίπου µονάδων µε 

28,85% για τα αγόρια και 39,65% για τα κορίτσια. Στην επιλογή «πάρα 

πολύ» υπάρχει µια διαφορά οκτώ περίπου µονάδων µε 20,98% στα 

αγόρια και 28,77% στα κορίτσια. Στην επιλογή «λίγο» υπάρχει ένα 

προβάδισµα µε 23,93% στα αγόρια και 16,84% στα κορίτσια. Από την 

ποσοστιαία αυτή ανάλυση εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα κορίτσια 

επιθυµούν σε µεγαλύτερο ποσοστό την συνάντηση µε έναν αρχαιολόγο απ� 

ό,τι τα αγόρια. Ως προς την κατανοµή κατά φύλο, εποµένως, ισχύει η ίδια 

παρατήρηση µε της ερώτησης 1β. Όσον αφορά στην κατανοµή κατά 

περιοχές παρατηρείται ως προς την επικρατέστερη επιλογή «πολύ» µια 

ανισοκατανοµή µεταξύ των περιοχών. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

συγκεντρώνουν οι αγροτικές περιοχές µε 43,33%, ακολουθούν οι αστικές 

µε 31,98% ενώ, τέλος, οι ηµιαστικές περιοχές δίνουν ένα ποσοστό 

24,24%. Αντίθετα στην επιλογή «πάρα πολύ» οι ηµιαστικές περιοχές 

συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό 39,39%, ενώ 22,50% είναι το 

ποσοστό για τις αγροτικές και 22,67 % για τις αστικές περιοχές. Ως 

συµπέρασµα προκύπτει ότι µεγαλύτερη επιθυµία για συνάντηση 

διατυπώνεται από µαθητές αγροτικών και ηµιαστικών περιοχών. Το 

στοιχείο αυτό δεν επαληθεύει απόψεις για υστέρηση πολιτιστική στα 

συγκεκριµένα πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση προς τα δεδοµένα 

της ερώτησης 2γ. Εκτός εάν παρατηρείται εδώ µια διάσταση µεταξύ 

αποκτηµένης γνώσης και εµπειρίας και επιθυµίας για γνώση και 

εµπειρία. Συγκρίνοντας, επίσης, το συνολικό ποσοστό του «όχι», 56,53% 

της ερώτησης 2α, παρατηρείται ένας ισοσκελισµός µε τα ποσοστά της 2δ 



 

που αντιστοιχούν στο «πάρα πολύ» και «πολύ» (24,46% και 33,39% 

αντίστοιχα), που συνολικά ανέρχονται στο 57,85%. 

Η συγκεκριµένη ερώτηση, όπως και οι επόµενες 2ε και 2στ, έλαβε 

υπόψη της το γεγονός ότι ο αρχαιολόγος ως άτοµο κύρους και κάτοχος 

γνώσεων θα ενεργοποιούσε την φυσική περιέργεια και την τάση των 

εφήβων για δηµιουργία προτύπων, την ταύτιση µε αυτά και, εποµένως, 

τη δηµιουργία µιας στενότερης σχέσης µαζί του στα πλαίσια της 

διαδικασίας κοινωνικοποίησης (Hofstaetter 1978, Φράγκος 1984). Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις ανοιχτές ερωτήσεις αρκετά ΥΕ που 

αναφέρονται είτε σε συνάντηση, είτε σε συνεργασία µε αρχαιολόγους 

χρησιµοποιούν το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο - φαινόµενο που µπορεί 

να εξηγηθεί µε δύο τρόπους : είτε ότι οι µαθητές αποφεύγουν την 

απάντηση σε πρώτο ενικό πρόσωπο και υιοθετούν µια «απάντηση φυγής» 

ως άµυνα σε προσωπική ερώτηση (Συγκολλίτου 1978), κάτι που 

συµβαίνει στις έρευνες, είτε ότι τα ΥΕ αισθάνονται αµεσότητα, οικειότητα 

και ενθουσιασµό σε µια τέτοια προοπτική και θέλουν να εκφράσουν την 

επιθυµία γνωριµίας ή συµµετοχής µε τη χρήση πρώτου πληθυντικού που 

εκφράζει αυτήν την αµεσότητα. 

 

2ε: Γιατί θα ήθελες να τον / την συναντήσεις, εάν ήθελες; 

 
Σε όλες τις επιλογές της 2ε τα ποσοστά είναι σχετικά χαµηλά. Το 

υψηλότερο ποσοστό, 29,09% το συγκεντρώνει η επιλογή 6 και δηλώνει 

την επιθυµία να δοθεί από τον αρχαιολόγο η ευκαιρία επίσκεψης σε µια 

ανασκαφή. Την ίδια στιγµή µόνον 9,09% θα ήθελε πληροφορίες για το 

επάγγελµα του αρχαιολόγου, σύγκριση που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

ισχυρότερο κίνητρο γνωριµίας αποτελεί ο αρχαιολόγος - ανασκαφέας και 

όχι ο αρχαιολόγος ως επαγγελµατίας και επιστήµονας γενικά. Η επιλογή 

αυτή συνάδει µε το γεγονός ότι η επικρατέστερη απάντηση στις ερωτήσεις 



 

1α, 1β, 2γ είχε ως επίκεντρο την ανασκαφή. Από τις ηµιανοιχτές 

ερωτήσεις 2ε1 έως 2ε5 το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η 2ε2, 

δηλαδή η πρόθεση απόκτησης πληροφοριών για παλιότερους 

πολιτισµούς και εποχές µε ποσοστό 17,69%. Η διάκριση µεταξύ των 2ε2 

και 2ε3 από τη µια και της 2ε4 από την άλλη γίνεται για να διαπιστωθεί αν 

η παράσταση που έχουν τα ΥΕ έχει περισσότερο ανθρωπολογικό ή ιστορικό 

χαρακτήρα. ∆ιαπιστώνεται ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση υπερτερεί η 

ανθρωπολογική παράµετρος, αφού η συγκεκριµένη ιστορική παράµετρος 

συγκεντρώνει ποσοστό µόνον 4,96% µε την επιφύλαξη ότι τα ΥΕ ίσως 

ταυτίζουν τις δύο επιλογές. Εξάλλου η διάκριση της 2ε2 και 2ε3 γίνεται 

για να διαπιστωθεί αν υπάρχει µεγαλύτερη ή ιδιαίτερη προτίµηση προς τον 

ελληνικό πολιτισµό. Η διαφορά µεταξύ των ποσοστών της 2ε2 και της 

2ε3 (17,69 % και 11,07% αντίστοιχα) αποδεικνύει ότι υπάρχει ευρύτερο 

ενδιαφέρον για τη γνωριµία πολιτισµών και όχι µια ελληνοκεντρική οπτική. 

Ως προς το περιεχόµενο των οµαδοποιηµένων απαντήσεων των ερωτήσεων 

2ε1 ως 2ε5 παρατηρούµε τα εξής:  

Στην 2ε1, 11 ΥΕ επιλέγουν την ερώτηση ως επιλογή της κλειστής, 

χωρίς να συµπληρώνουν το ανοιχτό τµήµα, 14 δίνουν ποικίλες 

απαντήσεις που δεν οµαδοποιούνται και 3 επιλέγουν το Λούβρο.  

Την 2ε2, 34 ΥΕ την επιλέγουν ως επιλογή της 2ε χωρίς να απαντούν 

στο ανοιχτό τµήµα, 15 θα ζητούσαν πληροφορίες για την προϊστορία, 14 

για την αρχαιότητα γενικά, 13 για ένα µεγάλο χρονικά ιστορικό φάσµα, από 

την γεωµετρική ως την ελληνιστική περίοδο, 6 για τη µινωική -µυκηναϊκή -

κυκλαδική, 5 για τους πολιτισµούς Ινδιάνων, Μάγιας, Ίνκας, 5 για όλους τους 

πολιτισµούς και από 7 για τη Ρωµαϊκή, Βυζαντινή και τον Μεσαίωνα 

αντίστοιχα. 

Ως προς το είδος των πληροφοριών που θα ζητούσαν: 34 ΥΕ θα 

ζητούσαν πληροφορίες χωρίς να ορίζουν ποιες, 24 για τα ήθη, έθιµα και 

τον τρόπο ζωής, 21 για την αρχαιότητα και τους αρχαίους πολιτισµούς 



 

γενικά, 19 για την κουλτούρα, τον πολιτισµό, τις τέχνες και τα γράµµατα, 

και µεµονωµένα για ανασκαφές, αρχαία Ελλάδα, αρχαιότητες. 

Στην 2ε3, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό: 19 ΥΕ θα ζητούσαν 

πληροφορίες για τις περιόδους από την γεωµετρική ως την ελληνιστική, 18 

δεν ορίζουν τις πληροφορίες που θα ζητούσαν, 11 θα ζητούσαν για ένα 

ευρύ χρονολογικό φάσµα που δεν οµαδοποιείται, 8 για τη µινωική - 

µυκηναϊκή - κυκλαδική, 5 για τη ρωµαϊκή - βυζαντινή και 4 για την 

προϊστορία. 

Ως προς το είδος των πληροφοριών: 22 ΥΕ δεν ορίζουν τις 

πληροφορίες που θα ζητούσαν, 17 θα ζητούσαν πληροφορίες για ήθη, 

έθιµα, πολιτισµό, τρόπο ζωής, 9 για κουλτούρα, πολιτισµό, τέχνες, 

γράµµατα, 6 για τον πολιτισµό και 2 για ιστορικά πρόσωπα. 

Στην 2ε4, 10 ΥΕ θα ζητούσαν ιστορικές πληροφορίες για την 

κλασσική αρχαιότητα, 7 για την προϊστορία, 3 για το Βυζάντιο και 

µεσαίωνα, 9 για διάφορες εποχές, ενώ άλλοι 9 δεν ορίζουν το είδος της 

πληροφορίας που θα ζητούσαν. 

Ως προς το είδος των πληροφοριών: 15 ΥΕ θα ζητούσαν πληροφορίες 

για τον τρόπο ζωής, τα ήθη και έθιµα, 7 δεν ορίζουν τις πληροφορίες που 

θα ζητούσαν, ενώ 4 θα ζητούσαν διάφορες. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι και στις τρεις περιπτώσεις 

πρόθεσης απόκτησης πληροφοριών µεγάλο αναλογικά µέρος των 

µαθητών θέτει τον τρόπο ζωής, τα ήθη και έθιµα. 

Σχετικά µε τις πληροφορίες για το επάγγελµα του αρχαιολόγου στην 2ε5: 

17 υποκείµενα έρευνας θα ήθελαν να πληροφορηθούν σχετικά µε τον τρόπο 

δουλειάς, τις συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες εργάζεται ο 

αρχαιολόγος και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί. 14 ΥΕ θα ήθελαν να 

πληροφορηθούν το κίνητρο επιλογής του επαγγέλµατος. 13 τα 

µειονεκτήµατα, ενώ µόνον 7 τα πλεονεκτήµατα. Οµάδες µε ΥΕ κάτω των 

10 θα ήθελαν να λάβουν πληροφορίες για το αντικείµενο εργασίας του (9), την 



 

αµοιβή (3), τις σπουδές (8), τα συναισθήµατα (5), γενικά πληροφορίες (9). 

Αξίζει εδώ να παρατηρηθεί ότι ενώ προκύπτουν από τις απαντήσεις των 

συγκεκριµένων µαθητών τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή οι βασικοί άξονες 

που συνιστούν το επάγγελµα του αρχαιολόγου, ποσοτικά ο αριθµός των 

απαντήσεων είναι µικρός σε αναλογία προς το συνολικό δείγµα της 

έρευνας των 605 ατόµων. 

 

2στ: Τι άλλο θα περίµενες από µία συνάντηση µαζί του / της; 

 
Στην ερώτηση 2στ ανταποκρίθηκαν 301 ΥΕ, ποσοστό 49,75%. Από τα 

ΥΕ δεν τηρήθηκε η οδηγία για λέξεις κλειδιά στις απαντήσεις, παρ� όλα 

αυτά δίνονται χρήσιµα ποιοτικά στοιχεία, αφού προκύπτουν τρεις βασικοί 

άξονες επιθυµιών: Γνώσεις, Εµπειρία και Επικοινωνία. Συγκεκριµένα: Γνώση, 

εµπειρίες, ενηµέρωση (γενικά) (57), Πληροφορίες για την αρχαιολογία και τις 

παραµέτρους της (74), Πληροφορίες για το επάγγελµα (38), Ξενάγηση σε 

αρχαιολογικούς χώρους - µνηµεία - µουσεία (16), Επίσκεψη σε 

ανασκαφή, Συνεργασία (15), Βοήθεια στο σχολείο (1), Να µου χάριζε 

ένα αγαλµατάκι (1) (βλ. πίνακα). Σε σύγκριση µε την 2ε παρατηρείται 

σχετική συνάφεια και όχι αποκλίσεις ως προς την ανταπόκριση των 

µαθητών του δείγµατος.  

 

 

 

 

Γ.3.3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 3: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 
3α: Τι είναι ένας αρχαιολογικός χώρος; 

 
Επικρατέστερη από τις δυνατές απαντήσεις στην 3α είναι η επιλογή 3α4. 

Σε ποσοστό 36,69% οι µαθητές επιλέγουν την ιστορική διάσταση του 



 

αρχαιολογικού χώρου. Η επιλογή αυτή αποτελεί το 33,44% των αγοριών 

και το 42,11% των κοριτσιών. Ως προς τη χωροταξική κατανοµή τα 

ποσοστά είναι 36,67% για τις αγροτικές περιοχές, 38,42% για τις αστικές 

και 25,76%  για τις ηµιαστικές ∆εύτερη επιλογή η 3α2, που αποτυπώνει 

περισσότερο την φορµαλιστική και θετικιστική άποψη, µε συνολικό ποσοστό 

17,85%. Τα αγόρια την επιλέγουν σε ποσοστό 23,93%, ενώ τα κορίτσια σε 

ποσοστό 11,93%. Και εδώ ως προς τη διάκριση κατά φύλο ισχύει ό,τι και 

στις περιπτώσεις των ερωτήσεων 1β και 2γ. Ως προς τη χωροταξική 

κατανοµή τα ποσοστά δεν οδηγούν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα.  

Η ηµιανοιχτή 3α8 δε δίνει τα αναµενόµενα ποιοτικά στοιχεία, αφού 

απαντάται µόνον από το 0,83% του συνόλου (0,98% των αγοριών και 0,70% 

των κοριτσιών). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις προέρχονται 

µόνον από τις αστικές περιοχές και δεν οµαδοποιούνται (βλ. πίνακα). 

 
3β: Έχεις επισκεφτεί αρχαιολογικούς  χώρους; 

 
Η πλειοψηφία των ΥΕ έχει επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους από 5-

10 φορές σε ποσοστό 42,81%. Το ποσοστό αυτό διαµορφώνεται για τα 

αγόρια στο 41,31% και για τα κορίτσια στο 45,26%. Ως προς τη 

γεωγραφική κατανοµή οι µαθητές των αγροτικών περιοχών δίνουν στην 

επιλογή αυτή ποσοστό 56,67%, των ηµιαστικών 48,48% και των αστικών 

37,95. Τα ποσοστά αυτά είναι ευεξήγητα, αν λάβει κανείς υπόψη του 

τους τόπους εύρεσης των αρχαιολογικών χώρων. Τα ποσοστά αυτά δεν 

θεωρούνται ικανοποιητικά από την ερευνήτρια, αν λάβει κανείς υπόψη 

την ηλικία των µαθητών. ∆εν θεωρείται, επίσης, ικανοποιητικό το ποσοστό 

του 17,52% που έχει επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους πάνω από 15 

φορές και το 16,03% που επισκέφτηκε 10-15 φορές (κατά φύλο: αγόρια 

20% και κορίτσια 15,79% και 11,15% και 21,75% αντίστοιχα). 

Γεωγραφική κατανοµή: Στην 3β1 µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν 



 

οι αστικές περιοχές, µε ποσοστό 21,24%, ακολουθούν οι ηµιαστικές, µε 

ποσοστό 19,70 % και, τέλος, οι αγροτικές µε εξαιρετικά µικρό ποσοστό 

3,33%, γεγονός που αποτελεί ένδειξη για συνειδητή επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο µε βάση κοινωνικά κριτήρια χωροταξικής κατανοµής 

ως προς την αναγωγή στην άποψη για το «πολιτιστικό κεφάλαιο» 

(Bourdieu 1973). Μικρό ποσοστό συγκεντρώνει η περίπτωση της µίας 

(11,9%) ή καµίας (2,98) επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο. Η 

ποσοστιαία ανάλυση της 3β οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα ποσοστά που 

αποτυπώθηκαν στην 3α προέρχονται στην πλειοψηφία τους από άλλες 

πηγές πληροφόρησης και όχι από την επιτόπια επίσκεψη. Πρέπει επίσης 

να ληφθεί υπόψη ότι δεν καθορίζεται ο χρόνος, η διάρκεια και ο τρόπος 

προσέγγισης κατά την επίσκεψη, αλλά παρόµοια ερωτήµατα θα 

ξεπερνούσαν τα όρια της παρούσας έρευνας οδηγώντας την ίσως σε 

πλατειασµό και περιπτωσιολογία. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι δεν 

τέθηκε ευθέως το ερώτηµα «θέλεις να επισκεφτείς έναν αρχαιολογικό 

χώρο», ώστε να µη λειτουργήσει ο αντενεργός παράγοντας της επιθυµίας 

ικανοποίησης του ερευνητή από την πλευρά των ΥΕ (Ηargie 1995) και την 

έλξη της θετικής απάντησης (Mucchielli 1968, Συγκολλίτου 1978, Javeau 

1996). Αντίθετα για τους σκοπούς της έρευνας θεωρήθηκαν προσφορότερες 

οι ερωτήσεις 3γ, 3δ, 3ε και 3στ που ακολουθούν. 
 

3γ: Τι σου αρέσει στην επίσκεψη ενός αρχαιολογικού χώρου; 

 
Πρώτη είναι στις επιλογές των µαθητών η 3γ1, στοιχείο που δείχνει τη 

µεγάλη εντύπωση που προκαλούν τα µνηµεία καθ� εαυτά στους µαθητές 

-επιλογή που συγκεντρώνει ποσοστό 19,01% του δείγµατος. Αν, όµως, 

λάβουµε υπόψη τις απαντήσεις των ΥΕ στην ανοιχτή ερώτηση 6α 

παρατηρούµε µια απόκλιση µεταξύ της επιθυµίας γνωριµίας και θετικής 

πρόσληψης των µνηµείων σε σχέση µε τη γνώση για το τι είναι ένα 

µνηµείο. ∆εύτερη επιλογή στην προτίµηση των ΥΕ αποτελεί η 3γ5 µε 



 

ποσοστό 18,18%, που τονίζει την ιστορική διάσταση και θεωρεί τον 

αρχαιολογικό χώρο ως χώρο άντλησης ιστορικών πληροφοριών, αντίστοιχα 

προς άλλες ερωτήσεις όπου επικρατεί η επιλογή της ιστορικής 

διάστασης. Τρίτη στην επιλογή έρχεται η 3γ8 µε 17,69%, που τονίζει την 

ανθρωπιστική διάσταση. Ως προς την ηµιανοιχτή ερώτηση 3γ10 

υπάρχουν οκτώ µεµονωµένες απαντήσεις που δεν οµαδοποιούνται και 

δεν συνεισφέρουν σε ποιοτικά στοιχεία. Αναφέρονται είτε µε κριτική 

διάθεση απέναντι στην κακή κατάσταση των χώρων και των µνηµείων, είτε 

στην έλλειψη συναισθηµάτων, είτε, αντίθετα, στον θαυµασµό για την 

ευφυία του ανθρώπου. Ένα ΥΕ δίνει προσοχή στην καντίνα, γεγονός που 

ανταποκρίνεται στη συζήτηση για τους χώρους υποδοχής και τους 

βοηθητικούς χώρους σ� έναν αρχαιολογικό χώρο (Βλάχου 1997), όπως 

έχει παρατηρηθεί και στην 3α. 

 
3δ: Τι σε αποτρέπει από µια τέτοια επίσκεψη; 

 
Επικρατέστερη αντενεργή επίδραση για την επίσκεψη σε αρχαιολογικό 

χώρο θεωρείται από τα ΥΕ η περίπτωση της 3δ5, δηλαδή η πολυκοσµία 

σε οµαδικές ξεναγήσεις (∆άσιου 1988[2]) µε ποσοστό 18,51%, ενώ 

ακολουθεί η 3δ3, δηλαδή η έλλειψη ξενάγησης (∆άσιου 1988[2]) µε 

ποσοστό 16,69%. Τα υπόλοιπα ποσοστά κατανέµονται σχεδόν οµοιόµορφα 

µε µικρά ποσοστά κάτω από 10% στις υπόλοιπες επιλογές, εκτός του 

10,91% στη 3δ1, που θεωρεί αποτρεπτικό παράγοντα τις καιρικές συνθήκες. 

Στην ερώτηση αυτή υπήρχαν τρεις ηµιανοιχτές ερωτήσεις, η 3δ2, που 

αναφέρεται στο εισιτήριο, η 3δ9, που αναφέρεται στο ωράριο και η 3δ10, 

που δίνει τη δυνατότητα για κάποια επιπρόσθετη παρατήρηση από 

πλευράς των ΥΕ. Στην 3δ2, 6 µαθητές δηλώνουν ότι το εισιτήριο είναι 

ακριβό, ενώ 13 ΥΕ απλώς το επιλέγουν, γεγονός που οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι λειτουργεί ως αντενεργός παράγοντας επίσκεψης. Στην 3δ9 



 

το ωράριο αναφέρεται από µεµονωµένα ΥΕ ως «µικρό», «πολύ πρωινό», 

«άβολο» και «ακατάλληλο». Στην 3δ10 αναφέρονται από µεµονωµένα ΥΕ 

σε οµάδες το πολύ 7 ατόµων (βλ. πίνακα) οι ανούσιες ξεναγήσεις, η 

έλλειψη ξενάγησης, η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη ενδιαφέροντος, η δυσκολία 

µετάβασης, το πανάκριβο εισιτήριο. 

 
3ε: Ποιος θα ήθελες να οργανώσει µια παρόµοια επίσκεψη; 

 
Με µεγάλη πλειοψηφία σε ποσοστό 48,26% τα παιδιά επιλέγουν ως 

φορέα οργάνωσης µιας επίσκεψης σε αρχαιολογικό χώρο το σχολείο, 

αποτέλεσµα που µπορεί να αποδοθεί είτε στη µη γνώση άλλων φορέων, 

είτε στη µεγάλη εµπιστοσύνη που τρέφουν οι µαθητές στη συγκεκριµένη 

περίπτωση για το σχολείο. Στην ανοιχτή 3ε5 σε µεµονωµένες απαντήσεις 

επιλέγεται ο καθηγητής της Ιστορίας ή ένας διάσηµος αρχαιολόγος, η τοπική 

αυτοδιοίκηση, ο ξεναγός, ένας ειδικός, οι πρόσκοποι, ένας συγγενής, ο 

φιλόλογος, ένας φίλος, ενώ δεν απαντάται από 590 ΥΕ και συνεισφέρει 

ελάχιστα σε ποιοτικά στοιχεία. 



 

 

3στ: Πώς θα ήθελες να οργανώνονταν µια τέτοια επίσκεψη, ώστε να 

είναι για σένα αποδοτική και ευχάριστη; 

 
Απαντώντας την 3στ, σε ποσοστό 39,01% οι µαθητές επιλέγουν την 

3στ1 που προτείνει τον παραδοσιακό τρόπο ξενάγησης, αλλά µε αναγκαία 

συνθήκη να είναι ο τρόπος ξενάγησης κατανοητός. Οι επιλογές 3στ2, 

3στ3, 3στ4 που δίνουν έναν ενεργητικό ρόλο στο µαθητή συγκεντρώνουν 

ποσοστά 10,41%, 10,91% και 11,24% αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό, που 

αντίκειται και στην ψυχολογία του εφήβου, που συνήθως ενθουσιάζεται και 

προτιµά την ενεργή δράση και προσωπική δηµιουργία από την παθητική 

αποδοχή πραγµάτων και αναλαµβάνει παρόµοιες πρωτοβουλίες (∆άσιου 

1988[2], 1995[2]), πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι µαθητές του 

συγκεκριµένου δείγµατος δεν είναι εθισµένοι σε παρόµοιου τύπου 

δραστηριότητες, είτε στο ότι θεωρούν παρόµοιες µεθόδους κοπιαστικές 

και επιβαρυντικές του σχολικού τους προγράµµατος. Στην 3στ5, που 

συγκεντρώνει ποσοστό 3,80%, δίνεται η δυνατότητα στα ΥΕ να 

εκφράσουν την προτίµησή τους ως προς το είδος της οµάδας (Serger 

1977) µε την οποία θα διοργάνωναν µια ψυχαγωγική εκδροµή σε 

συνδυασµό µε µια ξενάγηση. Ποσοστό 0,83% των ΥΕ επιλέγει την 

οικογένεια, 6,12% το σχολείο και 2,48% την οµάδα φίλων. Παρατηρείται 

και εδώ, όπως στην 3ε5, η προτίµηση του σχολικού παράγοντα και όχι 

της οµάδας φίλων, παρόλο που πρόκειται για εφήβους. Πιθανόν η 

προσχηµατισµένη κοινωνική αναπαράσταση για µια παρόµοια οµάδα δεν 

περιλαµβάνει την ανάληψη παρόµοιων πρωτοβουλιών, στοιχείο που 

ανάγει στην ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήµατος ως προς αυτήν την 

παράµετρο. Η ηµιανοιχτή 3στ6 δεν παρέχει ποιοτικά στοιχεία στην 

έρευνα, αφού απαντά 1 ΥΕ µε απλή υπογράµµιση, γεγονός που είναι 

ενδεικτικό ότι δεν υπάρχουν στα ΥΕ διαφορετικές αναπαραστάσεις για 



 

τον τρόπο οργάνωσης µιας ξενάγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.3.4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 4: ΜΟΥΣΕΙΟ 

 
4α: Τι είναι ένα µουσείο; 

 
Η άποψη που επιλέγουν στην πλεοψηφία τους οι µαθητές µε ποσοστό 

25,29% ως προς το τι είναι µουσείο είναι η 4α5, αυτή που θεωρεί το 

µουσείο χώρο µελέτης του ανθρώπινου πολιτισµού, µια άποψη µε 

διαλεκτική δυναµική. Ακολουθεί η 4α4 µε 20,33%, η 4α6 µε 18,68%, η 

4α3 µε 17,69%. Τα ποσοστά αυτά αποτελούν στοιχείο για να εξαχθεί το 

συµπέρασµα ότι και η ιστορική διάσταση, όσο και εθνικιστική, αλλά και 

η άποψη του µουσείου ως χώρου έκθεσης έργων τέχνης, ασκούν 

επίδραση στα ΥΕ, έστω και περιορισµένη, αφού τα ποσοστά τους δεν 

ξεπερνούν το 20%. Ως προς την κατανοµή κατά φύλο παρατηρούµε στην 

4α5 µια µικρή υπεροχή των κοριτσιών κατά δύο σχεδόν ποσοστιαίες 

µονάδες (24,92% τα αγόρια και 26,32% τα κορίτσια). Στην 4α4 υπερέχουν 

τα αγόρια (µε 22,30 % έναντι 18,95%). Στην 4α6 υπερέχουν τα κορίτσια, 



 

µε 21,40%, έναντι 16,72% των αγοριών, το ίδιο και στην 4α3 µε 19,30%, 

έναντι 17,05% των αγοριών. Τα ποσοστά αυτά αποδεσµεύουν την 

κατανοµή κατά φύλο από απόψεις για κοινωνική διάκριση σε βάρος των 

κοριτσιών, όπως και σε προηγούµενες ερωτήσεις. Ως προς την 

γεωγραφική κατανοµή στην 4α5 τα ποσοστά αναδεικνύουν να υπερέχουν 

οι ηµιαστικές περιοχές µε 31,82%, ακολουθούν οι αστικές µε 25,78% και 

έπονται οι αγροτικές µε 20%. Στην 4α4 τα ποσοστά είναι σχεδόν ίδια µε 

αγροτικές 21,67%, αστικές 19,57% και ηµιαστικές 22,73%. Στην 4α6 

προηγούνται οι αγροτικές περιοχές µε ποσοστό 24,14 % και αυτό 

αποτελεί µια χρήσιµη επισήµανση ως προς τη σχέση «πολιτιστικού 

κεφαλαίου» και κυρίαρχης ιδεολογίας (Bourdieu 1973), έπονται οι 

αστικές µε 17,66% και ακολουθούν οι ηµιαστικές µε 15,15%. Στην 4α3 

επίσης προηγούνται οι αγροτικές περιοχές µε ποσοστό 23,33% και είναι 

στοιχείο επίσης αξιοσηµείωτο για τους ίδιους λόγους που πιο πάνω 

επισηµάνθηκαν. Ακολουθούν οι ηµιαστικές µε ποσοστό 18,18% και 

έπονται οι αστικές µε ποσοστό 15,99%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρά 

την υπεροχή του 4α5, υπάρχει µια σχετική ισοκατανοµή στις επιλογές 

4α3, 4α4, 4α6. Στις δύο ηµιανοιχτές ερωτήσεις της 4α υπάρχει µικρή 

ανταπόκριση από τα ΥΕ µε µία απάντηση στην 4α1 («το σπίτι όπου 

γεννήθηκαν οι µούσες») και µεµονωµένες απαντήσεις στην 4α8, όπου το 

µουσείο θεωρείται χώρος µάθησης, µελέτης, γνωριµίας, έκθεσης, 

διαφύλαξης ευρηµάτων. Αν και µεµονωµένες οι απαντήσεις, δίνουν ως 

χρήσιµο ποιοτικό στοιχείο µια σχεδόν ολοκληρωµένη διάσταση των 

λειτουργιών του µουσείου. 

 
4β: Τι σου αρέσει στην επίσκεψη ενός µουσείου; 

 
Επικρατέστερη στην προτίµηση των µαθητών, από τις δυνατές 

απαντήσεις στην 4β, µε ποσοστό 33,72% είναι η 4β7, µια ιστορική και 



 

ανθρωπολογική αντίληψη σύµφωνα µε την οποία ευχαρίστηση προκαλούν 

στους µαθητές οι γνώσεις που αποκτούν για την Ιστορία και τον Πολιτισµό 

του Ανθρώπου. Ακολουθούν οι 4β6, µε ποσοστό 15,04%, µια άποψη 

ελληνοκεντρική, η 4β2, µε ποσοστό 14,21% και προτίµηση στα εκθέµατα 

καθαυτά και η 4β8, µε ποσοστό 11,90%, που τονίζει τα συναισθήµατα που 

γεννά στους µαθητές η επαφή µε τον άνθρωπο και την ιστορία του. 

Συγκρινόµενη η 4β8 µε την 4β7 δείχνει ότι υπερισχύει η προτίµηση στο 

γνωστικό στοιχείο, γεγονός που µπορεί να συνδεθεί µε τους σκοπούς 

αγωγής του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού συστήµατος, που στοχεύει σε 

παροχή θεωρητικών γνώσεων και πληροφοριών περισσότερο απ� ότι σε 

ευκαιρίες απόκτησης βιωµατικών εµπειριών. Μπορεί, όµως, να ερµηνευτεί 

και από το γεγονός ότι σε έρευνες τα ΥΕ διστάζουν να εκφράζουν 

προσωπικά συναισθήµατα. Στην ηµιανοιχτή 4β11 ένας µαθητής του 

δείγµατος απαντά «τίποτε». 

4γ: Τι σε αποτρέπει από µια τέτοια επίσκεψη; 
 

Από τις δυνατές απαντήσεις στην 4γ επικρατέστερη άποψη, µε ποσοστό 

18,51% , είναι ότι ενοχλεί η έλλειψη ξενάγησης (4γ5). Παρεµφερής είναι 

και η επιλογή 4γ7, µε 14,38%, όπου τονίζεται ως ενοχλητικό στοιχείο η 

πολυκοσµία στις οµαδικές ξεναγήσεις. Η ξενάγηση ανάγεται, εποµένως, 

σε σηµαντικό παράγοντα της επιτυχίας της επίσκεψης σε ένα µουσείο. 

Ένα µεγάλο σχετικά ποσοστό 12,23% δεν απαντά στην ερώτηση. Ως 

προς τις ηµιανοιχτές ερωτήσεις, 35 ΥΕ απλώς επιλέγουν την 4γ1, το 

ωράριο λειτουργίας, και σε µεµονωµένες απαντήσεις τονίζεται η µη 

λειτουργία του µουσείου ή η απόσταση από τον τόπο κατοικίας των 

µαθητών. Την 4γ2 απλώς την επιλέγουν 16 ΥΕ και ένας µαθητής θεωρεί 

το εισιτήριο ακριβό. Στην 4γ13 σε µεµονωµένες απαντήσεις τονίζεται η 

δυσκολία µετάβασης, οι ξεναγήσεις, οι καιρικές συνθήκες. Μια οµάδα 6 

µαθητών τονίζει ως αντενεργό παράγοντα την έλλειψη χρόνου για µια 



 

παρόµοια επίσκεψη. 
 

4δ: Έχεις επισκεφτεί µουσεία; 
 

Απαντώντας την 4δ, ένα ποσοστό 40,33% επιλέγει την 4δ3, δηλαδή 
έχει επισκεφτεί µουσεία από 5-10 φορές. Το στοιχείο αυτό κρίνεται από 
την ερευνήτρια όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στην αντίστοιχη 3β το ποσοστό κυµαινόταν στο 42,81%. Ως προς το 
φύλο, στα αγόρια το ποσοστό είναι 41,31%, ενώ στα κορίτσια 39,65%. Η 
χωροταξική κατανοµή µας δίνει 56,67% για τις αγροτικές περιοχές, 
36,99% για τις αστικές και 31,82% για τις ηµιαστικές περιοχές. Η επιλογή 
4δ1, «πάνω από 15 φορές», συγκεντρώνει ποσοστό 19,17% στο σύνολο, µε 
24,24% στις ηµιαστικές περιοχές, 22,43% στις αστικές και µόνο 5% στις 
αγροτικές, ενώ η 4δ2, «10 ως 15 φορές» έχει ποσοστό 20,50% στο 
σύνολο των ΥΕ µε 24,24% στις ηµιαστικές, 22,43% στις αστικές και 
11,67% στις αγροτικές περιοχές. Οι αγροτικές περιοχές, λοιπόν, 
προηγούνται στην 4δ3, υπολείπονται, όµως κατά πολύ στις 4δ1 και 4δ2. 
Ως προς την 4δ3, και σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα της 4δ1 και 4δ2, 
θεωρείται από την ερευνήτρια το ποσοστό 56,67% των αγροτικών περιοχών 
ένα στοιχείο αξιοσηµείωτο, αν ληφθούν υπόψη οι αντιλήψεις για τη σύνδεση 
κοινωνικού status και «πολιτιστικού κεφαλαίου» (Bourdieu 1973, 1980), που 
φαίνεται να επαληθεύονται ως προς τη συχνότητα επισκέψεων ανά 
γεωγραφική περιοχή, αλλά να µην επαληθεύονται, τουλάχιστον, ως προς τη 
διάκριση µεταξύ κατοχυρωµένων γνώσεων και επιθυµίας για απόκτηση 
εµπειριών και γνώσεων. 
Αξίζει να ληφθούν υπόψη εδώ τα στοιχεία που παραθέτει ο Pierre 

Bourdieu (1973) αναφορικά προς την έρευνα του Κέντρου της Ευρωπαϊκής 
Κοινωνιολογίας του κοινού του µουσείου. Ο τυπικός επισκέπτης του 
Γαλλικού Μουσείου διαθέτει ακαδηµαϊκή κατάρτιση. 55% των επισκεπτών 
είναι κάτοχοι baccalauréat. O Bourdieu παρατηρεί ότι το γεγονός δεν 
ξενίζει, γιατί η δοµή που κατανέµεται σύµφωνα µε την κοινωνική 



 

κατηγορία είναι πολύ όµοια µε τη δοµή του γαλλικού σπουδαστικού 
πληθυσµού που κατανέµεται σύµφωνα µε την κοινωνική προέλευση: Η 
αναλογία των αγροτών είναι 1%, των εργατών 4%, των εξειδικευµένων 
εργατών και εµπόρων 5%, των µεσαίων στελεχών 23% (5% από αυτούς 
είναι δάσκαλοι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης) και η αναλογία των 
ανώτερων τάξεων είναι 45%. Επιµένει ότι από τη στιγµή που 
αναπτύσσεται ένα επίπεδο εκπαίδευσης, η γνώση του φύλου ή της 
επαγγελµατικής - κοινωνικής κατηγορίας των επισκεπτών γενικά προσθέτει 
ένα µικρό ποσοστό πληροφορίας. Πιστεύει ότι παράγοντες όπως η κοινωνική 
τάξη ή η κοινωνική κατηγορία, η ηλικία, το εισόδηµα, η χωροταξική 
προέλευση υπάγονται στη σχέση µεταξύ του επιπέδου µόρφωσης και της 
σχέσης µε το µουσείο, ανάγοντας αυτή την παρατήρηση στη σχέση του 
επιπέδου της εκπαίδευσης µε την πολιτιστική πρακτική για να καταλήξει, 
και πάλι, στην άποψη ότι τον µεγαλύτερο ρόλο και σ� αυτή τη σχέση ατόµου 
µε τον κόσµο της τέχνης παίζει η οικογένεια. 
Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων του συγκεκριµένου 

ερωτήµατος της παρούσας έρευνας δείχνει ότι η χωροταξική κατανοµή 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις που θα µπορούσαν να αναχθούν σε σχέσεις 
προσέγγισης του µουσείου µε την κοινωνική κατηγορία προέλευσης και 
όχι φύλου και έµµεσα εκπαιδευτικής διαδικασίας από την άποψη ότι το 
εκπαιδευτικό σύστηµα αντανακλά κοινωνικά δεδοµένα, αλλά δεν προβαίνει 
σε ενέργειες αντισταθµιστικές της έλλειψης πολιτιστικών αγαθών και 
ευκαιριών πρόσβασης σ� αυτά σε αγροτικές, κυρίως, περιοχές. 

 
 

4ε: Πώς θα ήθελες να οργανώνονταν µια τέτοια επίσκεψη, ώστε να 

είναι για σένα αποδοτική και ευχάριστη; 
 
Με µεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες επιλογές της 4ε τα ΥΕ επιλέγουν την 

4ε1, δηλαδή την ξενάγηση ενός µουσείου από έναν υπεύθυνό του µε την 
προϋπόθεση η ξενάγηση να είναι κατανοητή, σε ποσοστό 38,51%. Ποσοστό 



 

12,07% δεν απαντά στην ερώτηση, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι οι υπόλοιπες 
επιλογές από την 4ε2 και µετά κυµαίνονται σε ποσοστά κάτω του 10%. Πιθανή 
εξήγηση για τον τρόπο επιλογής των µαθητών είναι είτε το ότι παρόµοια 
µοντέλα προσέγγισης της γνώσης τους είναι άγνωστα από την συνήθη 
διδακτική διαδικασία, είτε γιατί θεώρησαν ότι συνεπάγονται επιπλέον 
επιβάρυνση στα σχολικά καθήκοντα. Στην 4ε4 ποσοστό 1,82% από αυτούς που 
απάντησαν δηλώνει ότι θα συνεργαζόταν µε οµάδα φίλων, στοιχείο που δείχνει 
ότι σ� αυτήν την περίπτωση δεν λειτουργεί καθοριστικά ο παράγοντας οµάδα 
(Serger 1977), αν και πρόκειται για εφήβους, προφανώς γιατί υπάρχει 
διαφορετική προσχηµατισµένη κοινωνική αναπαράσταση για το περιεχόµενο 
των δραστηριοτήτων µιας παρόµοιας οµάδας. Στην 4ε5 ένα ποσοστό 5,29% από 
όσους απάντησαν δηλώνει ότι θα συνεργαζόταν στα πλαίσια σχολικής 
εκδροµής. Στην 4ε6 για ένα ποσοστό 0,17% επιθυµητός συνεργάτης θα ήταν η 
παρέα. Το χαµηλό αυτό ποσοστό ανάγει στις παρατηρήσεις για την 4ε4. 
Υπάρχουν επίσης µεµονωµένες απαντήσεις που δεν οµαδοποιούνται, αλλά 
δίνουν ποιοτικά στοιχεία µε ενδιαφέρουσες προτάσεις, όπως να γίνεται η 
ξενάγηση µε ξεναγό και φυλλάδιο ή να γίνεται τονισµός λεπτοµερειών. Επίσης 
να υπάρχουν ενδιαφέροντα εκθέµατα ή και να γίνεται συνδυασµός µ� 
επιµορφωτικά φιλµς. 

Γ.3.5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 5: ΑΝΑΣΚΑΦΗ 

 
5α: Τι είναι µια ανασκαφή; 

 
Από τις δυνατές επιλογές απάντησης στην 5α επικρατέστερη επιλογή 

µε 36,53% είναι η 5α3 που εκπροσωπεί µια όσο το δυνατόν πιο σφαιρική 

ανθρωπολογική παρουσίαση της διαδικασίας της αρχαιολογίας. 

Ακολουθεί η 5α4 που αποτυπώνει τη θετικιστική, αλλά ως ένα βαθµό και 

την «θησαυροθηρική» αντίληψη, µε αρκετά µικρότερο ποσοστό 28,60%, 

ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα ποσοστό 13,06% επιλέγει την 5α2, την 

ανασκαφή ως µέθοδο εύρεσης αρχαίων µε ανιχνευτές µετάλλων. Στην 



 

5α3 παρατηρείται ως προς το φύλο µια υπεροχή των κοριτσιών µε 

ποσοστό 39,65%, ενώ τα αγόρια την επιλέγουν σε ποσοστό 35,08%. Στην 

5α4 ένα 31,93% δίνει και πάλι το προβάδισµα στα κορίτσια, ενώ στα 

αγόρια συγκεντρώνεται ποσοστό 25,57%, στοιχείο αξιοσηµείωτο, 

εφόσον και σε άλλες ερωτήσεις παρατηρήθηκαν ανάλογες προτιµήσεις 

από πλευράς των κοριτσιών. Και εδώ επαληθεύεται, όπως και στην 

ανάλυση δεδοµένων προηγούµενων ερωτήσεων, ότι η κατανοµή κατά 

φύλο δεν συµπίπτει µε απόψεις για κοινωνικές διακρίσεις κατά των 

κοριτσιών. Ως προς το φύλο και τις επιλογές των κοριτσιών παρατηρείται 

µια σχετική αντίφαση µεταξύ 5α3 και 5α4. Στην 5α2 τα αγόρια 

προηγούνται µε ποσοστό 15,41% και ακολουθούν τα κορίτσια µε 

ποσοστό 11,23%. Στη χωροταξική κατανοµή παρατηρούνται τα εξής: 

Μεγαλύτερο ποσοστό στην 5α3 συγκεντρώνουν οι ηµιαστικές περιοχές 

µε 43,94%, ακολουθούν οι αστικές µε ποσοστό 37,47% και έπονται οι 

αγροτικές µε 29,17%. Στην 5α4 µεγαλύτερο ποσοστό 36,67% 

συγκεντρώνουν οι αγροτικές περιοχές, ακολουθούν οι ηµιαστικές µε 

ποσοστό 34,85% και έπονται οι αστικές µε ποσοστό 25,30%. Στην 5α2 

προηγούνται οι αγροτικές περιοχές, µε ποσοστό 16,67%, έπονται οι 

αστικές µε ποσοστό 12,65% και ακολουθούν οι ηµιαστικές µε ποσοστό 9,09%. 

Τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύουν τις απόψεις για κοινωνική διάκριση µε βάση 

τα πολιτιστικά περιβάλλοντα (Banks 1987). 

Στην ανοιχτή 5α5 υπάρχουν ελάχιστα ποιοτικά στοιχεία που 

παρέχονται στην έρευνα µε τρεις µεµονωµένες απαντήσεις µία από τις 

οποίες είναι το να φέρουν οι αρχαιολόγοι στην επιφάνεια κάτι που 

κρύβεται κάτω απ� τη γη. 

 
5β: Ποιος διενεργεί µια ανασκαφή; 

 
Απαντώντας την 5β µε εντυπωσιακή πλειοψηφία οι µαθητές επιλέγουν 



 

την 5β2 σε ποσοστό 61,32% («Ένας ή περισσότεροι αρχαιολόγοι είναι 

που διενεργούν την ανασκαφή µε τη συνεργασία εργατών και τεχνιτών»). 

Στην ηµιανοιχτή 5β3 αναφέρονται µεµονωµένα πολλοί επιστήµονες από 

σχετικά µικρό αριθµό 45 µαθητών, ενώ 560 δεν απαντούν. 6 ΥΕ 

προτείνουν ως συνεργάτες των αρχαιολόγων τους ιστορικούς, 5 τους 

συντηρητές έργων τέχνης, 4 τους γεωλόγους και 2 τους αρχιτέκτονες. 

Στην ερώτηση 5β3 εξετάστηκε αν το επάγγελµα των γονέων επηρεάζει 

την επιλογή συγκεκριµένης επιστήµης. Από τους 46 µαθητές που 

επιλέγουν την 5β3, 4 έχουν γονείς που το επάγγελµά τους αντιστοιχεί 

στην επιστήµη που επέλεξαν να δηλώσουν ως απάντηση στη 

συγκεκριµένη ερώτηση. Το ποσοστό 8,6% που αντιπροσωπεύουν οι 4 

µαθητές, στο σύνολο των 46 που επιλέγουν τη συγκεκριµένη δυνατότητα, 

δεν οδηγεί σε θετικό συµπέρασµα ως προς την άµεση επίδραση της 

παραµέτρου αυτής όσον αφορά στην πολιτιστική κοινωνικοποίηση 

(Πυργιωτάκης 1984). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περιορισµένες αυτές σε αριθµό απαντήσεις 

δίνουν χρήσιµα ποιοτικά στοιχεία και δείχνουν µια στοιχειώδη γνώση 

του τρόπου διενέργειας και ολοκλήρωσης µιας ανασκαφής όσον αφορά 

στη συνεργασία των αρχαιολόγων µε επιστήµονες άλλων κλάδων.  

 

 

5γ1: Συνδέεται η αρχαιολογία µε ανασκαφές; 

 
Απαντώντας στην 5γ1 σε ποσοστό 41,32% τα ΥΕ υποστηρίζουν ότι η 

αρχαιολογία συνδέεται µε τις ανασκαφές «Πολλές Φορές», ενώ ένα 

24,3% υποστηρίζουν ότι η αρχαιολογία συνδέεται «Πάντα» µε 

ανασκαφές. Τα υπόλοιπα ΥΕ κατανέµουν τις απαντήσεις τους στις 

υπόλοιπες επιλογές µε αισθητά µικρότερα ποσοστά. Οι επιλογές αυτές 

αποτυπώνουν µια στοιχειώδη έως σχετικά καλή γνώση της λειτουργίας 



 

της ανασκαφής στην επιστήµη της αρχαιολογίας.  

 
5γ2: Αιτιολόγησε την επιλογή σου 

 
Σε αρκετά µεγάλα ποσοστά οµαδοποιήσεων οι µαθητές προσπαθούν 

στην ανοιχτή ερώτηση 5γ2 να αιτιολογήσουν µε τα ποιοτικά στοιχεία την 

επιλογή τους στην 5γ1. Για 98 ΥΕ, από το σύνολο των 243 ΥΕ που 

απαντούν στην 5γ2, ποσοστό 40,17%, η ανασκαφή θεωρείται 

προϋπόθεση εύρεσης, µελέτης αρχαίων µνηµείων, αντικειµένων. Για 58 η 

ανασκαφή είναι προϋπόθεση της αρχαιολογίας. Αντίθετα 16 ΥΕ θεωρούν 

την αρχαιολογία προϋπόθεση της ανασκαφής. 5 πιστεύουν πως υπάρχουν 

µνηµεία in situ που δεν χρειάζονται ανασκαφή και 14 ότι υπάρχουν και 

άλλοι τρόποι-µέθοδοι προσέγγισης του αντικειµένου της αρχαιολογίας. 5 

θεωρούν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση, ενώ 47 ΥΕ απαντούν «∆εν Ξέρω, ∆εν 

απαντώ». Η οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων της ερώτησης αποτυπώνει 

την εντύπωση µεγάλου ποσοστού των ΥΕ ότι η αρχαιολογία συνδέεται 

στενά µε τις ανασκαφές και αυτό το ποιοτικό στοιχείο είναι χρήσιµο για 

την έρευνα. Ως προς τον έλεγχο της αξιοπιστίας της 5γ1 παρατηρούµε ότι 

υπάρχει συνάφεια ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων. 

 

 

 

5δ: Έχεις επισκεφτεί ανασκαφές; 

 
Τα αποτελέσµατα στην 5δ θεωρούνται ιδιαίτερα αξιοσηµείωτα. Από το 

σύνολο των δυνατών επιλογών τα ΥΕ επιλέγουν την 5δ5 µε µεγάλο 

ποσοστό 49,75% που αντιστοιχεί σε µαθητές που δεν έχουν επισκεφτεί 

καµία φορά ανασκαφή, ενώ 11,57% δεν απαντούν καθόλου στην 

ερώτηση. Η επόµενη επιλογή 5δ4 συγκεντρώνει ένα αξιόλογο ποσοστό 

19,01%, το ίδιο και η 5δ3 («5-10 φορές») µε 14,21%. Οι 5δ2 («10-15 



 

φορές») και η 5δ1 («πάνω από 15 φορές») συγκεντρώνουν µικρά 

ποσοστά, 2,98% και 2,48% αντίστοιχα. Στην κατανοµή κατά φύλο 

παρατηρείται ότι την 5δ5 επιλέγει ποσοστό 46,89% των αγοριών και 

53,68% των κοριτσιών. Η διαφορά των 7 περίπου ποσοστιαίων µονάδων 

δεν µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα στη διάκριση κατά 

φύλο, γιατί ένα ποσοστό 12,46% των αγοριών δεν ανταποκρίνεται στο 

ερώτηµα, ενώ ανέρχεται σε 7,72% το αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών. 

Ως προς τη χωροταξική κατανοµή την 5δ5 απαντά ποσοστό 50,84% των 

µαθητών από αστικές περιοχές, 40,91% από ηµιαστικές και 50,83% από 

αγροτικές. Αξιοσηµείωτη είναι η διαφοροποίηση των ηµιαστικών 

περιοχών, αλλά όχι εξηγήσιµη. Η εικόνα που παρουσιάζει η 5δ 

καταδεικνύει µια αρνητική πτυχή της σχέσης της αρχαιολογίας µε την 

εκπαίδευση και την ως ένα βαθµό ακύρωση του παιδαγωγικού ρόλου της 

αρχαιολογίας.  

 
5ε: Θα ήθελες να επισκεφτείς µια ανασκαφή; 

 
Η 5ε µε τα αποτελέσµατα που δίνει αποτυπώνει τη σοβαρή ως ένα 

βαθµό αντίφαση µεταξύ γνωριµίας των µαθητών µε την αρχαιολογία και 

τις παραµέτρους της και την επιθυµία για την γνωριµία αυτή. Η υπόθεση 

της έρευνας, εποµένως, επαληθεύτηκε από τα δεδοµένα της. Ποσοστό 

32,07% επιλέγουν την 5ε1 δηλώνοντας ότι θα επιθυµούσαν την επίσκεψη 

«πάρα πολύ», ενώ 26,28% επιλέγουν την 5ε2, δηλώνοντας ότι θα ήθελαν 

να επισκεφτούν την ανασκαφή «πολύ». Φανερή στην ερώτηση αυτή είναι 

και η αµηχανία ενός µέρους των µαθητών του δείγµατος, αφού 13,55%  

επιλέγει την 5ε5, «δεν το έχω σκεφτεί», ενώ 13,55% δεν απαντά καθόλου στην 

ερώτηση. 

 
5στ: Θα ήθελες να πάρεις µέρος σε µια ανασκαφή; 

 



 

Όπως και η 5ε, η ερώτηση 5στ παρουσιάζει αντίφαση ως προς την 5δ. 

Με ποσοστό 37,69% επικρατέστερη επιλογή είναι η 5στ1, ποσοστό κατά 

5 περίπου µονάδες µεγαλύτερο από της 5ε1, που αφορούσε στην 

επίσκεψη στην ανασκαφή. Υπάρχει και στην ερώτηση αυτή µια σχετική 

αµηχανία, αφού 17,36% απαντά την 5στ5 «∆εν το έχω σκεφτεί», ενώ 

11,90% δεν απαντά καθόλου στην ερώτηση. Το σχετικά υψηλό ποσοστό 

της 5στ1, «πάρα πολύ», µπορεί να έχει δύο ερµηνείες. Αφενός να 

αποτυπώνει την επιθυµία των µαθητών για συµµετοχή σε µια διαδικασία 

κατά τη γνώµη τους ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. Αφετέρου να 

καταδεικνύει την άγνοια των δυσκολιών της διαδικασίας µιας ανασκαφής 

- κατάσταση που µας επιτρέπουν να την υποθέσουµε τα χαµηλά ποσοστά 

της 5δ - και έκφρασης µιας επιθυµίας χωρίς γνώση των δυσκολιών 

αυτών. Ίσως µαθητές του δείγµατος να µη δήλωναν επιθυµία συµµετοχής 

στην 5στ1, εάν αναγνώριζαν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συµµετοχή 

σε µία ανασκαφή. 

 
5ζ: Αν έπαιρνες µέρος σε µια ανασκαφή, ποια θα ήθελες να ήταν η 

συνεισφορά σου ; 

 
Η ερώτηση 5ζ απαντάται από 336 ΥΕ, ποσοστό 55,54%, γεγονός που 

καταδεικνύει το ενδιαφέρον των µαθητών για το ερώτηµα. Από την 

άποψη του ελέγχου της αξιοπιστίας των 5ε και 5στ παρατηρείται, 

εποµένως, µια συµφωνία όσον αφορά στην ανταπόκριση των µαθητών 

και στην ύπαρξη κάποιας µικρότερης ή µεγαλύτερης πληροφόρησης. 

∆ηµιουργούνται δέκα οµάδες απαντήσεων (χωρίς να τηρείται στις 

απαντήσεις αυτές η παραίνεση για λέξεις κλειδιά). Με βάση τις 

οµαδοποιήσεις αυτές η συνεισφορά θα ήταν: Βοήθεια στους 

αρχαιολόγους -χρηµατική ή προσωπική εργασία - (84 ΥΕ), 

Συγκεκριµένος ρόλος - συντηρητής, επόπτης, εργάτης, τεχνίτης - (66), 



 

Επικεφαλής ανασκαφών (16), Μέσον επιµόρφωσης (20), Να σκάβω (20), 

Μόνο να παρακολουθώ (4), ∆εν θέλω να πάρω µέρος (5), Άλλο (30), ∆εν 

το έχω σκεφτεί (11), ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν στο «∆εν ξέρω», 

«∆εν απαντώ». Από τις απαντήσεις εξάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχει 

στα ΥΕ στοιχειώδης γνώση της διαδικασίας της ανασκαφής και οι ίδιοι οι 

µαθητές αντιλαµβάνονται την ανάληψη ενός ρόλου στα δεδοµένα 

πλαίσια (Dyer 1983). ∆εν υπάρχουν εναλλακτικές απαντήσεις που θα 

παρουσίαζαν ρόλους που πραγµατικά θα µπορούσαν να αναλάβουν µαθητές 

στην ανασκαφή, βοηθώντας την ανασκαφική οµάδα χωρίς να διαταράσσουν 

την όλη διαδικασία. Εξάλλου µια παρόµοια προθυµία µπορεί να ερµηνευτεί 

και από τον ενθουσιασµό και την τάση του εφήβου να γοητεύεται από 

καταστάσεις και να θέλει να συµµετέχει και να πρωταγωνιστεί σ� αυτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.3.6. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 6: ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 



 

 

6α: Ποιο θεωρείται κατά τη γνώµη σου µνηµείο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος; 

 
Με βάση τους στόχους της ερώτησης, η καταγραφή των απαντήσεων 

έδωσε ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία και κατέγραψε µια αρκετά 

σοβαρή άγνοια όσον αφορά στο µνηµείο. ∆ίνονται απαντήσεις δύο 

κατηγοριών. Μία όπου αναφέρονται από τα ΥΕ συγκεκριµένα µνηµεία 

και µία όπου γίνεται προσπάθεια να δοθεί κάποιος ορισµός. Οι οµάδες 

είναι σχετικά λίγων ατόµων και η αµηχανία ανταπόκρισης στη 

συγκεκριµένη ερώτηση φαίνεται από το γεγονός ότι 40,66%» δεν απαντά 

καθόλου στην ερώτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι επιλέγονται τα 

γνωστότερα από την προβολή τους µνηµεία, όπως ο Παρθενώνας (34), ο 

τάφος του Φιλίππου (5) και ο τάφος του Αλέξανδρου (10) - στοιχείο που 

είναι αξιοσηµείωτο, γιατί γίνεται αναφορά σε µνηµείο που ακόµη δεν 

έχει ανεβρεθεί ή ανασκαφεί-. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να λειτουργεί 

και η τάση των εφήβων να δηµιουργούν πρότυπα µέσα από το θαυµασµό 

προσώπων-ηρώων (Hofstaetter 1978) και ένα από τα πρόσωπα αυτά να 

είναι και ο Αλέξανδρος. 38 ΥΕ αναφέρουν µεµονωµένα διάφορα άλλα 

µνηµεία, λιγότερο ή περισσότερο γνωστά. 18 ΥΕ συγχέουν τα µνηµεία µε 

τα αντικείµενα και σ� αυτά πρέπει να προστεθούν η Ακρόπολη (43) και η 

Βεργίνα (9). 3 ΥΕ προσπαθούν να περιγράψουν τι είναι µνηµείο. Για µικρές 

αριθµητικές οµάδες «το µνηµείο δίνει πληροφορίες» (7), «αποτελεί µέρος 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς» (14), «προκαλεί θαυµασµό-ενδιαφέρον» (8), 

«ανασκάφηκε από αρχαιολόγους» (6), «έχει ιστορικό παρελθόν-

παλαιότητα» (16), «άλλο» (36). 

Η καταγραφή και η οµαδοποίηση των απαντήσεων καταδεικνύει µια 

µεγάλη τάση να ταυτιστεί το «Μνηµείο» µε το έργο τέχνης (Cassirer 

1994, Gadamer 1989) και όχι µε απαραίτητο στοιχείο µελέτης των 



 

ανθρωπίνων πολιτισµών ή ανασύστασης του ιστορικού παρελθόντος 

(Χουρµουζιάδης 1997). Κανένα ΥΕ δεν αναφέρει προϊστορικούς 

καταυλισµούς ή γνωστούς προϊστορικούς χώρους της Ελλάδας ως 

αρχαιολογικό µνηµείο. Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να σηµειωθεί είναι 

ότι για ΥΕ που επιλέγουν επώνυµα µνηµεία και καταφανώς έργα τέχνης 

στην 6α, στις απαντήσεις τους στην ερώτηση 11α παρουσιάζουν σχετικά 

υψηλή διαβάθµιση στην δηµόσια και, κυρίως, στην εκπαιδευτική 

τηλεόραση.  

 

6β: Ποιο θεωρείται κατά τη γνώµη σου αντικείµενο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος; 

 
Με βάση τους στόχους της, η ερώτηση 6β δίνει χρήσιµα ποιοτικά 

στοιχεία. Στην ερώτηση αυτή είναι πολύ περιορισµένη η αναφορά 

συγκεκριµένων αντικειµένων (31), αντίθετα γίνεται προσπάθεια για 

ορισµό του τι είναι µνηµείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Και στην 6β 

παρατηρείται πληµµελής γνώση του αντικειµένου αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, το οποίο, σε οµάδες µαθητών, συγχέεται µε το µνηµείο 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (32 ΥΕ) ή µε τον αρχαιολογικό χώρο (10 

ΥΕ). 16 ΥΕ ταυτίζουν το αντικείµενο µε το άγαλµα και αυτό είναι ένα 

ενδιαφέρον στοιχείο που κατατείνει στο συµπέρασµα ότι τα αντικείµενα 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος νοούνται κυρίως ως έργα τέχνης, καθώς 

επίσης ότι τα αγάλµατα είναι τα γνωστότερα στους µαθητές 

αρχαιολογικά αντικείµενα. Ποσοστό 47,6% δεν ανταποκρίνεται στην 

ερώτηση, στοιχείο που φανερώνει την αµηχανία στο να δώσουν οι 

µαθητές µιαν απάντηση. Ως προς την προσπάθεια ορισµού, παρατηρούµε 

σχηµατισµό οµάδων µε λίγα κάθε φορά υποκείµενα έρευνας (βλ. Πίνακα) 

των οποίων οι απόψεις καταγράφονται ως εξής: «δίνει πληροφορίες», 

«προκαλεί θαυµασµό-ενδιαφέρον», «ανασκάφηκε - ανακαλύφτηκε από 



 

αρχαιολόγους», «µε ιστορικό παρελθόν-παλαιότητα», «υπάρχουν στα 

µουσεία», «µέρος της ιστορικής/ πολιτιστικής κληρονοµιάς». Αξίζει ως 

προς την τελευταία απάντηση να σηµειωθεί ότι ο άξονας της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς διέρχεται όλο το ερωτηµατολόγιο, κυρίως 

µέσα από τις απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο είναι ότι ως αντικείµενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος δεν 

αναφέρονται εργαλεία ή άλλα χρηστικά αντικείµενα που ανακαλύπτονται 

σε ανασκαφές. Επίσης το ότι σε ΥΕ που υπάρχει αναφορά σε αντικείµενα - 

έργα τέχνης υπάρχει και σχετική υψηλή διαβάθµιση στην δηµόσια και 

κυρίως στην εκπαιδευτική τηλεόραση, στην ερώτηση 11α. 

 

6γ: Αν ανακάλυπτες υπολείµµατα ενός αρχαίου µνηµείου πώς θ� 

αντιδρούσες; 

 
Επιλέγοντας από τις δυνατές απαντήσεις, µε σηµαντική πλειοψηφία 

49,75% τα ΥΕ αναδεικνύουν πρώτη την 6γ1, «θα ενηµέρωναν αµέσως τις 

Αρχές γιατί το θεωρούν καθήκον», η οποία προηγείται µε σηµαντική 

διαφορά από την δεύτερη επιλογή, την 6γ5, που συγκεντρώνει ποσοστό 

13,06%, («θα ειδοποιούσαν ειδικό να πάρουν πληροφορίες») και την 

τρίτη, την 6γ2 µε ποσοστό 10,08% («θα περίµεναν κάποια αµοιβή»). Μια 

σχετική αµηχανία που υπάρχει σε µαθητές του δείγµατος φαίνεται από το 

ποσοστό 11,07% που δεν απαντούν στο ερώτηµα. Ως προς το είδος της 

αµοιβής στην οποία γίνεται αναφορά στην 6γ2, 16 µαθητές θα ήθελαν 

ηθική και 13 υλική αµοιβή. Από τα ποσοστά αυτά παρατηρείται 

σεβασµός στη νοµιµότητα και σχετική εµπιστοσύνη στους επαΐοντες. Ως 

προς την κατανοµή της 6γ1 κατά φύλο, τα κορίτσια συγκεντρώνουν 

53,33%, ενώ τα αγόρια 47,87%, αποτελέσµατα που ανταποκρίνονται στις 

παρατηρήσεις σε προηγούµενες ερωτήσεις για τη µη κοινωνική διάκριση 

κατά φύλο. Ως προς την κατανοµή κατά περιοχές, στην 6γ1 52,50% 



 

συγκεντρώνουν οι αγροτικές περιοχές, 49,64% οι αστικές και 45,45% οι 

ηµιαστικές περιοχές, στοιχείο που αναδεικνύει τη σχετικά µεγαλύτερη 

προσήλωση των αγροτικών πληθυσµών σε παραδοσιακές αρχές και 

αξίες. Αντιστροφή παρατηρείται στην 6γ5, όπου υπερισχύουν οι 

ηµιαστικές περιοχές µε ποσοστό 21,21% και σχεδόν συµβαδίζουν οι 

άλλες δύο, 12,50% οι αγροτικές περιοχές και 11,93% οι αστικές. 

Στην ερώτηση 6γ διαπιστώνουµε και τη διάσταση γνώσεων από τη µια 

και στάσεων και συµπεριφορών από την άλλη. Αν και η εικόνα που 

παρουσιάζεται στην 6α δεν είναι ικανοποιητική ως προς τη γνώση των 

µνηµείων, εντούτοις η 6γ αποδεικνύει το σεβασµό των µαθητών και τη 

θέληση για δράση που θα προστάτευε το µνηµείο, γεγονός που πιθανόν 

να αντανακλά αντίστοιχες στάσεις του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 

που διαµόρφωσαν τις αντίστοιχες κοινωνικές αναπαραστάσεις (Ναυρίδης 

1994, Παπαστάµος 1989, Παπαστάµος & Μάντογλου 1995, Κατερέλος 

1996) και στάσεις στους συγκεκριµένους έφηβους στη διαδικασία της 

πολιτιστικής τους ένταξης (Πυργιωτάκης 1984). 

 
6δ: Αν ανακάλυπτες ένα αρχαίο αντικείµενο πώς θ� αντιδρούσες; 

 
Με εντυπωσιακή πλειοψηφία, που ξεπερνά το 50%, επιλέγουν τα ΥΕ 

ως απάντηση την 6δ1 (ποσοστό 51,24%), δηλώνοντας πως «θα 

παρέδιδαν το αντικείµενο στις Αρχές γιατί αυτό είναι καθήκον». ∆εύτερη 

επιλογή µε ποσοστό 11,40% είναι η 6δ5, «θα το έδειχναν σε έναν ειδικό 

για να πάρουν πληροφορίες», και τρίτη µε ποσοστό 10,25% η 6δ2, «θα το 

παρέδιδαν στις Αρχές προσδοκώντας µια αµοιβή». Παρατηρούνται τα 

ίδια φαινόµενα µε την 6γ. Επίσης, στην τρίτη θέση, η επιθυµία για 

αµοιβή, για 18 ΥΕ ορίζεται ως ηθική, για 14 ως υλική. 10,08% 

εκφράζουν αµηχανία, µη απαντώντας στην ερώτηση. Στην επιλογή 6δ6, 

που εκπροσωπείται από ένα µικρό ποσοστό 5,95%, παρατηρήθηκε το 



 

εξής φαινόµενο: Ορισµένα από τα ΥΕ να επιλέγουν την 6δ6, αλλά, στη 

συνέχεια, απαντώντας την 7α και 7β, να καταφέρονται εναντίον των 

αρχαιοκαπήλων και της αρχαιοκαπηλίας. Φαινοµενικά πρόκειται για αντίφαση. 

Στην πραγµατικότητα αποδεσµεύουν τον εαυτό τους από το φαινόµενο 

της αρχαιοκαπηλίας και λόγω του ότι η 7α δεν υποχρεώνει σε 

προσωπικές απαντήσεις, αλλά είναι µια ερώτηση ορισµού και, κυρίως, 

γιατί συνδέουν την αρχαιοκαπηλία µε την εµπορική συναλλαγή και το 

οικονοµικό κέρδος. Οπότε µε το να δηλώνουν ότι θα κρατούσαν το 

αντικείµενο ως συλλεκτικό κοµµάτι αισθάνονται ότι βρίσκονται µακράν 

παρόµοιων κατηγοριών. Ως προς την κατάταξη κατά φύλο στην 6δ1 

πλειοψηφούν πάλι τα κορίτσια µε ποσοστό 57,19% και έπονται τα αγόρια 

µε ποσοστό 47,54%, χαµηλότερο κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες. Ως προς 

την γεωγραφική κατανοµή, 57,58% συγκεντρώνουν οι µαθητές των 

ηµιαστικών περιοχών, 52,50% των αγροτικών και 49,88% οι µαθητές των 

αστικών περιοχών. Η διαφοροποίηση δεν είναι µεγάλη, ώστε να οδηγεί σε 

κάποια συµπεράσµατα. 

Μία αξιοσηµείωτη παρατήρηση που αφορά την 6γ και την 6δ, ως 

ερωτήσεις ελέγχου της αξιοπιστίας των απαντήσεων στην 6α και 6β, 

είναι ότι αν και διαπιστώνεται σε αυτές έλλειµµα εµπεριστατωµένης 

γνώσης όσον αφορά στο τι είναι µνηµείο ή αντικείµενο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, ωστόσο στην 6γ και 6δ υπάρχουν κατασταλαγµένες στάσεις 

και συµπεριφορές ως προς τη διαχείριση παρόµοιων αντικειµένων ή 

µνηµείων. Παρά την όχι ικανοποιητική εικόνα που δίνει η 6α για το τι 

είναι αρχαιολογικό µνηµείο και η 6β για τη γνώση του τι είναι 

αρχαιολογικό αντικείµενο, υπάρχει σεβασµός στη νόµιµη διαχείριση των 

στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Υπάρχει και εδώ διάσταση 

γνώσεων από τη µια και συµπεριφορών και στάσεων και κοινωνικών 

αναπαραστάσεων από την άλλη για τους ίδιους λόγους που εµφανίζονται 

και όσον αφορά στο µνηµείο, στην 6γ.  



 

 

 

6ε: Μπορούν να υπάρχουν αντικείµενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

και σε άλλους χώρους εκτός από τα µουσεία; 
 

Σε ένα µεγάλο ποσοστό 47,27% τα ΥΕ επιλέγουν την 6ε1, δηλαδή την 

άποψη ότι τα αντικείµενα µπορούν να βρίσκονται και εκτός µουσείου. 

Αντίθετα  11,57% υποστηρίζει το αντίθετο. Ποσοστό 24,30% επιλέγει 

την 6ε3, «δεν ξέρω» και 2,48 την 6ε4, «δεν απαντώ» ως απάντηση στο 

ερώτηµα. Στην ερώτηση δεν ανταποκρίνεται ποσοστό 38%. Οι 6στ1 και 

6στ2 θέλουν να διευκρινίσουν αυτές τις επιλογές. 
 

6στ1: Αν ναι, σε ποιους; 
 
Είναι χαρακτηριστικό και αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η µεγάλη 

πλειοψηφία των ΥΕ, σε ποσοστό που ξεπερνά το 50% και φτάνει στο 

51,74%, δεν απαντά στο ερώτηµα, στοιχείο που καταδεικνύει την άγνοια 

ή την αµηχανία των ΥΕ να αποφανθούν µε σαφήνεια για τον χώρο στον 

οποίο ανήκουν τα αντικείµενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τις 

ιδεολογικές προεκτάσεις που θα είχε µια παρόµοια απάντηση. Από τα 

υπόλοιπα ΥΕ 21,32% επιλέγει την 6στ1/1 «Ιδιωτικές Συλλογές», 17,85% 

την 6στ1/2 «Επιστηµονικά Ιδρύµατα» και 9,09% την 6στ1/3 «Οίκους 

δηµοπρασιών». Η αιτιολόγηση της επιλογής των ΥΕ γίνεται στην 6στ2. 
 

6στ2: Αιτιολόγησε την επιλογή σου. 
 
Ανταποκρίνονται 189 ΥΕ (ποσοστό 31,24%). 

Ανάλογα µε την απάντηση που επέλεξαν τα ΥΕ στην 6στ1, 

διαµορφώνονται στην 6στ2 οι παρακάτω βασικές οµάδες απαντήσεων: 
 

6στ2 προς 6στ1/1 
 
Μια οµάδα 32 ατόµων θεωρεί ότι τα αρχαία βρίσκονται σε ιδιωτικές 



 

συλλογές επειδή «τα αγοράζουν και τα κατέχουν συλλέκτες». 

Μικρότερες οµάδες κάτω των 10 ατόµων κάθε µία (βλ. πίνακα) πιστεύουν 

ότι βρίσκονται εκεί τα αρχαία αντικείµενα «από παράνοµη λεηλασία 

αρχαιολογικών χώρων», επειδή είναι «οικογενειακά κειµήλια» - αναφορά 

στην πολιτιστική κληρονοµιά - ή επειδή «βρέθηκαν τυχαία και δεν 

παραδόθηκαν». Σε µία περίπτωση η αιτιολόγηση γίνεται µε την επίκληση 

της «προσωπικής επίσκεψης σε συλλέκτη». 14 απαντούν «∆εν ξέρω», 

«∆εν απαντώ». 
 

6στ2 ως προς 6στ1/2 
 
12 ΥΕ αιτιολογούν την ύπαρξη αρχαίων αντικειµένων σε επιστηµονικά 

ιδρύµατα «για µελέτη και έρευνα». 17 επιλέγουν «δεν ξέρω», «δεν απαντώ». 

Σε µικρές οµάδες κάτω των 10 ατόµων (βλ. πίνακα): «πρόσβαση του κοινού 

σε πληροφορίες», «δυνατότητα επίσκεψης», «καλύτερη διαφύλαξη», «σε 

ιδρύµατα υπάρχουν τα περισσότερα /σπουδαιότερα έργα». 
 

6στ2 προς 6στ1/3 
 
8 ΥΕ ερµηνεύουν την ύπαρξη αρχαιοτήτων σε χώρους δηµοπρασιών 

λόγω της «αγοραπωλησίας από τους συλλέκτες». Σε µικρότερες οµάδες 

κάτω των 10 ατόµων: «υπάρχουν εκεί επειδή γίνονται εκθέσεις»[;], «επειδή 

είναι σηµαντικά και σπάνια αντικείµενα», «επειδή είναι αντικείµενα 

µεγάλης εµπορικής αξίας», «επειδή έχει προσωπική εµπειρία». 

 
6στ2 προς 6στ1/0 

 
52 ΥΕ απαντούν στην 6στ2 χωρίς να έχουν απαντήσει στην 6στ1. Στην 

περίπτωση αυτή δεν γίνεται οµαδοποίηση γιατί δεν υπάρχει απάντηση 

αναφοράς η οποία να αιτιολογείται. 

Ως προς τον έλεγχο της αξιοπιστίας των απαντήσεων της 6στ1, 

παρατηρείται ότι υπάρχει συνάφεια ως προς τη µη ανταπόκριση, αφού 

51,74% δεν ανταποκρίνεται στην 6στ1 και 68,76% στην 6στ2. Παρόλα 



 

αυτά, τα ποιοτικά στοιχεία της 6στ2 επιτρέπουν να σχηµατιστεί κάποια 

σχετικά αντιπροσωπευτική εικόνα ως προς τα ζητούµενα της 6στ1 και 6στ2.  

 

Γ.3.7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 7: ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ 
 

7α: Τι είναι η αρχαιοκαπηλία; 
 

Το ποσοστό ανταπόκρισης στην ερώτηση αυτή όπως και στις 

υπόλοιπες ερωτήσεις της ίδιας οµάδας είναι αναλογικά προς άλλες 

οµάδες ερωτήσεων µεγάλο και δίνει ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία, 

αποτέλεσµα που µπορεί να αποδοθεί στις συχνές αναφορές των Μ. Μ. Ε. 

σ� αυτήν, γεγονός που ευνοεί και τη δηµιουργία των καταγραµµένων από 

τους µαθητές κοινωνικών αναπαραστάσεων. 

Αξιοσηµείωτο στοιχείο στις απαντήσεις των µαθητών στην 7α είναι το 

ύφος και οι οξείς χαρακτηρισµοί που τις χαρακτηρίζουν, καθώς και η 

ειρωνική διάθεση η οποία ενυπάρχει στις απαντήσεις αρκετών ΥΕ. 

Παρατηρήθηκε, επίσης, και µια µικρή σύγχυση στην γνώση εννοιών, 

αφού για δύο ΥΕ η αρχαιοκαπηλία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε την 

κλοπή των αρχαίων. 

Η ανταπόκριση στην ερώτηση φτάνει στο 72,56% (439 ΥΕ). Από το 

σύνολο των οµαδοποιηµένων απαντήσεων προκύπτουν τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 295 µαθητές του δείγµατος θεωρούν την αρχαιοκαπηλία 

«Κλοπή-Παράνοµη εµπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό», 43 θεωρούν 

ως αρχαιοκαπηλία την «παράνοµη κατοχή και οικειοποίηση 

αρχαιοτήτων». Σε µικρότερες οµάδες κάτω των δέκα ΥΕ (βλ. πίνακα) 

υπάρχουν ορισµοί, όπως: «Παράνοµη ανεύρεση / ανασκαφή», «οργάνωση 

κλεπτών [!] αρχαιοτήτων». 

Οι λόγοι σχηµατισµού αυτών των στάσεων στην 7α, αλλά και σε όλες τις 

ερωτήσεις της οµάδας 7, είναι προφανώς οι ίδιοι µε όσους περιγράφηκαν στην 

ανάλυση της ερώτησης 6γ. 



 

 
7β: Ποιοι είναι οι αρχαιοκάπηλοι; 

 
Στην ερώτηση απαντούν 424 µαθητές (ποσοστό 70,08%). Από το σύνολο 

των οµαδοποιηµένων απαντήσεων στην ερώτηση 7β δίνεται η εξής 

εικόνα: 278 ΥΕ θεωρούν αρχαιοκάπηλους «όσους κλέβουν και 

εµπορεύονται αρχαιότητες στο εσωτερικό / εξωτερικό», 27 ΥΕ απαντούν 

«όσοι κατέχουν παράνοµα αρχαία». Σε µικρότερες οµάδες (βλ. πίνακα) 

«όσοι ανασκάπτουν παράνοµα», «οι τουρίστες», «επώνυµα πρόσωπα της 

δηµόσιας ζωής», «άνθρωποι που ανήκουν σε συγκεκριµένη 

εθνότητα (Άγγλοι)». 38 ΥΕ δίνουν διαφορετικές απαντήσεις που δεν 

οµαδοποιούνται. 
 

7γ: Γιατί γίνονται αρχαιοκάπηλοι; 
 
Και η 7γ µας δίνει χρήσιµα ποιοτικά στοιχεία µέσω της καταγραφής 

και οµαδοποίησης των απαντήσεων των µαθητών του δείγµατος: 279 ΥΕ 

θεωρούν ως κίνητρο «το οικονοµικό όφελος», «το κέρδος», «τα χρήµατα». 

10 θεωρούν ως κίνητρο τον «θαυµασµό και το ενδιαφέρον για τις 

αρχαιότητες». 10 «την [οικονοµική] ανάγκη». 6 « την άγνοια». Από δύο «τη 

φήµη και τη δόξα», «την έλλειψη εθνικής συνείδησης», «την ανεργία», το 

ότι «είναι χόµπι». Ένα ΥΕ θεωρεί ως κίνητρο τον εκβιασµό. 

Παρατηρείται εδώ ότι οι οµαδοποιήσεις των απαντήσεων δίνουν µια 

σχετικά ολοκληρωµένη εικόνα για τα κίνητρα των αρχαιοκαπήλων. 

Ποσοστό 29,26% δεν απαντά στο ερώτηµα. 
 

7δ: Με ποιους συνεργάζονται; 
 
Οι 372 (ποσοστό 61,49%) απαντήσεις στην ερώτηση 7δ µοιράζονται σε 

οµάδες ως εξής: «Με αρχαιοκάπηλους-λαθρέµπορους» (29 ΥΕ), µε 

«εύπορους συλλέκτες» (28), «µε υψηλά ιστάµενα πρόσωπα» (12), «µε τον 

υπόκοσµο» (29), «µε ξένους-τουρίστες» (23), «µε ξένα µουσεία» (4), «µε 



 

αρχές, πολιτεία, κράτος, αστυνοµία» (15), «µε ειδικούς, αρχαιολόγους, 

εργάτες, στελέχη µουσείων-ανασκαφών» (37), «µόνοι τους» (1). Οι 

απαντήσεις, αν και όχι πολυάριθµες, αποτυπώνουν ως ποιοτικά στοιχεία 

την πραγµατικότητα όσον αφορά στις διασυνδέσεις και στους συνεργάτες 

των αρχαιοκαπήλων. Παρατηρείται, πάντως, ότι τα ΥΕ αντιµετωπίζουν 

την ερώτηση αυτή και µε σχετική αµηχανία, αφού εκτός από τους 233 

µαθητές, που δεν απαντούν στην ερώτηση, άλλοι 149 δηλώνουν «δεν 

ξέρω», «δεν απαντώ». 

Γ.3.8. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 8: Η «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» ΣΕ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
8α: Αντιµετωπίζεις δυσκολίες κατά τη µελέτη των κεφαλαίων της 

Ιστορίας της Τέχνης και των στοιχείων αρχαιολογίας που περιέχονται 
σ� αυτά τα κεφάλαια στο µάθηµα της Ιστορίας; 

 
Επικρατέστερη επιλογή είναι η 8α3, µε ποσοστό 29,59% σύµφωνα µε 

την οποία οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές είναι «λίγες», 
ακολουθεί η 8α4 «καµία» µε 16,20% και η 8α5 «δεν το έχω σκεφτεί» µε 
ποσοστό 13,55%. Ποσοστό 18,18% δεν απαντά στην ερώτηση, ενώ 
6,28% επιλέγει την 8α6, «δεν απαντώ». Η αµηχανία, που φαίνεται να 
διακατέχει τα ΥΕ στην απάντηση αυτής της ερώτησης, φαίνεται να 
διευκρινίζεται καλύτερα στην συνεξέταση της 8β. 

 
8β: Αν ναι, ποιες; (γράψε ως 10 δυσκολίες) 

 
Όπως αποτυπώνεται από την καταγραφή και την οµαδοποίηση των 166 

απαντήσεων (ποσοστό 27,44%) στην ερώτηση 8β, τα ΥΕ αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες στην κατανόηση και αφοµοίωση του συγκεκριµένου γνωστικού 
αντικειµένου πολλές από τις οποίες οφείλονται και στον τρόπο διδασκαλίας 
του αντικειµένου αυτού. Αν και στην 8α δεν επιλέγονται οι επιλογές «πάρα 
πολλές» ή «πολλές» δυσκολίες, όµως στην καταγραφή των απαντήσεων της 
8β γίνεται φανερή η µη αφοµοίωση της ύλης και η δυσκολία κατανόησης των 
παραµέτρων του µαθήµατος της Ιστορίας που δίδεται στο συγκεκριµένο 
αναλυτικό πρόγραµµα ως Ιστορία Τέχνης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 



 

απαντήσεις δεν λαµβάνεται υπόψη η οδηγία για παράθεση έως 10 δυσκολιών. 
36 µαθητές έχουν δυσκολία «να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

µαθήµατος και δυσκολεύονται από την αποµνηµόνευση», 14 από «το σχολικό 
εγχειρίδιο», 16 από τη «δυσνόητη ύλη του µαθήµατος». Σε ολιγάριθµες 
οµάδες (βλ. πίνακα) αναφέρεται η «έλλειψη ενδιαφέροντος» και «η µη 
διδασκαλία του µαθήµατος». 72,56% των µαθητών του δείγµατος δεν 
ανταποκρίνεται στην ερώτηση, στοιχείο που ισχυροποιεί την παρατήρηση 
στην 8α για αµηχανία στην διαπραγµάτευση των ερωτηµάτων αυτών. 

 
8γ: Αντιµετωπίζεις δυσκολίες στη µελέτη των πραγµατολογικών - 

αρχαιογνωστικών στοιχείων στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής 

Γραµµατείας; 
 

Και στην ερώτηση 8γ, όπως και στη ερώτηση 8α, οι επικρατέστερες 

απαντήσεις εµφανίζουν ποσοστά γύρω στο 20%. Επικρατέστερη 

απάντηση είναι η 8γ3 («λίγες») µε ποσοστό 21,65%, ακολουθεί η 8γ4 

(«καµία») µε 20,66%. Τρίτη η 8α5 («δεν το έχω σκεφτεί») µε 12,23%, 

ενώ ένα 20,33% δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην ερώτηση και 7,93% 

επιλέγει την 8γ6, «δεν απαντώ». Παρατηρείται η ίδια αµηχανία µε την 8α 

και σ� αυτήν την ερώτηση και αποτυπώνεται εναργέστερα στην 8δ.  

 
8δ: Αν ναι, ποιες; (γράψε ως 10 δυσκολίες) 

 
Από την καταγραφή και την οµαδοποίηση των 124 απαντήσεων 

(ποσοστό 20,5%) στην 8δ δίνονται χρήσιµα ποιοτικά στοιχεία, καθώς 
διαφαίνεται και σ� αυτήν την παράµετρο αµηχανία και όχι κατοχυρωµένη 
και αφοµοιωµένη γνώση. Είναι αξιοσηµείωτο ότι 25 µαθητές του 
δείγµατος απαντώντας στην ερώτηση 8δ περιγράφουν δυσκολίες που 
αφορούν γενικότερα στο µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και 
αναφέρονται σε χρόνους ρηµάτων, µετάφραση, αποµνηµόνευση, 
αναδεικνύοντας γενικότερες δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Οι απαντήσεις αυτών των µαθητών συγκροτούν τη 



 

µεγαλύτερη οµάδα από όσους ανταποκρίνονται στο ερώτηµα. 16 θεωρούν 
τα στοιχεία αυτά «δυσνόητα», ενώ σε ολιγάριθµες οµάδες αναφέρονται ως 
δυσκολίες οι «τρόποι διδασκαλίας», η «έλλειψη ενδιαφέροντος», 
«διάφορες», «καµία», «άλλο». 79,50% δεν απαντούν στο ερώτηµα, 
στοιχείο που επαυξάνει τις παρατηρήσεις για σύγχυση των µαθητών όσον 
αφορά στα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Αυτή η εικόνα θέτει σε 
δοκιµασία και την αξιοπιστία των απαντήσεων της 8γ, όπου 
επικρατέστερη είναι η απάντηση 8γ3 «λίγες». Και εδώ δεν ακολουθείται 
η οδηγία για παράθεση έως 10 δυσκολιών. 
Γ.3.9. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 9: Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 



 

 

9α: Θα ήθελες να διδάσκεται η Αρχαιολογία στο σχολείο ως 

αυτόνοµο µάθηµα; 

 
Οι απαντήσεις στην ερώτηση 9α κατανέµονται σε όλες τις επιλογές της 

ερώτησης µεταξύ 11 και 21%, µε εξαίρεση την 9α6, («δεν απαντώ»). 

Επικρατέστερη είναι η 9α2, «πολύ», µε ποσοστό 20,66%, όµως δεύτερη 

έρχεται η 9α5, «∆εν το έχω σκεφτεί», µε σχεδόν ίδιο ποσοστό 20,50%. 

Τρίτη η 9α3, «λίγο», µε ποσοστό 17,85% και ακολουθούν η 9α1, «πάρα 

πολύ», µε ποσοστό 12,89%, η 9α4 «καθόλου», µε ποσοστό 11,74%, ενώ 

ποσοστό 13,88% δεν ανταποκρίνεται στην ερώτηση. Όσον αφορά στο φύλο 

και στη χωροταξική κατανοµή παρατηρούµε τα εξής: 

Στην 9α2 16,39% είναι το ποσοστό των αγοριών, ενώ υπερτερούν τα 

κορίτσια µε ποσοστό 25,96%. Στην 9α5 και πάλι υπερτερούν σε ποσοστό 

τα κορίτσια µε 24,21% και έπονται τα αγόρια µε ποσοστό 17,38%. Στην 

9α3 τα ποσοστά των αγοριών και κοριτσιών έχουν σχεδόν την ίδια τιµή 

µε 18,03% στα αγόρια και 18,25% στα κορίτσια. Ως προς τη γεωγραφική 

κατανοµή στην 9α2 προκύπτει η εξής εικόνα: Ποσοστό 19,17% 

συγκεντρώνουν οι αγροτικές περιοχές, 21,96% οι αστικές, 15,15% οι 

ηµιαστικές περιοχές. Στην 9α5 ποσοστό 18,33% συγκεντρώνουν οι 

αγροτικές περιοχές, 19,81% οι αστικές περιοχές και σχετικά µεγαλύτερο 

ποσοστό, 28,79%, οι ηµιαστικές. Τα ποσοστά αυτά δεν οδηγούν σε 

ασφαλή συµπεράσµατα για κοινωνική και πολιτιστική διάκριση, υπεροχή 

ή υστέρηση λόγω χωροταξικής προέλευσης ή φύλου. 

Από την γενική κατανοµή των απαντήσεων των µαθητών στην 

ερώτηση 9α προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις. Αν και η απάντηση 

«πολύ» έχει ένα µικρό προβάδισµα, η απάντηση «δεν το έχω σκεφτεί» 

συγκεντρώνει ένα σχεδόν ισάριθµο ποσοστό, ενώ καµία επιλογή δεν 

συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακά µεγαλύτερο ποσοστό από τις υπόλοιπες. 



 

Η εικόνα αυτή φανερώνει την αµηχανία την µαθητών του δείγµατος και 

την έλλειψη πληροφόρησης και ευαισθητοποίησής τους πάνω σ� αυτό το 

ζήτηµα, οπότε τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα της έρευνας θα πρέπει να 

γίνουν δεκτά ως έναυσµα για συζήτηση από όσους φορείς έχουν άµεση 

σχέση και µε την αρχαιολογία και µε την εκπαίδευση. 
 

9β: Θα ήθελες να είναι... 
 
Στην ερώτηση 9β, και σε αντίθεση µε την 9α, παρατηρείται επικράτηση 

της επιλογής 9β2 («Προαιρετικό») µε ποσοστό 60,66% και διαφορά σχεδόν 

πενήντα µονάδων από τις άλλες επιλογές. Το κίνητρο µιας παρόµοιας 

στάσης θα µπορούσε να αναζητηθεί στο ήδη βεβαρηµένο µε πολλά 

γνωστικά αντικείµενα αναλυτικό πρόγραµµα που καθιστά απαγορευτική 

σχεδόν την επιθυµία των µαθητών για εισαγωγή ενός επιπλέον 

υποχρεωτικού µαθήµατος. 
 

9γ: Θα ήθελες να διδάσκεται... 
 

Στην ερώτηση 9γ, ως προς την επιλογή συγκεκριµένης εκπαιδευτικής 

βαθµίδας για τη διδασκαλία της αρχαιολογίας, τα ποσοστά µοιράζονται 

σχεδόν ίσα µεταξύ των επιλογών 9γ1 («στο γυµνάσιο») και 9γ2 («στο 

λύκειο»), αλλά µε προβάδισµα στην επιλογή 9γ2. Συγκεκριµένα 35,70% 

συγκεντρώνει η 9γ2 και 31,57% η 9α1. Η µικρή διαφοροποίηση προς τα 

επάνω της επιλογής του λυκείου πιθανόν να οφείλεται στο ότι το γνωστικό 

αυτό αντικείµενο «είναι δύσκολο» για το γυµνάσιο. 
 

9δ: Σε ποια / ποιες τάξεις; (συµπλήρωσε) 
 
Η 9δ συνεξετάζεται µε την 9γ και προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα: 

61 από τα ΥΕ που επιλέγουν το γυµνάσιο επιθυµούν να διδάσκεται στην 

Γ΄ γυµνασίου, 47 µαθητές και στις τρεις τάξεις και 32 στις Β΄ και Γ΄. 48 

από τους µαθητές που επιλέγουν το λύκειο επιθυµούν να διδάσκεται και 



 

στις τρεις τάξεις, 35 στην Γ΄ και 32 στη Β΄ και Γ΄. ∆εν ανταποκρίνονται 

στο ερώτηµα 83 ΥΕ. 

Επικρατέστερη, εποµένως, επιλογή είναι να διδάσκεται η Αρχαιολογία 

ως µάθηµα προαιρετικό στην Γ΄ γυµνασίου, είτε στις τρεις τάξεις του 

λυκείου. 

 
9ε: ΄Εχεις να προτείνεις µεθόδους διδασκαλίας; 

 
Με µια πλειοψηφία 39,17% οι µαθητές επιλέγουν την 9ε3, δηλαδή 

«διδασκαλία µε επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους». 

∆εύτερη επιλογή η 9ε4 µε ποσοστό 20,33%, δηλαδή «διδασκαλία µε 

συνδυασµό των επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία µε 

τα εποπτικά µέσα» (∆άσιου 1988[1],[2]). Οι επιλογές αυτές καταγράφουν 

µέσω της έκφρασης της επιθυµίας τους τη στέρηση παρόµοιων εµπειριών 

από το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, ιδιαίτερα της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

Η ηµιανοιχτή 9ε5 δίνει πολύ λίγα ποιοτικά στοιχεία στην έρευνα. 

Υπάρχουν µόνο µεµονωµένες απαντήσεις (βλ. πίνακα) που προτείνουν 

«το µάθηµα να γίνεται µε ιστορικές ταινίες», «να µη διδάσκεται», «να 

υπάρχει επιστηµονική µέθοδος», «να γίνεται συζήτηση µε τα παιδιά». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γ.3.10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 10: ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 



 

 
10α: Ποιοι φορείς από τους παρακάτω νοµίζεις ότι θα µπορούσαν να 

συµβάλλουν στη γνωριµία σου και εξοικείωσή σου µε την 

αρχαιολογική επιστήµη; 
 
Η ερώτηση 10α είναι µια ερώτηση που απαντάται από σχετικά µεγάλη 

πλειοψηφία των µαθητών του δείγµατος (501 µαθητές), γεγονός που 

αποδίδει και την εµπιστοσύνη που τρέφουν τα παιδιά και τις προσδοκίες 

που εκφράζουν ως προς την αποτελεσµατική παρέµβαση των φορέων 

αυτών, ώστε να έρθουν οι ίδιοι σε πιο ουσιαστική επαφή µε την 

αρχαιολογία. 240 ΥΕ θεωρούν ως κατάλληλο φορέα το Κράτος (10α1), 

173 θεωρούν τον Μορφωτικό-Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής τους 

(10α3), 94 θεωρούν κατάλληλο φορέα την Τοπική Αυτοδιοίκηση (10α2), 

ενώ 104 ΥΕ δεν απαντούν στο ερώτηµα. 

Ως προς την ηµιανοιχτή 10α4 δίνονται περιορισµένα ποιοτικά στοιχεία 

στην έρευνα. Για µια οµάδα 13 ατόµων θεωρείται αξιόπιστος φορέας το 

σχολείο, ενώ σε µεµονωµένες απαντήσεις (βλ. πίνακα) θεωρούνται 

κατάλληλοι φορείς οι γονείς, τα ξένα κράτη, οι φίλοι. 11 επιλέγουν «δεν 

απαντώ» στο ερώτηµα (10α4). 

Οι απαντήσεις στην 10α, αλλά και στην 10β, µπορούν να αναχθούν 

στο σχηµατισµό κοινωνικών αναπαραστάσεων (Ναυρίδης 1994, 

Παπαστάµος 1995, Κατερέλος 1996) από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 



 

 
10β: Με ποιο τρόπο θα µπορούσε να συµβάλει κάθε φορέας που 

υπογράµµισες στην ερώτηση 10α; (γράψε ως 5 τρόπους) 
 

Αν και στην ερώτηση δεν τηρείται η παραίνεση της εκφώνησης για 5 

τρόπους, όµως υπήρχε ανταπόκριση στο ερώτηµα (ποσοστό 49,75%), 

δίνοντας αρκετά και χρήσιµα ποιοτικά στοιχεία στην έρευνα. Η εικόνα 

που παρουσιάζεται στην 10β ενισχύει την εικόνα που παρουσιάζεται 

στην 10α. Οι τρόποι των οποίων έγινε καταγραφή οµαδοποιούνται ως 

εξής: Η πλειοψηφία (77 ΥΕ) θεωρεί ως συµβολή την «οργάνωση 

επισκέψεων-προγραµµάτων σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους». Με 

29 ΥΕ ανά µία, δυο ισοψηφούσες οµάδες θεωρούν και «το µάθηµα στο 

σχολείο» και «την ενηµέρωση και πληροφόρηση» ως συµβολή. Με 23 

ΥΕ ανά οµάδα, δύο άλλες ισοψηφούσες οµάδες θεωρούν τη «χρηµατική 

στήριξη» και την «έκδοση βιβλίων και φυλλαδίων», 20 προτείνουν την 

«διοργάνωση εκδηλώσεων και σεµιναρίων», 19 «άλλο», ενώ σε οµάδες 

κάτω των δέκα ατόµων (βλ. πίνακα) υπάρχουν προτάσεις για «ξεναγήσεις 

σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους», για «παροχή εποπτικών µέσων», 

για «προστασία των µνηµείων», για «ανάπτυξη του τουρισµού», «ίδρυση 

µουσείων», «δωρεάν είσοδο», «παρουσία των αρχαιολόγων», «αποστολή 

σε ανασκαφές». Παρατηρείται ότι υπάρχουν και γενικότερες προτάσεις 

για την ανάπτυξη του αρχαιολογικού γίγνεσθαι στην Ελλάδα, πέρα από 

την επαφή και την εξοικείωση των ίδιων των µαθητών µε αυτήν. Οι 

καταγραµµένες και οµαδοποιηµένες απαντήσεις δίνουν, πάντως, µια 

αρκετά ολοκληρωµένη εικόνα για τα µέτρα που πρέπει να πάρουν οι 

φορείς που προαναφέρονται, ώστε να προκύψει µια ουσιαστικότερη 

επαφή των µαθητών µε την αρχαιολογική πραγµατικότητα και ενισχύουν 

την άποψη ότι η επιθυµία των ΥΕ για ενηµέρωση και γνώση δεν συµβαδίζει 

µε το επίπεδο της γνωστικής τους επάρκειας σε θέµατα αρχαιολογίας. 
 

10γ: Θα επιθυµούσες µια παρόµοια συµβολή; 



 

 
Παρατηρείται στην περίπτωση αυτή, κατά τη διαδικασία απάντησης 

της 10γ, ότι δεν ισχύει η τάση των ΥΕ να γίνουν αρεστά στον ερευνητή 
(Hargie 1995). ∆ιατυπώνεται, όµως, µια αµηχανία στο να απαντήσουν 
θετικά ή αρνητικά στην προσωπική ερώτηση και στην πλειοψηφία τους 
σε ποσοστό 32,89% απαντούν «δεν ξέρω», ενώ ποσοστό 26,12% δεν 
απαντά καθόλου και 15,54% επιλέγει «δεν απαντώ», στοιχείο ενδιαφέρον, 
αν ληφθεί υπόψη η ανταπόκριση στην 10α και 10β. Παρατηρείται µία 
διάσταση µεταξύ απόψεων και γνώσεων από τη µια και τη βούλησή τους 
από την άλλη, δηλαδή µεταξύ κοινωνικής δοµηµένης αναπαράστασης και 
στάσης.  
Η 10γ1 («Ναι») και η 10γ2 («΄Οχι») συγκεντρώνουν ποσοστά 15,87% 

και 9,59% αντίστοιχα. 
 

10δ: Αν ναι, επειδή... 
 
Απαντώντας την 10δ 26 ΥΕ, επικαλούνται το προσωπικό ενδιαφέρον και 

την αρέσκεια απασχόλησης, 20 τη γνώση ιστορίας και πολιτισµού, 21 
γράφουν «δεν ξέρω», «δεν απαντώ». Σε µικρές οµάδες (βλ. πίνακα) γίνεται 
επίκληση στη υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε άλλα αίτια που 
δεν ορίζονται, ενώ 3 ΥΕ απαντούν «δεν επιθυµώ», «δεν ενδιαφέροµαι». 
Από την άποψη του ελέγχου της αξιοπιστίας της 10γ παρατηρείται ότι 

υπάρχει συνάφεια των αποτελεσµάτων όσον αφορά στα ποσοτικά στοιχεία 
της 10γ και των ποσοστών ανταπόκρισης στην 10δ και 10ε, που είναι 
19,83%, µε ποσοστό µη ανταπόκρισης 80,17% - στοιχείο που οδηγεί στο 
συµπέρασµα για αµηχανία στη διαπραγµάτευση των ερωτήσεων αυτών. 

 
10ε: Αν όχι, επειδή... 

 
10 µαθητές του δείγµατος, απαντώντας την 10ε, αποφαίνονται «∆εν 

θέλω», «∆εν µ� αρέσει», «∆εν ενδιαφέροµαι», 23 «∆εν ξέρω», «∆εν απαντώ» 
και σε µεµονωµένες απαντήσεις (βλ. πίνακα) «Επειδή γίνεται λάθος», «Έχει 
ευθύνες», «∆εν έχω γνώσεις». Και εδώ υπάρχει συνάφεια ως προς τα 



 

αποτελέσµατα της 10α και τον έλεγχο της αξιοπιστίας της. 
Γενικά, παρατηρείται, µια αµηχανία απάντησης σ� αυτές τις ερωτήσεις, αν 

ληφθεί υπόψη ότι συνολικά 485 ΥΕ δεν ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις 10δ 
ή 10ε. Παρόλη, όµως, την µικρή ανταπόκριση των ΥΕ στην 10δ ή στη 10ε, 
αποτυπώνονται στο ερωτηµατολόγιο, µέσω των ποιοτικών στοιχείων, 
αρκετές από τις αιτίες που οδηγούν στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα (των 
απαντήσεων) στην 10γ. 
Γ.3.11. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 11: ΣΧΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΕ ΤΑ Μ. Μ. Ε. 



 

 

11α: Υπάρχει σχέση της αρχαιολογίας µε κάθε ένα από τα Μ. Μ. Ε. 

που αναφέρονται παρακάτω; 

 
Σε κάθε µία από τις επιµέρους ερωτήσεις της 11α παρατηρείται ότι 

επικρατέστερη είναι η µη ανταπόκριση σε διαβάθµιση, γεγονός που 

αποτελεί στοιχείο ότι οι µαθητές του δείγµατος δεν έχουν ως προς αυτή τη 

σχέση κάποια ευαισθητοποίηση, ώστε να διαβαθµίσουν µε ευκολία τις 

επιµέρους ερωτήσεις. Ασφαλώς υπάρχουν και ΥΕ που δίνουν διαφορετικές 

διαβαθµίσεις, οι επιλογές τους, όµως, µοιράζονται στις επιλογές 1 έως 6 και 

σε καµία περίπτωση δεν φτάνουν το 30%. Αναλυτικά:  

11α1-∆ηµόσια Τηλεόραση: Σε ποσοστό 31,57% τα ΥΕ δεν απαντούν 

στο ερώτηµα. Από τις υπόλοιπες επιλογές επικρατέστερη είναι η 2, 

«αρκετή», µε ποσοστό 21,16%. Ακολουθεί η 3, «µικρή», µε ποσοστό 

17,85% και τρίτη η 1, «µεγάλη», µε ποσοστό 13,06%. 

11α2-Ιδιωτική Τηλεόραση: Σε ποσοστό 35,54% τα ΥΕ δεν 

ανταποκρίνονται στην ερώτηση. Από τις υπόλοιπες επιλογές 

επικρατέστερη είναι η 3, «µικρή», µε ποσοστό 18,51%. Ακολουθούν η 2, 

«αρκετή», µε ποσοστό 14,05% και η 4, «καµία» µε ποσοστό 13,88%. 

11α3-Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Σε ποσοστό 31,07% τα ΥΕ δεν 

ανταποκρίνονται στην ερώτηση. Επικρατέστερη από τις άλλες επιλογές 

είναι η 1, «µεγάλη», µε ποσοστό 27,27%, ακολουθεί η 2, «αρκετή», µε 

ποσοστό 21,16%, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές βρίσκονται κάτω από 10%. 

11α4-∆ηµόσιο Ραδιόφωνο: Σε ποσοστό 35,54% τα ΥΕ δεν 

ανταποκρίνονται στην ερώτηση. Επικρατέστερη από τις άλλες επιλογές 

είναι η 3, «µικρή», µε ποσοστό 20,50% και ακολουθεί η 4, «καµία», µε 

ποσοστό 16,03%. 

11α5-Ιδιωτικό Ραδιόφωνο: Και στην 11α5 δεν ανταποκρίνεται στην 

ερώτηση το 36,20% των µαθητών του δείγµατος. Από τις υπόλοιπες 



 

επικρατέστερη είναι η 4, «καµία», µε ποσοστό 21,65% και ακολουθεί η 

3, «µικρή», µε ποσοστό 17,19%. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από όλα τα ποσοστά, εκτός των ποσοστών µη 

ανταπόκρισης, µεγαλύτερα είναι αυτά που δίνουν την υψηλότερη 

διαβάθµιση στην εκπαιδευτική τηλεόραση. Το στοιχείο αυτό µπορεί να 

αποτελέσει µια ένδειξη ότι µια µερίδα των µαθητών δέχεται την 

επίδραση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 

βαθµό, ακόµη και µε τον τρόπο που είναι οργανωµένο το πρόγραµµά της 

σήµερα, και πιθανόν να αποκτά ανάλογες γνώσεις και αντιλήψεις για την 

αρχαιολογία και τις παραµέτρους της, διαµορφώνοντας και αντίστοιχες 

κοινωνικές αναπαραστάσεις. 

Η εικόνα που αποτυπώνεται στην 11α , αλλά και στην 11β, δεν µπορεί να 

αποδοθεί σε σηµαντικό βαθµό στην επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος 

στα πλαίσια της πολιτιστικής ένταξης (Πυργιωτάκης 1984), γιατί υπάρχει 

άµεση εµπειρία των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης από τα ΥΕ. 

 
11β: Αν νοµίζεις ότι υπάρχει σχέση, περίγραψέ την επιγραµµατικά 

για κάθε είδος που υπογράµµισες στην ερώτηση 11α. 

 
Και στην ερώτηση 11β ποσοστό 74,71% δεν απάντησε στην ερώτηση, 

στοιχείο που δίνει την παραλληλία µε τα χαµηλά ποσοστά των 

απαντήσεων της 11α. Από τους υπόλοιπους µαθητές καταγράφονται και 

οµαδοποιούνται οι απαντήσεις στην 11β ως εξής: 21 µαθητές πιστεύουν 

ότι «η δηµόσια τηλεόραση ενηµερώνει µε ντοκιµαντέρ και εκποµπές», 30 

έχουν την άποψη ότι «η εκπαιδευτική τηλεόραση ενηµερώνει µε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκποµπές, ντοκιµαντέρ». Σε οµάδες κάτω των 

10 ατόµων (βλ. πίνακα) κατατίθενται οι απόψεις: «Η δηµόσια και η 

εκπαιδευτική ενηµερώνουν, η ιδιωτική όχι», «δεν ενηµερώνουν» 

(γενικά), «όλα τα µέσα ενηµερώνουν», «άλλο». 



 

11γ: Αν υπάρχει ποιο χαρακτηριστικό θα ήθελες εσύ να έχει κυρίως 

αυτή η σχέση; 

 
Όπως και στην 11α, επικρατέστερη επιλογή στην ερώτηση 11γ είναι η 

µη ανταπόκριση µε ποσοστό 23,97%. Από τους µαθητές που απαντούν 

επικρατέστερη είναι η 11γ2 µε ποσοστό 16,53%, σύµφωνα µε την οποία 

εκφράζεται η επιθυµία για «ανάδειξη µε εγκυρότητα των νέων γνώσεων 

που προσφέρει η αρχαιολογική έρευνα». Ακολουθεί η 11γ1, µε ποσοστό 

13,06%, κατά την οποία ζητούµενο είναι η «µεσολάβηση ανάµεσα σε 

αρχαιολόγους-αρχαιολογία και κοινό χωρίς προσωπική προτίµηση 

δηµοσιογράφων σε αρχαιολόγους ή αρχαιολογικές ειδήσεις». Στην τρίτη 

θέση ακολουθεί η 11γ6, µε ποσοστό 12,73% όπου εκφράζεται η επιθυµία 

«να γίνεται η παρουσίαση µε τρόπο κατανοητό». Συµπερασµατικά, οι 

µαθητές ζητούν ενηµέρωση, αντικειµενική πληροφόρηση και κατανοητή 

παρουσίαση όσον αφορά στην προβολή των αρχαιολογικών πραγµάτων 

από τα Μ.Μ.Ε. για τα οποία ζητήθηκε η γνώµη τους, αλλά σε ποσοστά 

κάτω του 20% στις διαφορετικές επιλογές. 

 
11δ: Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως... 

 
Στην ερώτηση αυτή, αν και προσωπική, ανταποκρίνονται περισσότερο 

τα ΥΕ απ� ό,τι στις υπόλοιπες ερωτήσεις της οµάδας 11. Με ποσοστό 

35,04% οι µαθητές επιλέγουν την 11δ1, επιθυµούν, δηλαδή ενηµέρωση 

και πληροφορίες. Ακολουθεί η 11δ2 µε ποσοστό 17,20%, επιθυµία, 

δηλαδή για εµβάθυνση στη γνώση. Ποσοστό 20,33% δεν ανταποκρίνεται 

στην ερώτηση.  

 

 

 

 



 

Γ.3.12. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 12: ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
 

12α: Έχει σχέση ο Τύπος µε την Αρχαιολογία; 
 

Οι απαντήσεις στην 12α κατανέµονται σε µικρότερα ή µεγαλύτερα 

ποσοστά στις περισσότερες επιλογές, χωρίς σε καµία να αγγίζουν το 

30%. Επικρατέστερη άποψη είναι η 12α3, «µικρή», µε ποσοστό 26,12%. 

Ακολουθεί η 12α2, «αρκετή» µε ποσοστό 22,31% και τρίτη η 12α5, «δεν 

ξέρω», µε ποσοστό 12,73%. Ένα ποσοστό 18,68% δεν ανταποκρίνεται στην 

ερώτηση. Η εικόνα που δίνεται από τα ΥΕ για τη σχέση Τύπου και 

αρχαιολογίας πιθανόν να οφείλεται και στον παράγοντα της ηλικίας. Οι 

έφηβοι ίσως να έχουν µεγαλύτερη επαφή µε τα ηλεκτρονικά µέσα 

ενηµέρωσης απ� ό,τι µε τον Τύπο, ώστε να γνωρίζουν τις παραµέτρους 

αυτής της σχέσης.  



 

 

12β: Αν έχει, ποια από τα παρακάτω είδη έχουν σχέση µε την 

αρχαιολογία; 
 
Επικρατέστερη επιλογή ως απάντηση στην 12β είναι η 12β3 

«επιστηµονικός», που την απαντούν 216 µαθητές και ακολουθεί η 12β4, 

«δεν ξέρω» που την απαντούν 117 µαθητές, ενώ 170 µαθητές δεν 

ανταποκρίνονται στην ερώτηση. Η εικόνα που δίνεται είναι ότι στο ένα 

τρίτο περίπου των µαθητών του δείγµατος υπάρχει συνειδητοποίηση του 

επιστηµονικού χαρακτήρα της αρχαιολογίας και γνώση του τρόπου 

δηµοσιοποίησης των εργασιών της. 

 

12γ: Περίγραψε επιγραµµατικά τη σχέση Αρχαιολογίας µε τα είδη 

που επέλεξες στην 12β. 

 
Από το σύνολο των µαθητών του δείγµατος που ανταποκρίνεται στην 

ερώτηση (ποσοστό 24,79%), 36 ΥΕ δηλώνουν ότι ο «επιστηµονικός 

τύπος ενηµερώνει». Σε οµάδες κάτω των 8 ατόµων οι µαθητές του 

δείγµατος πιστεύουν ότι «ο περιοδικός ενηµερώνει», «ο ηµερήσιος 

πληροφορεί και ενηµερώνει», «ο ηµερήσιος δεν ενηµερώνει», «ο περιοδικός 

δεν ενηµερώνει», «ο ηµερήσιος πρέπει να ενηµερώνει». Ποσοστό 75,21% 

δεν ανταποκρίνεται στο ερώτηµα. Αξίζει να τονιστεί ότι στο σύνολο των 

ποιοτικών στοιχείων που παρέχονται από τις απαντήσεις των µαθητών 

επικρατέστερη είναι η άποψη για τη λειτουργία του επιστηµονικού τύπου 

και ότι, αν και περιορισµένες οι απαντήσεις, δίνουν όλο το φάσµα των 

πιθανών απαντήσεων στο ερώτηµα, χωρίς, όπως είναι φυσικό, να οδηγούν 

σε ασφαλή συµπεράσµατα. Αν, όµως, ληφθεί υπόψη το ποσοστό µη 

ανταπόκρισης στο ερώτηµα, τίθενται εν µέρει σε δοκιµασία τα 

αποτελέσµατα της 12β. 



 

 

12δ: Αν υπάρχει σχέση, ποιο χαρακτηριστικό θα ήθελες εσύ να έχει 

κυρίως αυτή η σχέση; 

 
Επικρατέστερη άποψη ως απάντηση στην 12δ, είναι η 12δ1 («Όποιο 

υπογράµµισα στην 11γ») µε ποσοστό 34,38% και είναι στοιχείο 

αξιοσηµείωτο σε σχέση µε τα χαµηλά ποσοστά ανταπόκρισης στην 11γ. Αν 

λάβουµε υπόψη την επικρατέστερη επιλογή µαθητών, που 

ανταποκρίνεται στην ερώτηση στην 11γ, την 11γ2, εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι και ως προς τον Τύπο οι µαθητές θα επιθυµούσαν 

«ανάδειξη µε εγκυρότητα των νέων γνώσεων που προσφέρει η 

αρχαιολογική έρευνα». Υπάρχει, όµως, γενικά παραλληλία µε την 11γ, 

εφόσον και σ� αυτή την ερώτηση, την 12δ, είναι σχετικά µεγάλο το 

ποσοστό της µη ανταπόκρισης στην ερώτηση και συγκεντρώνει το 

26,28%. Εξάλλου την τρίτη θέση κατέχει η 12δ3, «δεν ξέρω», µε 

ποσοστό 24,79%, ενώ το «δεν απαντώ» συγκεντρώνει άλλο ένα 12,56%. 

Συµπερασµατικά από τα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι σε 

µεγάλο ποσοστό τα ΥΕ δεν έχουν σαφή αντίληψη για τους τρόπους 

συσχετισµού αρχαιολογίας και τύπου. Όσον αφορά στα ποιοτικά στοιχεία 

που δίνονται στην ηµιανοιχτή 12δ2, παρατηρούµε την ίδια έλλειψη 

ανταπόκρισης µε τα ποσοτικά της ίδιας ερώτησης. Την 12δ2 την απαντούν 

3 µόνο µαθητές µε τις εξής απαντήσεις: «παρουσίαση µε κατανοητό 

τρόπο», «να γνωρίζουν οι άνθρωποι την αρχαιότητα», «να µην 

υπερβάλλουµε στην παρουσίαση και να µη διαστρεβλώνεται η είδηση». 

Τα ποιοτικά στοιχεία που παρέχονται είναι ελάχιστα. 

 
12ε: Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως : 

 
Επικρατέστερη επιλογή ως απάντηση στην 12ε, µε ποσοστό 38,51%, 

είναι η 12ε1, δηλαδή η αναγωγή στην 11δ. Επικρατέστερη, εποµένως, 



 

επιλογή είναι να δίνονται από τον τύπο «ενηµέρωση και πληροφορίες». 

Ως προς την ηµιανοιχτή 12ε2 σχεδόν δεν εκπροσωπείται, αφού απαντάται 

από 7 µόνον µαθητές, από τους οποίους 4 επιθυµούν να αποκτήσουν από 

τη σχέση αυτή γνώσεις και 1 τίποτα. Και σ� αυτή την ηµιανοιχτή 

ερώτηση τα ποιοτικά στοιχεία που παρέχονται είναι ελάχιστα. 

 
12στ1: Όλοι οι δηµοσιογράφοι είναι ικανοί για αρχαιολογικό ρεπορτάζ; 

 
Με ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό 63,47% ως απάντηση της 12στ1 τα ΥΕ 

επιλέγουν το «όχι», πιστεύουν, δηλαδή, ότι δεν είναι όλοι οι 

δηµοσιογράφοι κατάλληλοι για αρχαιολογικό ρεπορτάζ. Ποσοστό 9,92% 

πιστεύει το αντίθετο, ενώ σε ποσοστό 26,61% οι µαθητές του δείγµατος 

δεν ανταποκρίνονται στην ερώτηση. Είναι, πάντως, εντυπωσιακό το τόσο 

υψηλό ποσοστό της επιλογής «όχι» και αξίζει η διερεύνηση των 

ποιοτικών στοιχείων της 12στ2, ώστε να η αιτιολογηθεί το αποτέλεσµα 

αυτό. 

 
12στ2: Αιτιολόγησε : 

 
Κατά την οµαδοποίηση των απαντήσεων στην 12στ2, που παρέχουν 

αρκετά και χρήσιµα ποιοτικά στοιχεία στην έρευνα, σχηµατίστηκαν δύο 

οµάδες απαντήσεων. Μία αποτελούν οι απαντήσεις των µαθητών του 

δείγµατος που πιστεύουν ότι οι δηµοσιογράφοι είναι όλοι ικανοί για 

δηµοσιογραφικό ρεπορτάζ και µία αυτών που πιστεύει το αντίθετο. Στην 

περίπτωση των µαθητών που πιστεύουν ότι όλοι οι δηµοσιογράφοι είναι 

ικανοί, 11 ΥΕ απαντούν µε το επιχείρηµα ότι «έχουν γνώσεις», σε 

οµάδες µικρότερες των 10 ατόµων (βλ. πίνακα) απαντούν «έχουν την 

ικανότητα», «έχουν εµπειρία», «αυτή είναι η δουλειά τους», ενώ έχουµε 

και την αναφορά δύο επώνυµων τηλεπαρουσιαστών. Αντίθετα, στην 

περίπτωση των µαθητών που διατυπώνουν την άποψη ότι οι 



 

δηµοσιογράφοι δεν είναι όλοι ικανοί για δηµοσιογραφικό ρεπορτάζ, 

υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση ως προς την αιτιολόγηση της άποψης 

αυτής. 80 υποστηρίζουν ότι όλοι οι δηµοσιογράφοι «δεν έχουν 

εξειδίκευση», 74 ότι «δεν έχουν γνώσεις», 19 «δεν έχουν εµπειρία», 17 

«δεν έχουν την ικανότητα». Σε µεµονωµένες απαντήσεις (βλ. πίνακα) 

υποστηρίζεται ότι οι δηµοσιογράφοι «υπερβάλλουν», ότι «κυνηγούν την 

θεαµατικότητα», ότι «χρησιµοποιούν και ψεύτικα στοιχεία». 29 

απαντούν «άλλο» ενώ 25 «δεν ξέρω», «δεν απαντώ». 

Αν κανείς λάβει υπόψη τα ποσοστά της 12στ1 και τις απαντήσεις της 

12στ2, παρατηρεί µια συνέπεια όσον αφορά στα ποσοτικά και ποιοτικά 

στοιχεία στην 12στ, στοιχείο που αναδεικνύει την εγκυρότητα κυρίως της 

12στ1.  

Η εικόνα που παρουσιάζεται στις ερωτήσεις της οµάδας 12 µπορεί, εν 

µέρει, να οφείλεται στην επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στα 

πλαίσια της πολιτιστικής ένταξης (Πυργιωτάκης 1984), αλλά οφείλεται 

σε µεγάλο µέρος και στην προσωπική αντίληψη των παιδιών. Οφείλει, 

πάντως, να προβληµατίσει τους δηµοσιογράφους που ασχολούνται µε την 

παρουσίαση αρχαιολογικών θεµάτων και αρχαιολογικών ρεπορτάζ, αλλά 

και τους ιδιοκτήτες και διευθυντές των ηλεκτρονικών και των έντυπων 

µέσων ενηµέρωσης. 

 

 

 

Γ.3.13. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 : ΣΧΕΣΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

 
13α: Υπάρχει σχέση της Αρχαιολογίας και των «Πολυµέσων»; 

 



 

Όπως και στις 11α και στην 11γ, ως απάντηση στην ερώτηση 13α 

επικρατέστερη επιλογή και στις τρεις παραµέτρους της ερώτησης είναι η 

µη ανταπόκριση στο ερωτηµατολόγιο, ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις 

µοιράζονται µε µικρά ποσοστά στις υπόλοιπες διαβαθµίσεις- επιλογές 

του συγκεκριµένου ερωτήµατος. Πιο συγκεκριµένα: 

13α1: Η ερώτηση στόχευε στο να καταγράψουν οι µαθητές τη σχέση 

CD-ROM και αρχαιολογίας. Επικρατέστερη είναι η µη ανταπόκριση στο 

ερώτηµα µε ποσοστό 32,23%. Ακολουθεί η 13α2, «αρκετή», µε ποσοστό 

20,50 %  και τρίτη, η 12α3, «µικρή», µε ποσοστό 13,39%. 

13α2: Η ερώτηση στόχευε να καταδείξει τη σχέση της αρχαιολογίας µε 

το INTERNET κατά την άποψη των µαθητών του δείγµατος. 

Επικρατέστερη είναι η µη ανταπόκριση στο ερώτηµα µε ποσοστό 

30,41%. ∆εύτερη κατατάσσεται η 13α2, «αρκετή», µε ποσοστό 22,31%. 

Τρίτη η 13α1, «µεγάλη», µε ποσοστό 20,99%. 

13α3: Η ερώτηση στόχευε να καταδείξει την σχέση της αρχαιολογίας 

µε έναν σχετικά νέο κλάδο των πολυµέσων, την «εικονική 

πραγµατικότητα». Τα χαµηλά ποσοστά συσχετισµού που προκύπτουν 

µπορούν να αποδοθούν και σε άγνοια αυτού του συγκεκριµένου 

τεχνολογικού επιτεύγµατος. Επικρατέστερη είναι η µη ανταπόκριση στο 

ερωτηµατολόγιο, µε ποσοστό 34,55%. Αλλά και η δεύτερη επιλογή είναι η 

13α5, «δεν ξέρω» µε 19,83%. Τρίτη η 13α2, «αρκετή», µε ποσοστό 

13,55%. 

Συγκεφαλαιώνοντας παρατηρούµε ότι µεγαλύτερη σχέση µε την 

αρχαιολογία, συγκριτικά προς τα άλλα Πολυµέσα, αποδίδεται από τους 

µαθητές στο Ιnternet, ενώ µικρότερη στην εικονική πραγµατικότητα. 

Τα στοιχεία αυτά, που αποτυπώνουν ως ένα βαθµό και τη γενικότερη 

άγνοια του πληθυσµού σ� αυτά τα νέα µέσα πληροφόρησης και 

επικοινωνίας, θεωρούνται από την ερευνήτρια αξιοσηµείωτα και 

υπαγορεύουν την ανάγκη µεγαλύτερης, από πλευράς των µαθητών, 



 

γνωριµίας της αρχαιολογίας µέσα από τα Πολυµέσα και, από πλευράς 

εκπαιδευτικού συστήµατος και φορέων, ενεργειών τέτοιων, ώστε να 

γνωρίσουν οι µαθητές τις δυνατότητες διεύρυνσης της αρχαιολογικής 

γνώσης και αρχαιογνωσίας που µπορούν να παρέχουν τα µέσα αυτά. 



 

 

13β: Αν υπάρχει σχέση µε τα είδη που επέλεξες στην ερώτηση 13α, 

περίγραψέ την συνοπτικά : 

 
Κατά τη διαδικασία απάντησης της 13β δίνονται χρήσιµα, αλλά 

σχετικά περιορισµένα, ποιοτικά στοιχεία για την έρευνα. 35 ΥΕ θεωρούν 

τα «πολυµέσα» ως «παράγοντες µάθησης και πληροφοριών». 19 

παρέχουν την πληροφορία ότι «υπάρχουν σελίδες στο INTERNET και 

στο CD-ROM». 14 ότι γίνεται µε αυτά τα µέσα «ανασύσταση του 

παρελθόντος». 3 ΥΕ υποστηρίζουν ότι «δεν υπάρχει σχέση» και 77 

γράφουν «δεν ξέρω», «δεν απαντώ». ∆εν ανταποκρίνεται στην ερώτηση το 

74,21% των µαθητών του δείγµατος. Παρατηρείται και στην 13β µια 

αµηχανία ως προς την απάντησή της, στοιχείο που επιβεβαιώνει ως ένα 

βαθµό τα χαµηλά ποσοστά στην 13α. 

 
13γ: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα ήθελες εσύ αυτή τη σχέση; 

 
Και σ� αυτήν την ερώτηση παρατηρείται αµηχανία και χαµηλά 

ποσοστά ανταπόκρισης που αποτυπώνουν την έλλειψη επαφής και 

βιωµάτων των συγκεκριµένων µαθητών ως προς τα ζητούµενα της 

ερώτησης και επιβεβαιώνουν τα χαµηλά ποσοστά της 13α. Σύµφωνα µε 

την καταγραφή των απαντήσεων και την οµαδοποίησή τους παρατηρείται 

καταγραφή των παρακάτω ποιοτικών στοιχείων: 16 ΥΕ επιθυµούν να 

τους «δίνονται πληροφορίες». 15 αναφέρονται στην ποιότητα της σχέσης 

εκφράζοντας προσδοκίες και ζητούν να είναι «κατανοητή, εύκολη, 

φιλική, άµεση, αναλυτική, µορφωτική» - παρατηρείται και µια 

προσωποποίηση της σχέσης µε την εκδήλωση των συγκεκριµένων 

προσδοκιών. 9 επιθυµούν «να παραµείνει η σχέση όπως είναι», ενώ σε 

οµάδες κάτω των 10 ατόµων (βλ. πίνακα) εκφράζεται η επιθυµία «να 

υπάρχει µεγάλη σχέση», «να υπάρχει στο σχολείο», «χωρίς 



 

υπερβολές»[;]. 3 µαθητές υποστηρίζουν ότι «δεν υπάρχει», «άλλο». 90 

µαθητές γράφουν «δεν ξέρω», «δεν απαντώ» στην ερώτηση και γενικά το 

ποσοστό µη ανταπόκρισης στην ερώτηση ανέρχεται στο 74,88%. Παρά 

τα µεγάλα ποσοστά µη ανταπόκρισης στην ποσοτική ανάλυση 

παρατηρείται στην ποιοτική διερεύνηση µια επιθυµία για ουσιαστική 

διασύνδεση, έστω και από περιορισµένο αριθµό µαθητών. 

 
13δ: Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως... 

 
Επικρατέστερη απάντηση στην 13δ είναι η 13δ1 µε ποσοστό 39,67%. 

Με την αναγωγή στην 11δ εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα ΥΕ ζητούν 

από µια σχέση τους µε τα πολυµέσα «ενηµέρωση και πληροφορίες». 

Ποσοστό 28,76% δεν ανταποκρίνεται στην ερώτηση, ενώ τρίτη επιλογή 

είναι, µε ποσοστό 18,18%, η 13δ3 «δεν ξέρω». Όσον αφορά στην 

ηµιανοιχτή 13δ2, απαντούν 10 ΥΕ από τα οποία 8 απλώς επιλέγουν την 

ερώτηση, ενώ 2 συµπληρώνουν «γνώσεις». Παρατηρείται και στην 

ερώτηση αυτή κάποια αµηχανία ως προς την ανταπόκριση των µαθητών 

του δείγµατος και είναι πολύ περιορισµένα τα ποιοτικά στοιχεία που 

παρέχονται στην έρευνα. 

 

 

 

 

 

Γ.3.14. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 14: ΣΧΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
14α: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες : Αρχαιολογία και 

Τουρισµός; 
 



 

Επικρατέστερες απόψεις, κατά την απάντηση της 14α, µε το ίδιο 

ακριβώς ποσοστό, 24,96%, είναι η 12α1, «µεγάλη» και η 12α2 «αρκετή», 

συνολικά ποσοστό περίπου 50%. Ένα ποσοστό 23,47% δεν ανταποκρίνεται 

στο ερώτηµα, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές αντιπροσωπεύονται µε ποσοστά 

κάτω του 10%. Η εικόνα αυτή, που ταυτίζεται και µε αντίστοιχες απόψεις 

κρατικών φορέων που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς (Πετράκος 1995, 

Καλπαξής 1990), αποσαφηνίζεται εν µέρει µόνον από τις απαντήσεις 

στην 14β, λόγω του µεγάλου ποσοστού µη ανταπόκρισης και έκφρασης 

άγνοιας σ� αυτήν την ερώτηση. 

 
14β: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

 
Απαντώντας στην 14β, 75 µαθητές υποστηρίζουν ότι γίνεται «γνωριµία/ 

επίσκεψη των τουριστών µε τις αρχαιότητες». 31 µαθητές ότι «η 

αρχαιολογία φέρνει τουρισµό και διαφηµίζει τη χώρα». 20 ότι είναι 

«οικονοµική σχέση, ωφέλεια λαού και κράτους». 19 µαθητές προχωρούν 

σε χαρακτηρισµό της σχέσης (άµεση, σηµαντική, αλληλένδετες). 11 την 

θεωρούν ως «εκπαιδευτική σχέση». Σε οµάδες κάτω των 10 ατόµων 

καταγράφονται απόψεις όπως «άλλο», «δεν υπάρχει σχέση», «βοηθάει 

στην ανάπτυξη του πολιτισµού». Το συνολικό ποσοστό µη ανταπόκρισης στο 

ερώτηµα είναι 61,82 %. Από τα υπάρχοντα ποιοτικά στοιχεία της 14β 

παρουσιάζεται µια αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα της σχέσης 

αρχαιολογίας και τουρισµού που, όµως, µόνον εν µέρει ενισχύει τα ποσοτικά 

δεδοµένα της 14α,  λόγω του µεγάλου ποσοστού µη ανταπόκρισης στο 

ερώτηµα. 

 

Γ.3.15. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 15: ΣΧΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
15α: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες Αρχαιολογία και Ελλάδα; 



 

 
Επικρατέστερη, κατά την απάντηση της 15α, είναι η επιλογή 15α1, 

«µεγάλη», µε ποσοστό 47,11%. Ακολουθεί η 15α2, «αρκετή», µε 

ποσοστό 13,39% ενώ οι υπόλοιπες εµφανίζουν πολύ µικρά ποσοστά. 

Ποσοστό 25,12% δεν ανταποκρίνεται στην ερώτηση. Συγκεκριµένα 

25,57% των αγοριών και 21,75% των κοριτσιών. Ως προς την κατανοµή 

κατά φύλο την 15α1 επιλέγουν το 51,23% των κοριτσιών και 44,92% των 

αγοριών, στοιχείο που ενισχύει την άποψη για µια τάση των κοριτσιών 

προς επιλογή παραδεδοµένων αντιλήψεων (Banks 1987), αν και αυτό δεν 

µπορεί να αναχθεί σε γενικό συµπέρασµα. Από την άποψη της 

γεωγραφικής κατανοµής στην 15α1 το 50,12 % αντιστοιχεί σε αστική 

περιοχή, το 43,94% σε ηµιαστική και το 38,33 % σε αγροτική περιοχή. 

Ως προς τη µη ανταπόκριση στην ερώτηση τα ποσοστά είναι 30,83% για 

τις αγροτικές περιοχές, 24,34% για αστικές και 19,70% ηµιαστικές. Τα 

στοιχεία αυτά δεν µπορούν να οδηγήσουν σε συµπεράσµατα για τη 

σύνδεση περιοχών θεωρούµενων ότι έχουν χαµηλότερα πολιτιστικά 

περιβάλλοντα (πρβλ. Banks 1987) µε παραδοσιακές αντιλήψεις και αξίες, 

αλλά σε σύνδεση της έλλειψης βεβαιωµένων και κατοχυρωµένων 

γνώσεων µε τα περιβάλλοντα αυτά. Το σχετικά µεγάλο ποσοστό 

ανταπόκρισης στην ερώτηση θα µπορούσε να αναδεικνύει την παρουσία 

και την επίδραση στο κοινωνικό και παιδαγωγικό γίγνεσθαι θέσεων και 

αντιπαραθέσεων όσον αφορά στη συγκεκριµένη σχέση, µε την 

προϋπόθεση ότι η εικόνα αυτή θα επιβεβαιωνόταν µε τα αποτελέσµατα 

της 15β, κάτι, όµως, που από τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν 

προέκυψε. 

 

15β: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 
 
Η καταγραφή των απαντήσεων της 15β έδωσε τρεις οµάδες απαντήσεων για 

τους µαθητές που ανταποκρίνονται στο ερώτηµα: 



 

1. Η Ελλάδα έχει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά: πολιτισµό (31 ΥΕ), µνηµεία 

(23), ευρήµατα-θησαυρούς (22), Ιστορία (14), αρχαιολογικούς χώρους (9) 

γενικά πολιτιστική κληρονοµιά (6) και µουσεία (3). 

2. Σύγκριση υπεροχής προς άλλους πολιτισµούς: αρχαιότερος πολιτισµός (10), 

περισσότερα µνηµεία (2).  

3. Αρχαιολογία - Ελλάδα: µεγάλη σχέση (29). 

23 ΥΕ απαντούν «Άλλο». Καταγράφεται, τέλος, από 1 ΥΕ η άποψη: 

«αρχαιολογία όχι για την Ελλάδα µόνον, αλλά για όλον τον κόσµο». 53 

γράφουν «δεν ξέρω», «δεν απαντώ», ενώ η µη ανταπόκριση στο ερώτηµα 

ανέρχεται σε ποσοστό 62,64%. 

Αξιοσηµείωτο στοιχείο αποτελεί ότι στις απαντήσεις των µαθητών δεν 

καταγράφεται καθόλου η σχέση της Ελλάδας µε την αρχαιολογική 

πραγµατικότητα, το ότι στην Ελλάδα γίνονται ανασκαφές, αναστηλώσεις 

µνηµείων, µελέτη των αρχαιοτήτων και παρουσίαση των ευρηµάτων από τους 

αρχαιολόγους. Εντοπίζεται η έλλειψη στοιχειώδους πληροφόρησης ως προς αυτή 

την παράµετρο, ενώ οι απόψεις που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία στην 15β 

φαίνεται να συµβαδίζουν µε αντίστοιχες απόψεις επίσηµων φορέων (Πετράκος 

1995, Καλπαξής 1995). 

Η ποσοτική διαφοροποίηση που παρατηρείται µεταξύ της 15α και 15β είναι 

στοιχείο που αναδεικνύει τον χαρακτήρα των γνώσεων των µαθητών. Με βάση 

τα στοιχεία της 15β, η γνώση που αποτυπώνεται στην 15α φαίνεται να είναι 

επιφανειακή και δεν έχει ούτε την ευρύτητα, ούτε το βάθος που θα µπορούσε να 

διαθέτει και που θα έκανε δυνατή την εξαγωγή συµπερασµάτων για την 

επικράτηση ή την απουσία µιας ιδεολογικής θέσης. Παρόλα αυτά, η εικόνα που 

δίνουν οι οµαδοποιήσεις στην 15β καταγράφουν ένα µέρος του φάσµατος των 

σχέσεων µεταξύ των δύο εννοιών µε τρόπο αντιπροσωπευτικό. 

Γ.3.16. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 16 : ΣΧΕΣΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ 

 



 

16α: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες : Αρχαιολογία και Άλλοι 

Λαοί; 

 
Στην ερώτηση αυτή υπάρχει µια αξιοσηµείωτη διασπορά των 

απαντήσεων στις διάφορες επιλογές διαβάθµισης. Επικρατέστερη µε 

25,79% είναι η µη ανταπόκριση στην ερώτηση, γεγονός που 

καταδεικνύει µια αµηχανία των ΥΕ να απαντήσουν µε ευχέρεια. Το 

στοιχείο αυτό ενισχύεται και από την επιλογή 5, «δεν ξέρω», που 

παρουσιάζει ποσοστό 19,01%, ενώ 5,12% δηλώνει «δεν απαντώ». 

Αντίθετα, δεύτερη επιλογή είναι η 16α2, «αρκετή», µε ποσοστό 22,64 % 

και τέταρτη η 16α1, «µεγάλη», µε ποσοστό 16,36%. Ως προς την 

κατανοµή κατά φύλο σε ποσοστό 26,56% δεν ανταποκρίνονται τα αγόρια 

και σε ποσοστό 22,11% τα κορίτσια. Η 16α2 επιλέγεται από αγόρια σε 

ποσοστό 18,36%, ενώ από κορίτσια σε ποσοστό 28,42%. Όσον αφορά 

στη γεωγραφική κατανοµή: Τα ποσοστά µη ανταπόκρισης κατανέµονται 

ως εξής: 36, 83% των ΥΕ των αγροτικών περιοχών, 25,06% των αστικών 

και 12,12% των ηµιαστικών. Τα ποσοστά της 16α2 κατανέµονται ως εξής 

κατά περιοχές: Ποσοστό 24,17% αντιστοιχεί σε αγροτικές περιοχές, 

22,73% σε ηµιαστικές και 22,20% σε αστικές περιοχές. Ο τρόπος αυτός 

κατανοµής των απαντήσεων καταγράφει την έλλειψη κατάλληλης 

πληροφόρησης στους µαθητές και την αποσπασµατική γνώση που 

αποκοµίζουν από τις ποικίλες πηγές πληροφόρησης, αρχαιολογικές και µη 

και δεν µπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα για τη σχέση 

κατακτηµένων γνώσεων και εµπειριών µε τη διάκριση κατά φύλο ή 

χωροταξική κατανοµή του πληθυσµού. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα 

µπορούσε να οδηγήσει µόνον η κατανοµή των ποσοστών κατά περιοχή 

ως προς την µη ανταπόκριση στην επιλογή 16α2. 

16β: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

 



 

Ποσοστό 76,03% των µαθητών του δείγµατος δεν ανταποκρίνεται στο 

ερώτηµα. Υπάρχει, εποµένως, παραλληλία της 16β µε την 16α ως προς 

την αξιοπιστία της 16α σε ένα σηµαντικό βαθµό, αφού αναδεικνύεται και 

στην 16β η αµηχανία και η έλλειψη πληροφόρησης, αποτελέσµατα της 

έλλειψης διαπολιτισµικής οπτικής στην ελληνική εκπαίδευση. Από την 

άλλη πλευρά, όµως, τα ποιοτικά στοιχεία που παρατίθενται καταγράφουν 

ως ένα βαθµό κάποιες από τις πλευρές της σχέσης αυτής, αν και 

παραλείπουν άλλες: 36 µαθητές δηλώνουν ότι «έχουν και οι άλλοι λαοί 

αρχαιολογία, πολιτισµό, µνηµεία και ιστορία». 7 πιστεύουν ότι «δεν 

έχουν πολιτισµό σαν εµάς». 6 κάνουν χαρακτηρισµό της σχέσης (καλή, 

σηµαντική κ.α.). Σε ολιγοπρόσωπες οµάδες (βλ. πίνακα) κατανέµονται 

απαντήσεις, όπως: «περίπου όµοια», «επώνυµοι λαοί, όπως Μάγιας ΄Ινκας, 

Φοίνικες, Αιγύπτιοι». 15 δίνουν απαντήσεις που δεν οµαδοποιούνται ενώ 

4 µαθητές υποστηρίζουν ότι «από την αρχαιολογία µαθαίνεις για λαούς». 

71 γράφουν «δεν ξέρω» ή «δεν απαντώ». 

Στις απαντήσεις αυτές δεν περιλαµβάνεται η σχέση αρχαιολογίας και 

άλλων λαών από την οπτική που θίγει ο Θ. Καλπαξής (1993), η 

δραστηριότητα ξένων αρχαιολόγων στην Ελλάδα, ούτε, αντίστοιχα, η 

δραστηριότητα ελλήνων αρχαιολόγων για την ανίχνευση, ανακάλυψη και 

µελέτη πολιτισµών άλλων λαών. Η παρουσία των παραµέτρων αυτών θα 

ήταν πρόσφορη για τη µελέτη ιδεολογικών επιδράσεων και σχηµατισµού 

κοινωνικών αναπαραστάσεων όσον αφορά τους µαθητές του δείγµατος 

ως προς άλλες παραµέτρους προσέγγισης της αρχαιολογικής 

πραγµατικότητας και µαθητών, όπως αυτές που προαναφέρονται, -

ιδεολογικές θέσεις και αναπαραστάσεις που δεν υπάρχουν, λόγω της 

έλλειψης στοιχειώδους σχετικής πληροφόρησης από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα και τους αρµόδιους φορείς. 

 

Γ.3.17. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 17 : ΣΧΕΣΗ 



 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 
17α: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες Αρχαιολογία και Ειρήνη; 

 
Είναι µια ερώτηση που είναι έντονα χαρακτηριστική η µη ανταπόκριση 

και η άγνοια ως προς τον συσχετισµό των δύο αυτών εννοιών στις 

απαντήσεις των ΥΕ σ� αυτήν. Επικρατέστερη είναι η µη ανταπόκριση στο 

ερωτηµατολόγιο µε ποσοστό 26,61%. Ακολουθεί η 17α5, «δεν ξέρω», µε 

ποσοστό 23,47%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η 17α4, «καµία», µε 

ποσοστό 13,88%. Οι υπόλοιπες επιλογές βρίσκονται κάτω του 15%. 

∆ιαπιστώνεται και εδώ η έλλειψη πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

των µαθητών από τους αρµόδιους φορείς σε θέµατα εκπαίδευσης για την 

ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών - που θεωρείται πρωτεύον 

ζήτηµα από την UNESCO-. Η επισήµανση αυτή ισχυροποιείται ως ένα 

βαθµό από τα ποιοτικά στοιχεία της 17β που ακολουθεί. 

 
17β: Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

 
Το ποσοστό µη ανταπόκρισης στην 17β είναι εντυπωσιακά µεγάλο και 

φτάνει το 82,31%, επαληθεύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων 

της 17α. Από το ποσοστό 17,69% που ανταποκρίνεται στο ερώτηµα 

προκύπτουν ολιγοπρόσωπες οµάδες απαντήσεων: 10 ΥΕ υποστηρίζουν ότι 

«η αρχαιολογία συµβάλλει στην ειρήνη». 8 ότι «η ειρήνη συµβάλλει στην 

ανάπτυξη της αρχαιολογίας». Σε µικρότερες οµάδες (βλ. πίνακα) γίνονται 

χαρακτηρισµοί, υποστηρίζεται ότι «τα µνηµεία συµβολίζουν την ειρήνη», 

«για τα µνηµεία έγιναν οι πόλεµοι», «άλλα» που δεν οµαδοποιούνται. 7 

µαθητές του δείγµατος υποστηρίζουν ότι «δεν συνδέονται». Τα ποιοτικά 

στοιχεία δίνουν µια στοιχειώδη εικόνα της σχέσης, αλλά λόγω της 

χαµηλής ποσόστωσης δεν µπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή 

συµπεράσµατα. 



 

Γ.3.18. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 18 : ΣΧΕΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ 

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

 
18α: Έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες δικά τους αρχαία µνηµεία; 

 
Υπάρχει και στην ερώτηση αυτή κατανοµή των ποσοστών σε πολλές 

επιλογές, χωρίς καµία να συγκεντρώνει ποσοστό µεγαλύτερο από 30%. 

Επικρατέστερη είναι η 18α1, «πολλές», µε 27,11%. Ακολουθεί η 18α2, 

«λίγες», µε 26,12%. Τρίτη επιλογή είναι η µη ανταπόκριση στο 

ερωτηµατολόγιο µε ποσοστό 25,29%, ενώ τα υπόλοιπα µικρά ποσοστά 

κατανέµονται στις υπόλοιπες επιλογές. Η ποσοστιαία ανάλυση 

καταγράφει τις αντιφάσεις στις αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των 

µαθητών όσον αφορά στο συγκεκριµένο ερώτηµα και αποτυπώνει την 

απουσία της διαπολιτισµικής διάστασης στην ελληνική εκπαίδευση. 

 
18β: Αν ναι, ποιες είναι αυτές οι χώρες; 

 
Οι µαθητές απαντούν στην 18β σ� ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό 

περίπου 72%, ενώ 165 ΥΕ δεν απαντούν στο ερώτηµα. Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι 56 µαθητές του δείγµατος αναφέρουν µη ευρωπαϊκές χώρες είτε 

παραβλέποντας το ζητούµενο της ερώτησης, είτε επειδή δεν γνωρίζουν 

γεωγραφία. 92 δίνουν απαντήσεις που δεν οµαδοποιούνται. Από τους 

µαθητές που ανταποκρίθηκαν ορθά στο ερώτηµα αναφέρονται οι 

παρακάτω χώρες ως εξής: Ιταλία (87), Γαλλία (61), Αγγλία (40), 

Γερµανία (16), Ισπανία (14). Σε µικρές οµάδες 1 έως 3 ατόµων αναφέρονται 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα ποιοτικά αυτά στοιχεία δηλώνουν µια 

στοιχειώδη και επιφανειακή γνώση του ζητουµένου της ερώτησης και 

από αυτή την άποψη, όσον αφορά στην αξιοπιστία των απαντήσεων στην 

18α, παρατηρείται συµφωνία ως προς την µη εµπεριστατωµένη και 

αφοµοιωµένη γνώση των ζητουµένων των ερωτήσεων αυτών. 



 

18γ: Αν αναφέρεις κάποιες χώρες στην ερώτηση 18β, µπορείς να 

αναφέρεις δύο µνηµεία από την κάθε µία; 

 
Η καταγραφή και οµαδοποίηση των απαντήσεων της 18γ παρέχει 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την έρευνα µέσω των ποιοτικών στοιχείων 

που προκύπτουν. Κατ� αρχήν δεν γίνεται διάκριση µεταξύ σύγχρονων και 

αρχαίων µνηµείων. Εξάλλου τα µνηµεία που αναφέρονται σχετίζονται 

άµεσα µε την ιστορία της τέχνης και όχι µε µνηµεία πολιτισµού που, 

όµως, δεν έχουν καλλιτεχνική αξία, όπως λόγου χάριν ένας προϊστορικός 

οικισµός. Και στην ερώτηση αυτή συγχέονται από τους µαθητές του 

δείγµατος σ� έναν περιορισµένο κάπως αριθµό τα αγάλµατα µε τα µνηµεία 

και οι αρχαιολογικοί χώροι µε τα µουσεία. Η εικόνα που δίνεται βρίσκεται 

σε µεγάλη συνάφεια µε την αντίστοιχη της 6α. 

Από την άποψη της αξιοπιστίας των 18α και 18β παρατηρείται 

συνάφεια ως προς τη στοιχειώδη και αποσπασµατική αντίληψη των ΥΕ 

προς τα ζητούµενα της ερώτησης και µεγάλο ποσοστό µη ανταπόκρισης 

που φτάνει το 70,91%. Το 29,09%, που ανταποκρίνεται στο ερώτηµα, 

παρέχει, µε την καταγραφή και οµαδοποίηση των απαντήσεων, την εξής 

εικόνα: 40 µαθητές επιλέγουν το «Κολοσσαίο», 21 τον «Πύργο της Πίζας», 

13 την «Αψίδα του Θριάµβου», 12 τον «Πύργο του Άιφελ», 10 τις «ρωµαϊκές 

αρχαιότητες», 10 το «µουσείο του Λούβρου», 8 το «Στόουνχεντς». Σε 

οµάδες 1 έως 5 υποκειµένων της έρευνας αναφέρονται τα µνηµεία: «Μπιγκ 

Μπεν», «Ποµπηία», «Αγία Σοφία», «Ακρόπολη», «Άγιος Πέτρος», 

«µάρµαρα», «Αφροδίτη της Μήλου», «Κνωσός», «Τείχος του Βερολίνου», 

«Παρθενώνας». Τα ποιοτικά αυτά στοιχεία είναι φανερό ότι µε τη διασπορά 

τους δεν µπορούν να οδηγήσουν σε άλλα ασφαλή συµπεράσµατα πέραν 

του ότι για µια ακόµη φορά καταγράφεται η έλλειψη πληροφόρησης 

στους µαθητές από τους αρµόδιους φορείς και ειδικότερα από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα. 



 

 

Γ.4.ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΙΜΗ) 

ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Συνοψίζοντας την ανάλυση δεδοµένων παρατηρούµε να σχηµατίζεται 

κατά ερώτηση, µε βάση την πλειοψηφούσα απάντηση, από τους µαθητές 

που ανταποκρίνονται στην ερώτηση, η εξής εικόνα: 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 

 
1α: Η αρχαιολογία είναι επιστήµη µε µέθοδό της την ανασκαφή. 

1β: Εξυπηρετεί την ανασύσταση του ιστορικού παρελθόντος µε βάση 

τα ανασκαφικά ευρήµατα. 

1γ: Έχει σχέση µε τις άλλες επιστήµες µε την εξής διαβάθµιση: Με την 

αρχαία ελληνική γραµµατεία, την αρχιτεκτονική, την πολεοδοµία 

και τη φιλοσοφία «αρκετή», µε την κοινωνιολογία «µικρή», µε τη 

βιολογία, τη φυσική και τη χηµεία «καµία», ενώ µε την ιστορία 

«µεγάλη». 

1δ: Η ιστορία βοηθά την αρχαιολογία. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 

 
2α: Οι περισσότεροι µαθητές δεν έχουν συναντήσει αρχαιολόγο. 

2β: Ο αρχαιολόγος ερευνά, µελετά, ανασκάπτει, προστατεύει, ενώ ο 

συντηρητής συντηρεί, προστατεύει µνηµεία, θησαυρούς. 

2γ: Ο αρχαιολόγος ανασκάπτει κυρίως αρχαιολογικούς χώρους 

2δ: Οι περισσότεροι µαθητές θα ήθελαν να συναντήσουν πολύ έναν 

αρχαιολόγο. 

2ε: Θα ήθελαν να επισκεφτούν µαζί του µια ανασκαφή. 



 

2στ:Από µία συνάντηση µε έναν / µία αρχαιολόγο θα περίµεναν, 

επιπλέον, πληροφορίες για την αρχαιολογία και τις παραµέτρους της. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 

 
3α: Ένας αρχαιολογικός χώρος είναι ένας χώρος όπου ζωντανεύει το 

ιστορικό παρελθόν των ανθρώπων και των κοινωνιών. 

3β: Οι περισσότεροι µαθητές επισκέφτηκαν αρχαιολογικό χώρο 5-10 φορές. 

3γ: Στην επίσκεψη ενός αρχαιολογικού χώρου στην πλειοψηφία των 

µαθητών αρέσουν τα µνηµεία που βλέπουν. 

3δ: Τους αποτρέπει από µια τέτοια επίσκεψη η πολυκοσµία σε οµαδικές ξεναγήσεις. 

3ε: Θα ήθελαν το σχολείο να οργανώσει µια τέτοια επίσκεψη. 

3στ: Θα ήθελαν η ξενάγηση να οργανώνονταν από έναν υπεύθυνο του 

χώρου που θα εξηγεί µε τρόπο κατανοητό. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 

 
4α: Μουσείο είναι ένας χώρος µελέτης του ανθρώπινου πολιτισµού. 

4β: Στην επίσκεψη τους αρέσουν οι γνώσεις που αποκτούν για την 

Ιστορία και τον Πολιτισµό του Ανθρώπου. 

4γ: Τους αποτρέπει από την επίσκεψη η έλλειψη ξενάγησης. 

4δ: Οι περισσότεροι έχουν επισκεφτεί µουσεία 5-10 φορές. 

4ε: Θα ήθελαν να οργανώνονταν η επίσκεψη µε ξενάγηση από έναν 

υπεύθυνο του µουσείου που θα εξηγεί µε τρόπο κατανοητό. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 

 
5α: Η ανασκαφή είναι µέθοδος µε συγκεκριµένες επιµέρους µεθόδους 

για την ανακάλυψη υλικών υπολειµµάτων αρχαίων οικισµών και 

πολισµάτων που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες κοινωνικές 

δραστηριότητες (οικονοµία, λατρεία, καθηµερινή ζωή, διοίκηση). 



 

5β: Ανασκαφή διενεργούν ένας ή περισσότεροι αρχαιολόγοι µε 

συνεργεία εργατών και τεχνιτών. 

5γ1: Η αρχαιολογία συνδέεται µε ανασκαφές πολλές φορές. 

5γ2: Η ανασκαφή προϋπόθεση εύρεσης, µελέτης αρχαίων µνηµείων και 

αντικειµένων. 

5δ: Οι περισσότεροι µαθητές δεν έχουν επισκεφτεί καµία φορά ανασκαφή. 

5ε: Θα ήθελαν να την επισκεφτούν πάρα πολύ. 

5στ: Θα ήθελαν πάρα πολύ να πάρουν µέρος σε µια ανασκαφή.  

5ζ: Αν έπαιρναν µέρος σε ανασκαφή θα ήθελαν να βοηθούσαν τους αρχαιολόγους. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 

 
6α: Η πλειοψηφία των µαθητών δεν ξέρει ή δεν απαντά ποιο είναι είναι 

µνηµείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

6β: Η πλειοψηφία των µαθητών δεν ξέρει ή δεν απαντά ποιο είναι 

αντικείµενο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

6γ:Αν ανακάλυπταν υπολείµµατα ενός αρχαίου µνηµείου θα 

ενηµέρωναν αµέσως τις Αρχές -αυτό είναι καθήκον. 

6δ: Αν ανακάλυπταν αρχαίο αντικείµενο θα το παρέδιδαν αµέσως στις 

Αρχές -αυτό είναι καθήκον. 

6ε: Μπορούν να υπάρχουν αρχαία έξω από τα µουσεία. 

6στ1: Μπορούν να υπάρχουν κυρίως σε ιδιωτικές συλλογές 

6στ2 προς 6στ1/1: Αγορά - κατοχή από ιδιώτες-συλλέκτες. 

6στ2 προς6στ1/2: ∆εν ξέρω - ∆εν απαντώ. 

6στ2 προς 6στ1/3: Πώληση-αγορά από συλλέκτες.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 

 
7α: Η αρχαιοκαπηλία είναι κλοπή, παράνοµη εµπορία αρχαιοτήτων σε 

εσωτερικό-εξωτερικό. 



 

7β: Αρχαιοκάπηλοι είναι όσοι εµπορεύονται αρχαιότητες στο 

εσωτερικό -εξωτερικό. 

7γ: Γίνονται για οικονοµικό όφελος, κέρδος, χρήµατα. 

7δ: ∆εν ξέρουν ή δεν απαντούν µε ποιους συνεργάζονται οι 

αρχαιοκάπηλοι. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 8 

 
8α: Αντιµετωπίζουν λίγες δυσκολίες κατά τη µελέτη των κεφαλαίων 

της Ιστορίας της Τέχνης και των στοιχείων αρχαιολογίας που 

περιέχονται σ� αυτά τα κεφάλαια στο µάθηµα της Ιστορίας. 

8β: ∆εν ξέρουν, δεν απαντούν ποιες δυσκολίες. 

8γ: Αντιµετωπίζουν λίγες δυσκολίες στη µελέτη των πραγµατολογικών- 

αρχαιογνωστικών στοιχείων στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής 

Γραµµατείας. 

8δ: ∆εν γνωρίζουν / δεν απαντούν ποιες. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 9 

 
9α: Θα ήθελαν πολύ να διδάσκεται η αρχαιολογία ως µάθηµα στο σχολείο. 

9β: Το µάθηµα της αρχαιολογίας να είναι Προαιρετικό. 

9γ: Να διδάσκεται στο Λύκειο. 

9δ: Να διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. 

9ε: Να διδάσκεται µε επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 10 

 
10α: Η Πολιτεία, το Κράτος θα µπορούσε να συµβάλει στη γνωριµία 

τους και στην εξοικείωσή τους µε την αρχαιολογική επιστήµη. 

10β: Θα συνέβαλλε µε οργάνωση επισκέψεων και προγραµµάτων σε 



 

µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

10γ: ∆εν ξέρουν αν θα επιθυµούσαν µια παρόµοια συµβολή. 

10δ: Θα επιθυµούσαν τη συµβολή από προσωπικό ενδιαφέρον. 

10ε: ∆εν ξέρουν / δεν απαντούν γιατί δεν θα επιθυµούσαν παρόµοια 

συµβολή.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 11 

 
11α: ∆εν υπάρχει ανταπόκριση για τη σχέση αρχαιολογίας µε τα Μ. Μ. Ε.. 

Για όσα ΥΕ υπάρχει ανταπόκριση:Υπάρχει µεγάλη σχέση της 

αρχαιολογίας µε την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, αρκετή µε τη ∆ηµόσια 

Τηλεόραση, µικρή µε την Ιδιωτική Τηλεόραση και µε το ∆ηµόσιο 

Ραδιόφωνο και καµία µε το Ιδιωτικό Ραδιόφωνο. 

11β: ∆εν ξέρουν ή δεν απαντούν. 

11γ:∆εν ανταποκρίνονται ως προς την απόδοση χαρακτηριστικών στη 

σχέση αρχαιολογίας - Μ. Μ. Ε.. 

Για όσα ΥΕ υπάρχει ανταπόκριση:Θα ήθελαν η σχέση αρχαιολογίας -

Μ. Μ. Ε να χαρακτηρίζεται από ανάδειξη µε εγκυρότητα των νέων 

γνώσεων που προσφέρει η αρχαιολογική έρευνα . 

11δ: Η σχέση θα τους παρείχε, κυρίως, πληροφορίες - ενηµέρωση. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 12 

 
12α: Ο Τύπος έχει µικρή σχέση µε την αρχαιολογία. 

12β: Ο επιστηµονικός Τύπος έχει σχέση µε την αρχαιολογία. 

12γ: ∆εν ξέρουν/ ∆εν απαντούν για τη σχέση ειδών του Τύπου µε την 

αρχαιολογία. 

12δ: ∆εν ανταποκρίνονται ως προς την απόδοση συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών. 

Για όσα ΥΕ ανταποκρίνονται: Θα ήθελαν η σχέση Τύπου -

αρχαιολογίας να χαρακτηρίζεται από ανάδειξη µε εγκυρότητα των 



 

νέων γνώσεων που προσφέρει η αρχαιολογική έρευνα. 

12ε Θα τους παρείχε αυτή η σχέση ενηµέρωση-πληροφορίες. 

12στ1: ∆εν είναι όλοι οι δηµοσιογράφοι ικανοί για αρχαιολογικό ρεπορτάζ. 

12στ2: Επειδή δεν έχουν εξειδίκευση. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 

 
13α:∆εν ανταποκρίνονται για την απόδοση σχέσης µεταξύ 

αρχαιολογίας και Πολυµέσων. 

Για όσα ΥΕ ανταποκρίνονται: Υπάρχει αρκετή σχέση µεταξύ 

αρχαιολογίας και CD-ROM και αρχαιολογίας και INTERNET. 

∆εν γνωρίζουν τη σχέση αρχαιολογίας και Εικονικής 

Πραγµατικότητας. 

13β: ∆εν ξέρουν /∆εν απαντούν αν υπάρχει σχέση της αρχαιολογίας µε 

τα είδη των πολυµέσων που επέλεξαν. 

13γ: ∆εν ξέρουν/ ∆εν απαντούν πώς θα ήθελαν αυτή τη σχέση. 

13δ: Μία τέτοια σχέση θα τους πρόσφερε πληροφορίες-ενηµέρωση. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 14 

 
14α: Ανάµεσα στις έννοιες αρχαιολογία και Τουρισµός υπάρχει σχέση 

µεγάλη ή αρκετή. 

14β: Θα περιέγραφαν τη σχέση ως γνωριµία - επίσκεψη τουριστών στις 

αρχαιότητες. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 15 

 
15α: Ανάµεσα στις έννοιες αρχαιολογία και Ελλάδα υπάρχει µεγάλη σχέση. 

15β: Η Ελλάδα έχει µνηµεία. 

 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 16 

 
16α: Υπάρχει αρκετή σχέση ανάµεσα στις έννοιες αρχαιολογία και Άλλοι Λαοί. 

16β: ∆εν ξέρουν/ ∆εν απαντούν πώς θα περιέγραφαν τη σχέση. 

 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 17 

 
17α: ∆εν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα στις έννοιες Αρχαιολογία και Ειρήνη. 

17β: ∆εν ξέρουν/ ∆εν απαντούν πώς θα περιέγραφαν τη σχέση. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 18 

 
18α: Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχαία. 

18β: ∆εν ξέρουν /∆εν απαντούν  ποιες είναι αυτές οι χώρες. 

18γ: Ως µνηµείο αναφέρεται το Κολοσσαίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.5.ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ 

ΑΠΟΨΗ (ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΙΜΗ) ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 

Αναδεικνύουν έναν σηµαντικό συσχετισµό της Αρχαιολογίας µε την 

Ιστορία και τονίζουν την ιστορική της διάσταση.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 

Οι µαθητές έχουν µια στοιχειώδη πληροφόρηση για το έργο του 

αρχαιολόγου που το επικεντρώνουν στην ανασκαφική δραστηριότητα και 

θετική κοινωνική αναπαράσταση ως προς αυτό.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 

Οι µαθητές έχουν σχηµατίσει στοιχειώδεις κοινωνικές αναπαραστάσεις 

για τον αρχαιολογικό χώρο µε έµφαση στην ιστορική διάσταση και 

εκφράζουν επιθυµία µεγαλύτερης προσέγγισης µέσω του σχολείου. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 

Οι µαθητές έχουν σχηµατίσει στοιχειώδεις κοινωνικές αναπαραστάσεις  

τονίζοντας την ανθρωπιστική και ιστορική διάσταση για το µουσείο και 

εκφράζουν την επιθυµία µεγαλύτερης προσέγγισης.  



 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 

Οι µαθητές έχουν σχηµατίσει στοιχειώδεις κοινωνικές αναπαραστάσεις 

για την ανασκαφή ως σύνθετη επιστηµονική διαδικασία και εκφράζουν 

επιθυµία ουσιαστικότερης γνωριµίας µε ανασκαφικούς χώρους. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 

Υπάρχει διάσταση µεταξύ της σχεδόν ανύπαρκτης γνώσης και ύπαρξης 

κοινωνικών αναπαραστάσεων για µνηµεία και αντικείµενα 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από τη µια, και του σεβασµού και της 

επιθυµίας προστασίας τους από την άλλη 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 

Υπάρχει αρνητική κοινωνική αναπαράσταση ως προς την 

αρχαιοκαπηλία και τους φορείς της και όλους τους εµπλεκόµενους προς 

το φαινόµενο παράγοντες. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 8 

Υπάρχει σύγχυση ως προς τη σχέση των µαθητών µε τις παρεχόµενες από 

το σχολικό εγχειρίδιο αρχαιολογικές γνώσεις, όπως καταδεικνύεται από τις 

απαντήσεις στις ερωτήσεις ελέγχου. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 9 

Εκφράζεται επιθυµία για εισαγωγή του µαθήµατος της αρχαιολογίας 

ως προαιρετικού στις τρεις τάξεις του Λυκείου, µε µέθοδο κυρίως την 

άµεση βιωµατική εποπτεία. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 10 



 

Η προώθηση της αρχαιολογικής παιδείας συνδέεται µε την συµβολή 

Κράτους και φορέων, αλλά επικρατεί σύγχυση ως προς την προσωπική 

τους επιθυµία γι� αυτό. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 11 

∆ιαπιστώνεται πρόβληµα ως προς το σχηµατισµό µιας στοιχειώδους 

κοινωνικής αναπαράστασης για τη σχέση Μ.Μ.Ε. - Αρχαιολογίας. 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 12 

Υπάρχει αντιφατική πρόσληψη ως προς τις παραµέτρους της σχέσης  

Τύπου και Αρχαιολογίας 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 

∆ιαπιστώνεται έλλειψη γνώσης ως προς τη σχέση Αρχαιολογίας - 

Πολυµέσων. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 14 

Αποδίδεται µεγάλη σχέση µεταξύ των εννοιών αρχαιολογίας και 

Τουρισµού που δεν τεκµηριώνεται ικανοποιητικά. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 15 

Αποδίδεται ως µεγάλη η σχέση µεταξύ των εννοιών αρχαιολογίας και 

Ελλάδας, χωρίς να τεκµηριώνεται η άποψη. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 16 

Αποδίδεται αρκετή σχέση ως προς τις έννοιες αρχαιολογία και Άλλοι 

Λαοί, χωρίς να τεκµηριώνεται ικανοποιητικά. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 17 



 

∆ιαπιστώνεται έλλειψη σχετικών κοινωνικών αναπαραστάσεων όσον 

αφορά στην ύπαρξη σχέσης µεταξύ Αρχαιολογίας και Ειρήνης. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 18 

 
Παρουσιάζεται ελλιπέστατη γνώση ως προς τη σχέση ευρωπαϊκών 

χωρών και αρχαίων µνηµείων. 



 

Γ.6. ΣΧΕΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 
ΤΗΣ.  

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ2 

 

1. Για τις µεταβλητές ΜΕΠ (Μορφωτικό Επίπεδο Πατέρα) και 1β (απάντηση 

στην ερώτηση 1β) έγινε Χ2-τεστ για να ελεγχθεί αν οι µεταβλητές αυτές 

είναι ανεξάρτητες, δηλαδή αν το ΜΕΠ δεν επηρεάζει τις απαντήσεις στην 1β. 

Ορίζεται ως µηδενική υπόθεση του τεστ η 

Η0: ΜΕΠ και 1β ανεξάρτητες µεταβλητές 

µε εναλλακτική υπόθεση την 

Η1: ΜΕΠ και 1β εξαρτηµένες µεταβλητές 

Το στατιστικό που προκύπτει µε βάση τις παρατηρήσεις έχει τιµή 

Χ2=0,00006557. 

Για την τιµή αυτή ισχύει: 

Χ2< 2
05,0;50X , όπου 

2
05,0;50X = 2

);1)(1( α−− ksX =67,5048, 

οπότε η Η0 γίνεται δεκτή, δηλαδή οι απαντήσεις στην 1β δεν εξαρτώνται 

από το ΜΕΠ. 

Να σηµειωθεί ότι: 

s=6, ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων µόρφωσης του πατέρα 

k=11, ο αριθµός των διαφορετικών απαντήσεων στην 1β 

και α =0.05 καθορίζεται έτσι, ώστε να επιτρέπει µέχρι 5% σφάλµα κατά 

την αποδοχή της H0. 

 
2. Για τις µεταβλητές ΜΕΜ (Μορφωτικό Eπίπεδο Μητέρας) και 1β έγινε 

X2-τεστ για να ελεγχθεί αν το ΜΕΜ δεν επηρεάζει τις απαντήσεις στην 1β. 

Ορίζεται ως µηδενική υπόθεση του τεστ η 

Η0: ΜΕΜ και 1β ανεξάρτητες µεταβλητές 

µε εναλλακτική υπόθεση την  



 

Η1: ΜΕΜ και 1β εξαρτηµένες µεταβλητές. 

Το στατιστικό που προκύπτει µε βάση τις παρατηρήσεις έχει τιµή 

Χ2=0,000146617. 

Για την τιµή αυτή ισχύει: 

Χ2< 2
05,0;50X , όπου 

2
05,0;50X = 2

);1)(1( α−− ksX =67,5048, 

οπότε η Η0 γίνεται δεκτή, δηλαδή οι απαντήσεις στην 1β δεν εξαρτώνται 

από το ΜΕΜ. 

Να σηµειωθεί ότι: 

s=6, ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων µόρφωσης της µητέρας 

k=11, ο αριθµός των διαφορετικών απαντήσεων στην 1β 

και α =0.05. 

 
3. Για τις µεταβλητές ΜΕΠ και 2γ έγινε Χ2-τεστ για να ελεγχθεί αν οι 

µεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες, δηλαδή αν το ΜΕΠ δεν επηρεάζει 

τις απαντήσεις στην 2γ. 

Ορίζεται ως µηδενική υπόθεση του τεστ η 

Η0: ΜΕΠ και 2γ ανεξάρτητες µεταβλητές 

µε εναλλακτική υπόθεση την  

Η1: ΜΕΠ και 2γ εξαρτηµένες µεταβλητές. 

Το στατιστικό που προκύπτει µε βάση τις παρατηρήσεις έχει τιµή 

Χ2=0,000765962. 

Για την τιµή αυτή ισχύει 

Χ2< 2
05,0;55X , όπου 

2
05,0;55X = 2

);1)(1( α−− ksX =73,29335, 

οπότε η Η0 γίνεται δεκτή, δηλαδή οι απαντήσεις στη 2γ δεν εξαρτώνται 

από το ΜΕΠ. 

Να σηµειωθεί ότι: 



 

s=6, ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων µόρφωσης του πατέρα, 

k=12, ο αριθµός των διαφορετικών απαντήσεων στην 2γ 

και α =0,05. 

4. Για τις µεταβλητές ΜΕΜ και 2γ έγινε X2-τεστ για να ελεγχθεί αν το 

ΜΕΜ δεν επηρεάζει τις απαντήσεις στη 2γ. 

Ορίζεται ως µηδενική υπόθεση του τεστ η  

Η0: ΜΕΜ και 2γ ανεξάρτητες µεταβλητές 

µε εναλλακτική υπόθεση την  

Η1: ΜΕΜ και 2γ εξαρτηµένες µεταβλητές. 

Το στατιστικό που προκύπτει µε βάση τις παρατηρήσεις έχει τιµή 

Χ2=0,22695246. 

Για την τιµή αυτή ισχύει: 

Χ2< 2
05,0;55X , όπου 

2
05,0;55X = 2

);1)(1( α−− ksX =73,29335, 

οπότε η H0 γίνεται δεκτή, δηλαδή οι απαντήσεις στη 2γ δεν εξαρτώνται 

από το ΜΕΜ. Να σηµειωθεί ότι: 

s=6, ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων µόρφωσης της µητέρας, 

k=12, ο αριθµός των διαφορετικών απαντήσεων στην 2γ  

και α =0,05 

 
5. Για τις µεταβλητές ΜΕΠ και 3α έγινε X2-τεστ για να ελεγχθεί αν οι 

µεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες, δηλαδή αν το ΜΕΠ δεν επηρεάζει 

τις απαντήσεις στην 3α. 

Ορίζεται ως µηδενική υπόθεση του τεστ η 

Η0: ΜΕΠ και 3α ανεξάρτητες µεταβλητές  

µε εναλλακτική υπόθεση 

Η1: ΜΕΠ και 3α εξαρτηµένες µεταβλητές. 

Το στατιστικό που προκύπτει µε βάση τις παρατηρήσεις έχει τιµή 

X2=0,0000248344. 



 

Για την τιµή αυτή ισχύει: 

Χ2< 2
05,0;55X , όπου 

2
05,0;55X = 2

);1)(1( α−− ksX =73,29335, 

οπότε η Η0 γίνεται δεκτή, δηλαδή οι απαντήσεις στην 3α δεν εξαρτώνται 

από το ΜΕΠ. 

Να σηµειωθεί ότι 

s=6, ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων µόρφωσης του πατέρα, 

k=12, ο αριθµός των διαφορετικών απαντήσεων στην 3α 

και α =0,05. 

 
6. Για τις µεταβλητές ΜΕΜ και 3α  έγινε X2-τεστ για να ελεγχθεί αν οι 

µεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες, δηλαδή αν το ΜΕΜ δεν επηρεάζει 

τις απαντήσεις στην 3α. 

Ορίζεται ως µηδενική υπόθεση του τεστ η  

Η0: ΜΕΜ και 3α ανεξάρτητες µεταβλητές 

µε εναλλακτική υπόθεση την 

Η1: ΜΕΜ και 3α εξαρτηµένες µεταβλητές. 

Το στατιστικό που προκύπτει µε βάση τις παρατηρήσεις έχει τιµή 

X2=0,149248316. 

Για την τιµή αυτή ισχύει: 

Χ2< 2
05,0;55X , όπου 

2
05,0;55X = 2

);1)(1( α−− ksX =73,29335, 

οπότε η Η0 γίνεται δεκτή, δηλαδή οι απαντήσεις στην 3α δεν εξαρτώνται 

από το ΜΕΜ. 

Να σηµειωθεί ότι 

s=6, ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων µόρφωσης της µητέρας, 

k=12, ο αριθµός των διαφορετικών απαντήσεων στην 3α και α =0,05. 



 

7. Για τις µεταβλητές ΜΕΠ και 4α έγινε X2-τεστ για να ελεγχθεί αν οι 

µεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες, δηλαδή αν το ΜΕΠ δεν επηρεάζει 

τις απαντήσεις στην 4α. 

Ορίζεται ως µηδενική υπόθεση του τεστ η 

Η0: ΜΕΠ και 4α ανεξάρτητες µεταβλητές 

µε εναλλακτική υπόθεση την 

Η1: ΜΕΠ και 4α εξαρτηµένες µεταβλητές. 

Το στατιστικό που προκύπτει µε βάση τις παρατηρήσεις έχει τιµή  

X2=0,022146116. 

Για την τιµή αυτή ισχύει 

Χ2< 2
05,0;55X , όπου 

2
05,0;55X = 2

);1)(1( α−− ksX =73,29335, 

οπότε η Η0 γίνεται δεκτή, δηλαδή οι απαντήσεις στην 4α δεν εξαρτώνται 

από το ΜΕΠ. 

Να σηµειωθεί ότι 

s=6, ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων µόρφωσης του πατέρα. 

k=12, ο αριθµός των διαφορετικών απαντήσεων στην 4α 

και α =0,05. 

 
8. Για τις µεταβλητές ΜΕΜ και 4α έγινε X2-τεστ για να ελεγχθεί αν οι 

µεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες, δηλαδή αν το ΜΕΜ δεν επηρεάζει 

τις απαντήσεις στην 4α. 

Ορίζεται ως µηδενική υπόθεση του τεστ η  

Η0: ΜΕΜ και 4α ανεξάρτητες µεταβλητές 

µε εναλλακτική υπόθεση την  

Η1: ΜΕΜ και 4α εξαρτηµένες µεταβλητές. 

Το στατιστικό που προκύπτει µε βάση τις παρατηρήσεις έχει τιµή 

X2=0,186343188. 

Για την τιµή αυτή ισχύει 



 

Χ2< 2
05,0;55X , όπου 

2
05,0;55X = 2

);1)(1( α−− ksX =73,29335, 

οπότε η Η0 γίνεται δεκτή, δηλαδή οι απαντήσεις στην 4α δεν εξαρτώνται 

από το ΜΕΜ. 

Να σηµειωθεί ότι: 

s= 6, ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων µόρφωσης της µητέρας, 

k=12, ο αριθµός των διαφορετικών απαντήσεων στη 4α 

και α = 0,05. 

 

Από τις δοκιµασίες ανεξαρτησίας Χ2 προκύπτει ότι το Μορφωτικό 

Επίπεδο των Γονέων δεν επηρεάζει στο σχηµατισµό ιδεολογικών θέσεων 

όσον αφορά στους στόχους της αρχαιολογίας ως επιστήµης καθαυτής 

(1β) και στις συγκεκριµένες παραµέτρους της, το ρόλο του αρχαιολόγου 

(2γ), τον αρχαιολογικό χώρο (3α) και το µουσείο (4α).  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 



 

∆. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας οδηγεί στα παρακάτω 

γενικά συµπεράσµατα: 

1. ∆ιαπιστώνεται, κατ� αρχήν, µια αµηχανία των µαθητών του 

δείγµατος ως προς την ανταπόκριση στα ζητούµενα του 

ερωτηµατολογίου. Το διαπιστώνει κανείς και από εξωτερικά και από 

εσωτερικά χαρακτηριστικά: Παρατηρούνται δύο ή περισσότερες 

επιλογές στις κλειστές ερωτήσεις, αρχική επιλογή κάποιας απάντησης 

που, στη συνέχεια, αλλάζει, ερωτήσεις που µένουν αναπάντητες. Από 

την άλλη, από τον τρόπο απάντησης των ανοιχτών ερωτήσεων, µε 

ανολοκλήρωτες ή απαντήσεις που εκφράζουν αµφιβολία ή και 

διατύπωση της αµηχανίας µε διάφορες προτάσεις που απευθύνονται 

στην ερευνήτρια. H αµηχανία αυτή µπορεί να οφείλεται και στην 

αδυναµία ανταπόκρισης στο ερωτηµατολόγιο λόγω άγνοιας ή µη 

ύπαρξης ανάλογων κοινωνικών ανπαραστάσεων και στην απειρία 

συµπλήρωσης παρόµοιων ερωτηµατολογίων. 

2.α. ∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη στοιχειωδών γνώσεων και κοινωνικών 

αναπαραστάσεων όσον αφορά στην αρχαιολογία καθαυτή και 

ορισµένες παραµέτρους της (ερωτήσεις οµάδων 1-5, 7). Αντίθετα, για 

ορισµένες άλλες παραµέτρους δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη 

παρόµοιων στοιχειωδών γνώσεων και αναπαραστάσεων (ερωτήσεις  

οµάδων 6, 11, 13, 16, 17, 18). Για άλλες παραµέτρους η γνώση είναι 

αντιφατική και ατεκµηρίωτη (ερωτήσεις οµάδων 8, 12, 14, 15). 

Παράλληλα όµως :  

2.β. ∆ιαπιστώνεται µια διάσταση µεταξύ της έλλειψης 

κατοχυρωµένων και σαφών γνώσεων και βιωµάτων όσον αφορά στην 

αρχαιολογία και τις παραµέτρους της από τη µία και της βούλησης 



 

από την άλλη για γνωριµία, επικοινωνία, επαφή µε την αρχαιολογία 

και τις παραµέτρους που την απαρτίζουν, τους στόχους της, τους 

φορείς της, τους αρχαιολόγους, και τους τόπους όπου µπορεί κανείς 

να έρθει σε επαφή µε την επιστήµη αυτή, όπως αρχαιολογικούς 

χώρους, µουσεία, ανασκαφές. Είναι χαρακτηριστική η διάσταση 

µεταξύ ερωτήσεων 5δ και 5ε, 5στ. Αντιφάσεις στις απαντήσεις, 

ελλιπείς γνώσεις και συµπτωµατική πληροφόρηση έρχονται σε 

αντίθεση µε την επιθυµία για συµµετοχή, γνωριµία, εµβάθυνση (2α 

ως προς 2ε, 2στ). Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι υπήρξε µεγαλύτερη 

ανταπόκριση στις αρχικές ερωτήσεις που αφορούσαν σε πιο 

διαδεδοµένες έννοιες, όπως µουσείο, αρχαιολόγος, αρχαιολογία και 

λιγότερο στις άλλες ερωτήσεις που αφορούσαν σε ειδικότερα θέµατα, 

όπως «αρχαιολογία και ειρήνη» ή «αρχαιολογία και Μ. Μ. Ε.». Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των µαθητών δεν απαντά στα 

ερωτήµατα αυτά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει 

συστηµατική πρόσβαση στις πηγές των κατοχυρωµένων και 

αδιαµφισβήτητων γνώσεων, αλλά, αντίθετα, οι γνώσεις που 

αποκτούνται και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που σχηµατίζονται 

προέρχονται συνειδητά ή ασύνειδα από άλλες πηγές, όπως κάποιες 

έµµεσες αναφορές σε κάποιες από τις διδακτικές ενότητες στο 

σχολείο, από κάποια συµπτωµατική επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο 

ή µουσείο, ή από τα Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης µε το φίλτρο των 

προτεραιοτήτων των µέσων αυτών για την πρόσληψη της είδησης 

από το κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η οµάδα ερωτήσεων 

7. 

Από την άποψη της κοινωνιολογικής ερµηνείας των 

συγκεκριµένων δεδοµένων της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι κύριες 

αιτίες της εικόνας που παρουσιάζεται πρέπει να αναζητηθούν στις 

παρεχόµενες γνώσεις και εµπειρίες από το επίσηµο εκπαιδευτικό 



 

σύστηµα αφενός και στις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στη 

γνώση και τη βιωµατική εµπειρία µε κριτήριο τη χωροταξική 

κατανοµή του πληθυσµού αφετέρου. Η στατιστική επεξεργασία των 

δεδοµένων αποκλείει, κατ� αρχήν, την απόδοση έλλειψης σε γνώσεις 

και κοινωνικές αναπαραστάσεις στη διάκριση κατά φύλο. Οι 

αποκλίσεις στις απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών είναι τέτοιας 

τάξεως που δεν επιτρέπουν τη σύνδεση γνώσης ή άγνοιας µε 

διάκριση φύλου. Κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τη χωροταξική 

κατανοµή, που µπορούν να αναχθούν και σε διακρίσεις κοινωνικής 

και οικογενειακής κατηγορίας, φαίνεται να επαληθεύουν σε κάποιο 

βαθµό τις απόψεις για το «πολιτιστικό κεφάλαιο» και τον ρόλο της 

οικογένειας στην πολιτιστική κοινωνικοποίηση, χωρίς, όµως, να 

επιτρέπουν να αναγορευτούν αυτοί οι παράγοντες ως καθοριστικοί. 

Το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των ΥΕ το µορφωτικό επίπεδο των 

γονέων είναι του επιπέδου των αποφοίτων λυκείου δεν αιτιολογεί, µε 

βάση τις απόψεις για την πολιτιστική κοινωνικοποίηση, αλλά και τις 

απαιτήσεις για ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων ενός αποφοίτου 

λυκείου, την εικόνα των γνώσεων και κοινωνικών αναπαραστάσεων 

των µαθητών-ΥΕ για την αρχαιολογία και τις παραµέτρους της, όπως 

αποτυπώνεται στις απαντήσεις των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. 

Μόνον αν αναχθεί ο παράγοντας της οικογένειας στον παράγοντα 

εκπαιδευτικό σύστηµα και γνώσεις των γονέων που αποκόµισαν από το 

σύστηµα αυτό, µπορεί να δοθεί µία σχετικά ικανοποιητική ερµηνεία 

που έγκειται στην έλλειψη αρχαιολογικής παιδείας από το συγκεκριµένο 

σύστηµα και κατά την περίοδο φοίτησης των συγκεκριµένων γονέων. 

Στο συµπέρασµα αυτό οδηγούν εµφανέστερα τα αποτελέσµατα των 

δοκιµασιών ανεξαρτησίας Χ2 .  

Από την άλλη, οι οµαδοποιήσεις των απαντήσεων µε βάση τη 

χωροταξική κατανοµή του πληθυσµού καθιστούν τον παράγοντα αυτόν εν 



 

µέρει καθοριστικό από την άποψη της υστέρησης των µαθητών των 

αγροτικών, κυρίως, περιοχών ως προς την πρόσβαση σε πολιτιστικά 

γεγονότα και δρώµενα και στην απόκτηση ανάλογων γνώσεων και 

εµπειριών και στο σχηµατισµό αντίστοιχων κοινωνικών αναπαραστάσεων 

(ερωτήσεις 3β, 4δ, 5δ). 

3. Οι δοκιµασίες ανεξαρτησίας Χ2 έδειξαν ότι οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις 1β, 2γ, 3α και 4α, ερωτήσεις φορτισµένες µε ιδεολογικό 

περιεχόµενο, δεν επηρεάζονται από το µορφωτικό επίπεδο των 

γονέων. Το δεδοµένο αυτό καταδεικνύει όσα προειπώθηκαν, ότι, 

δηλαδή, όσον αφορά στην αρχαιολογική γνώση και τις αντίστοιχες 

κοινωνικές αναπαραστάσεις δεν φαίνεται να λειτουργεί η 

παραδεδοµένη αντίληψη για την πολιτιστική κοινωνικοποίηση. Το 

στοιχείο αυτό, και αν ληφθεί υπόψη το ότι στην πλειοψηφία τους οι 

γονείς των ΥΕ είναι απόφοιτοι λυκείου, σε συνδυασµό µε τις απόψεις 

του Bourdieu για το πολιτιστικό κεφάλαιο και άλλες ανάλογες 

απόψεις, µπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη παροχής αρχαιολογικής 

παιδείας από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα και στις 

προηγούµενες γενιές µαθητών από αυτήν στην οποία 

συµπεριλαµβάνονται και τα ΥΕ. Ανεξαρτήτως ειδίκευσης ή γνώσεων 

σε άλλους τοµείς και θέµατα, οι γονείς των συγκεκριµένων ΥΕ 

φαίνεται να µην έχουν την ανάλογη αρχαιολογική ενηµέρωση και, 

εποµένως, και ιδεολογική τοποθέτηση, ώστε να την µεταδώσουν στα 

παιδιά τους ή ότι η παροχή αρχαιολογικής γνώσης και εµπειρίας δεν 

συµπεριλαµβάνεται στις παιδαγωγικές τους προτεραιότητες. 

Η συνεξέταση, εξάλλου, του επαγγέλµατος των γονέων µε τις 

ερωτήσεις 1γ10 και 5β3 κατέδειξαν ότι ως προς τη σύνδεση της 

αρχαιολογίας µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους στην επιλογή των 

ΥΕ, ακόµα και εκείνων µε γονείς επιστήµονες, το επάγγελµα των 

γονέων δεν ασκεί επίδραση και δεν λειτουργεί προτυπικά. Το 



 

στοιχείο αυτό συνηγορεί στο ότι ο οικογενειακός παράγοντας 

υποσκελίζεται από τον ευρύτερο κοινωνικό και τον εκπαιδευτικό σε 

ό,τι αφορά στην εικόνα που αποτύπωσε η έρευνα για την 

ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των µαθητών σε αρχαιολογικά 

θέµατα. 

4. Όσον αφορά στο αν υπάρχει κάποια κυρίαρχη ιδεολογική 

κατεύθυνση που να επηρεάζει τους µαθητές στη θεώρηση των 

αρχαιολογικών θεµάτων, η ανάλυση έδειξε ότι, αν και δεν δεν λειτουργεί 

συστηµατικά κανένα ιδεολογικό ρεύµα που να έδινε την ενιαία 

εντύπωση της επικράτησης κάποιας ιδεολογικής οπτικής στους µαθητές 

του δείγµατος, επικρατέστερη στις αρχικές ερωτήσεις είναι η 

νεοθετικιστική αντίληψη (ερωτήσεις 1α, 1β, 2γ, 2ε, 3γ, 5β, 5γ), ενώ στις 

3α, 4α, 5α επικρατέστερη είναι η ανθρωπολογική αντίληψη. Ο 

«θησαυροθηρικός» παράγοντας δεν εκπροσωπείται και σε ελάχιστες 

περιπτώσεις επιλέγονται απαντήσεις που τον εκφράζουν. Είναι 

χαρακτηριστικό το ότι στην πλειοψηφία τους οι µαθητές δεν δίνουν 

ορισµό του τι είναι µνηµείο ή αντικείµενο αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, ενώ θα µπορούσαν να το χαρακτηρίσουν ως έργο 

τέχνης. Αντίθετα, οι ερωτήσεις που ζητούν πληροφορίες για τον 

αρχαιολόγο, την αρχαιολογία, τους σκοπούς της αρχαιολογίας και του 

αρχαιολόγου, την ανασκαφή (1α, 1β, 2γ, 2ε6, 3γ, 5γ2, 5β) εκφράζουν, 

ως προς των αριθµό των παραµέτρων στις οποίες εκπροσωπείται, 

κάποια νεοθετιστική αντίληψη, που φαίνεται να υπερτερεί της 

ανθρωπολογικής, η οποία και εκπροσωπείται στην 3α, στην 4α και 

στην 5α. Η εικόνα αυτή οφείλει να αξιολογηθεί από τους 

θεωρητικούς της αρχαιολογίας και ιδιαίτερα κάποιων σύγχρονων 

θεωρητικών ρευµάτων για το πόσο αποτελεσµατικές είναι οι 

προσπάθειες για διάδοση και επικράτηση των απόψεών τους. Από 

την άλλη είναι µια σοβαρή ένδειξη ότι η κυρίαρχη ως τις µέρες µας 



 

στον χώρο της ελληνικής αρχαιολογίας νεοθετικιστική αντίληψη έχει ως 

ένα, περιορισµένο έστω, βαθµό επηρεάσει στις βασικές παραµέτρους της 

αρχαιολογίας την οπτική ενός ευρύτερου τµήµατος του πληθυσµού. 

Η έλλειψη, όµως, ιδεολογικής σαφήνειας και οι ιδεολογικές 

αντιφάσεις ακόµα και στις απαντήσεις µέσα στο ερωτηµατολόγιο ενός 

ιδίου ΥΕ -πέρα από τις επικρατούσες τιµές στο σύνολο του 

δείγµατος- δεν αφήνει περιθώρια για αποδοχή της καθολικής 

επικράτησης ενός συγκεκριµένου ιδεολογικού ρεύµατος και θα 

πρέπει η ιδεολογική αυτή ασάφεια να αποδοθεί στην αποσπασµατική 

και ελάχιστη υποδοµή των γνώσεων των µαθητών και των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων που σχηµατίζουν σε θέµατα 

αρχαιολογίας. Η έλλειψη στενής επαφής µε τον χώρο δεν επιτρέπει και 

συστηµατικές ιδεολογικές επιδράσεις, ώστε να δηµιουργηθεί και 

αντίστοιχη ιδεολογική οπτική. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 

των ερωτήσεων της οµάδας 15, όπου τα στοιχεία των απαντήσεων 

στην 15β αναδεικνύουν ως επιφανειακή και ατεκµηρίωτη την 

αντίληψη του ελληνοκεντρισµού που παρουσιάζεται στα στοιχεία της 

15α. 

Ακριβώς αντίστοιχη είναι και η εικόνα που παρουσιάζεται και ως 

προς την έννοια «πολιτισµός» που η διερεύνησή του δεν τέθηκε σε 

αυτόνοµο ερώτηµα, αλλά ελέγχεται µέσω των επιλογών των 

ερωτήσεων που αφορούν στην αρχαιολογία ως ένα από τα στοιχεία 

του. Παρουσιάζεται και γνωστική και ιδεολογική σύγχυση ως προς 

το περιεχόµενο του όρου, γεγονός που προξενεί εντύπωση στην 

ερευνήτρια, επειδή αναµενόταν µεγαλύτερη εξοικείωση των ΥΕ ως 

προς το πολιτιστικό φαινόµενο µέσω του δεδοµένου εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

5. Η εικόνα που δίνεται γενικά από την ανάλυση των δεδοµένων είναι 

ότι η αρχαιολογία εκλαµβάνεται και ως ιστορική και ως 



 

παιδαγωγική και ως ανθρωπιστική επιστήµη. Υπάρχει ανταπόκριση 

σχεδόν ισότιµη σε όλα τα ερωτήµατα που εκφράζουν αυτές της τις 

παραµέτρους µε κάποιο µικρό προβάδισµα στη ιστορική διάσταση 

και στην παράµετρο πολιτιστική κληρονοµιά που διέτρεχε συχνά τις 

απαντήσεις των παιδιών στις ανοιχτές ερωτήσεις. Χαρακτηριστικός 

είναι και ο τρόπος χειρισµού των ερωτήσεων 1γ, 1δ. 

6. ∆ιατυπώνεται εµπιστοσύνη στο σχολείο και αισιοδοξία ότι µπορεί 

να λειτουργήσει ως διαµεσολαβητής µεταξύ της αρχαιολογίας και 

των παραµέτρων που την απαρτίζουν από τη µία και µαθητών από 

την άλλη (ερωτήσεις 3ε, 9α). Επίσης εµπιστοσύνη στους κρατικούς 

κυρίως και, κατά δεύτερο λόγο, και σε άλλους φορείς (ερώτηση 10α), µε 

την υποβολή, παράλληλα, και συγκεκριµένων προτάσεων, αλλά και µε 

την έκφραση συγκεκριµένων παραπόνων για τη σύνδεση της 

αρχαιολογίας µε το σχολείο και τους ίδιους. Αυτό καθιστά 

επιτακτικότερη την ανάγκη για ευαισθητοποίηση αυτών των φορέων 

κρατικών και µη, ώστε µε όλους τους δυνατούς τρόπους να 

προωθήσουν και να βοηθήσουν στην εµβάθυνση των βιωµάτων των 

παιδιών στον συναρπαστικό χώρο της αρχαιολογίας, ιδιαίτερα όσων 

ο τόπος κατοικίας και οι κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης είναι 

αποτρεπτικοί για την απόκτηση παρόµοιων βιωµάτων µε ατοµική 

και οικογενειακή προσπάθεια µόνον. Είναι ανάγκη να υπάρξει µια 

απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ όλων των φορέων, να ανοίξει 

διάλογος που θα φέρει σοβαρά και θετικά αποτελέσµατα. Τα 

αποτελέσµατα των ερωτήσεων 3β, 4δ και 5δ, όπου από την 

πλειοψηφία των µαθητών για τις δύο πρώτες επιλέγει το «5-10 

φορές» και για την τρίτη «καµία», καθιστά την ανάγκη αυτή 

αδήριτη. Οι απαντήσεις των ΥΕ σε συγκεκριµένα ερωτήµατα 

υποβάλλουν τις εξής προτεραιότητες :  



 

- Οργάνωση ξεναγήσεων, όχι πολυάνθρωπων, µε κατανοητό 

περιεχόµενο ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους (ερωτήσεις 3δ, 

3στ), και µουσεία (ερωτήσεις 4γ, 4ε), κυρίως από το σχολείο 

(ερωτήσεις 3ε, 9ε) από τις οποίες θα αντλούν γνώση για τον 

πολιτισµό και την ιστορία του Ανθρώπου (ερώτηση 4β), αλλά και για 

τα µνηµεία και την ιστορία τους (ερώτηση 3γ).  

- Οργάνωση επισκέψεων σε ανασκαφές, αλλά και διοργάνωση 

προγραµµάτων για συµµετοχή µαθητών σ� αυτές σε βοηθητικούς 

ρόλους (ερωτήσεις 5στ, 5ζ). 

7. Στο πλαίσιο αυτό τα ΥΕ προτιµούν την εισαγωγή του µαθήµατος 

στο Λύκειο ως προαιρετικού (ερώτηση 9α) µε κύρια µέθοδο την 

απόκτηση προσωπικής εµπειρίας (ερώτηση 9ε). Η θεσµοθέτησή του 

είναι κάτι που αφορά στο Υ. Π. Ε. Π. Θ., στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

και στη γενικότερη πολιτική βούληση. Αν όµως λάβει κανείς υπόψη 

τις αντιφάσεις µεταξύ των ερωτήσεων 8α και 8β και 8γ και 8δ 

αντίστοιχα, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

πρέπει να υπάρξει και αναθεώρηση του αναλυτικού προγράµµατος ως 

προς την εισαγωγή ουσιαστικότερης αρχαιολογικής γνώσης στα 

αρχαιογνωστικά µαθήµατα, και πιο λειτουργικά εγχειρίδια και, κυρίως, 

επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε θεωρητικές γνώσεις 

αρχαιολογίας, αλλά και στην παιδαγωγική της αρχαιολογίας. 

8. Αναζητούν οι µαθητές την επικοινωνία µε φορείς που άµεσα 

συνδέονται µε τη γνωριµία τους µε αυτόν τον γνωστικό και βιωµατικό 

χώρο, όπως τους υπεύθυνους του µουσείου (ερωτήσεις 4γ, 4ε), των 

αρχαιολογικών χώρων (ερωτήσεις 3δ, 3στ), τους αρχαιολόγους 

(ερωτήσεις 2δ, 2ε6, 2στ, 5ε, 5στ) και εκφράζουν προσδοκίες για 

απόκτηση γνώσης και εµπειρίας από αυτούς. Όσον αφορά στο 

παιδαγωγικό µοντέλο προσέγγισης αυτού του χώρου οι µαθητές του 

δείγµατος προτιµούν, µε βάση τη σχολική εµπειρία τους, το 



 

παραδοσιακό µοντέλο εκπαίδευσης και όχι κάποιο νεωτερικότερο 

µοντέλο, όπως το µαθητικό ή ερευνοκεντρικό σύστηµα, επειδή δεν 

είναι εθισµένοι σε παρόµοια µοντέλα εκπαίδευσης. 

9. Η επιλογή της απάντησης «Μεγάλη σχέση» στην ερώτηση 15α, µε 

το αιτιολογικό στην 15β ότι η Ελλάδα έχει µνηµεία, και η αντίθεση 

προς την επιλογή της 16α θα µπορούσε να κατευθύνει στην διαπίστωση 

ότι υπάρχει καλλιέργεια ενός έντονου ελληνοκεντρισµού. Μάλιστα είναι 

σηµαντική η ταύτιση απόψεων µε την επικρατούσα στους κρατικούς 

φορείς αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι τα µνηµεία της, όπως 

παρουσιάστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο στη συζήτηση για τον 

τουρισµό. Όµως η αδυναµία τεκµηρίωσης αυτής της αντίληψης στην 

15β από τα ΥΕ οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει επίδραση 

ελληνοκεντρικών αντιλήψεων στους µαθητές που, όµως, δεν φαίνεται να 

αποτελούν παγιωµένες και συνειδητά τεκµηριωµένες ιδεολογικές 

επιλογές. Οι απαντήσεις αυτές, εποµένως, σε συνδυασµό µε τις 

απαντήσεις στις οµάδες ερωτήσεων 17 και 18, καθιστούν αδήριτη την 

ανάγκη να αξιοποιηθεί η αρχαιολογία, αλλά και η ιστορία της τέχνης 

γενικότερα, προς την κατεύθυνση µιας πολυπολιτισµικής 

πολιτιστικής κοινωνικοποίησης µέσω όλων των αρµόδιων φορέων µε 

στόχο τη γνωριµία του πολιτισµού σε οικουµενικό, αλλά και ευρωπαϊκό, 

επίπεδο και την καλλιέργεια του σεβασµού της διαφορετικής 

κουλτούρας των άλλων λαών µέσα και από το σεβασµό και την 

κατανόηση της ελληνικής κουλτούρας και πολιτισµού, σηµαντικό 

συστατικό στοιχείο των οποίων αποτελεί και η αρχαιολογία και η 

πολιτιστική µας κληρονοµιά. 

10. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των µαθητών 

δηλώνει στην 11α αδυναµία να περιγράψει µια σχέση µεταξύ 

αρχαιολογίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ενώ στην 

πλειοψηφία τους όσα ΥΕ απαντούν δηλώνουν ότι δεν υπάρχει παρόµοια 



 

σχέση µεγάλη και ουσιαστική. Η επιλογή αυτή είναι καταγραφή µιας 

αδιαµφισβήτητης πραγµατικότητας ότι η αρχαιολογία έχει εξοβελιστεί 

από τα προγράµµατα ιδιαίτερα των ιδιωτικών καναλιών και επισηµαίνει 

την ευθύνη των διοικήσεων των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης για 

ουσιαστικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ενηµέρωσης του 

κοινού για αρχαιολογικά θέµατα και της εξοικείωσής του µε την 

αρχαιολογική επιστήµη (ερωτήσεις 11γ2, 11δ) µε τους τρόπους και τα 

µέσα που τα ίδια διαθέτουν. Επίσης την ανάγκη της παροχής 

ουσιαστικότερης και καταλληλότερης αρχαιολογικής παιδείας στους 

έφηβους µέσω της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (ερώτηση 11α3). 

Παράλληλη προσπάθεια πρέπει να γίνει και για το χώρο του Τύπου, 

που πρέπει να λειτουργεί διαµεσολαβητικά µεταξύ της αρχαιολογίας 

και των ερευνών της και του (νεανικού) κοινού και να το ενηµερώνει 

µε τρόπο κατανοητό (ερωτήσεις 12δ-11δ). Η αρνητική εικόνα που 

προβάλλεται στην 12στ για την ικανότητα των δηµοσιογράφων στο 

αρχαιολογικό ρεπορτάζ προβάλλει την ανάγκη επιµόρφωσης των 

δηµοσιογράφων στον τοµέα αυτό και στην απόκτηση ευρύτερης 

αρχαιολογικής κατάρτισης. 

Η έλλειψη πληροφόρησης για τις δυνατότητες προσέγγισης της 

αρχαιολογίας µέσω των Πολυµέσων (ερωτήσεις οµάδας 13) καθιστά 

άµεση την ανάγκη της παροχής πληροφόρησης από όλους τους αρµόδιους 

χώρους για τα θετικά αποτελέσµατα της αξιοποίησης του 

συγκεκριµένου πληροφοριακού µέσου όσον αφορά στην απόκτηση 

αρχαιολογικών γνώσεων.  

11. Οι µαθητές σέβονται την πολιτιστική κληρονοµιά και 

καταφέρονται ενάντια στην αρχαιοκαπηλία (ερωτήσεις 5γ, 6δ, 7α, 

7β), στάση που πρέπει να συναντήσει από το εκπαιδευτικό σύστηµα 

και τους αρµόδιους φορείς ενθάρρυνση και καλλιέργεια. 



 

12. Η συγκεκριµένη έρευνα παρουσίασε σε επιµέρους στοιχεία της 

συγκλίσεις και αποκλίσεις ως προς τις άλλες έρευνες που παρουσιάστηκαν 

στο θεωρητικό πλαίσιο. 

α. Ως προς το τι αρέσει στους µαθητές στην επίσκεψη ενός µουσείου 

ή αρχαιολογικού χώρου παρατηρείται οµοιότητα ως προς τις 

απαντήσεις και µε την έρευνα που παρουσίασε η Γαλάνη-Κρίκου και 

µε την έρευνα του ΕΚΚΕ. 

β. Παρουσιάζει απόκλιση από την έρευνα των Μπαµπούνη & Τεµπέλη 

ως προς τον ορισµό της αρχαιολογίας. Στην παρούσα έρευνα δεν 

παρουσιάστηκε σύγχυση όρων. 

γ. Επίσης παρουσιάστηκε απόκλιση από την ίδια έρευνα των 

Μπαµπούνη & Τεµπέλη ως προς τα σχολικά εγχειρίδια, αφού στην 

παρούσα έρευνα δεν γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση των 

σχολικών εγχειριδίων.  

δ. Υπάρχει σύγκλιση µε την έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. ως προς την ξενάγηση 

και την επαφή µε τις αρχαιότητες µέσω κάποιου ειδικού και απόκλιση µε 

την έρευνα της ∆άσιου (1995), όπου οι µαθητές προτιµούν το 

µαθητοκεντρικό µοντέλο προσέγγισης. 

ε. Υπάρχει σύγκλιση µε την έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. όσον αφορά στη 

συχνότητα επισκέψεων σε µουσεία. Στην παρούσα έρευνα στην ερώτηση 

3β ένα ποσοστό 42,81% απαντά ότι επισκέφτηκε αρχαιολογικούς χώρους 

5-10 φορές και στην 4δ ένα ποσοστό 33% ότι επισκέφτηκε µουσείο 5-10 

φορές. Στην έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. ένα ποσοστό 53,1% δηλώνει ότι 

επισκέφτηκε µουσεία 7-12 φορές. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 



 

Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Αν συνοψίσει κανείς τα δεδοµένα και τα συµπεράσµατα της 

έρευνας και λάβει υπόψη του το δεδοµένο θεωρητικό της πλαίσιο, θα 

µπορούσε να ισχυριστεί ότι η σύνδεση της αρχαιολογίας µε την 

εκπαίδευση και τις αλληλεξαρτώµενες παραµέτρους της είναι µία 

κατάσταση ασάφειας και αντιφάσεων, που αποτυπώνει, ως ένα βαθµό, 

αυτό που θα λέγαµε αντίληψη και κοινωνικές αναπαραστάσεις της κοινής 

γνώµης, όπως διαµορφώθηκαν από την εξίσου ασαφή επικρατούσα ως 

προς αυτό το ζήτηµα αντίληψη, ιδεολογία και πρακτική και ότι είναι 

µία κατάσταση επιθυµητή, παρά πραγµατική. Η προβληµατική που 

αναπτύσσεται πάνω σ� αυτό το θέµα, οι προσπάθειες και τα 

προγράµµατα που αναπτύσσονται µεµονωµένα από φορείς, µουσεία ή 

εκπαιδευτικούς φαίνονται ατελέσφορα για τη µεγάλη µερίδα των 

µαθητών σε πανελλαδικό επίπεδο, όσο η κεντρική εξουσία δεν λαµβάνει 

τα απαραίτητα µέτρα, ώστε αυτές οι προσπάθειες να αποκτήσουν 

καθολικό χαρακτήρα σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε όλα τα 

σχολεία και των τριών εκπαιδευτικών βαθµίδων. 

Η σχέση αυτή όσον αφορά σε έφηβους µαθητές µε µέση ηλικία τα 

15 χρόνια και µέτοχους της εννιάχρονης ελληνικής δηµόσιας 

εκπαίδευσης καταγράφηκαν µε όσο το δυνατόν εγκυρότερο τρόπο 

στην παρούσα έρευνα. ∆ιερευνήθηκαν στο πλαίσιο αυτό και 

παράµετροι που δεν είχαν αποτυπωθεί προηγουµένως ερευνητικά 

κατά τη γνώµη και την κοινωνική αντίληψη των µαθητών σε 

πανελλαδικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, όπως η σχέση Αρχαιολογίας και 

Επιστηµών, Αρχαιολογίας και Ειρήνης, Αρχαιολογίας και Άλλων Λαών, 

Αρχαιολογίας και Τουρισµού, Αρχαιολογίας και Μ. Μ. Ε., Τύπου και 

Πολυµέσων, Αρχαιολόγου και Συντηρητή. Επίσης η σχέση των µαθητών 

µε τον αρχαιολογικό χώρο, µε τα µνηµεία και τα αντικείµενα 



 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος γενικότερα και τα µνηµεία άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών, η παρουσία της αρχαιολογίας στα αρχαιογνωστικά 

µαθήµατα και στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια. Ακόµη η επιθυµία 

των µαθητών για εισαγωγή του µαθήµατος της αρχαιολογίας στα 

σχολεία και για συµµετοχή σε ανασκαφικά προγράµµατα, η επιθυµία 

για συµβολή της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

άλλων φορέων στη διαδικασία σύνδεσης της αρχαιολογίας µε την 

εκπαίδευση. Η ευχή της ερευνήτριας είναι σε µελλοντικές αντίστοιχες 

έρευνες να δοθούν απαντήσεις που να αποτυπώνουν µια διαφορετικής 

ποιότητας σχέσης µεταξύ Αρχαιολογίας και Εκπαίδευσης, ειδικότερα 

αρχαιολογίας και µαθητών.  

Θα µπορούσαν, επίσης, να υπάρξουν δοκιµασίες Χ2 και για άλλους 

συσχετισµούς µεταξύ των ίδιων ή παρόµοιων ερωτήσεων ή µεταξύ 

των ερωτήσεων και των ατοµικών στοιχείων. Επίσης θα µπορούσε να 

διακινηθεί ένα ερωτηµατολόγιο στο οποίο θα εξεταζόταν η σχέση 

αρχαιολογίας και κινηµατογράφου, αρχαιολογίας και παιδικής, ή -

γενικά- λογοτεχνίας, αρχαιολογίας και θεάτρου. Θα µπορούσε, 

εξάλλου, να διενεργηθεί µια παρόµοια έρευνα µε υποκείµενα έρευνας 

άλλες πληθυσµιακές οµάδες, µαθητές λυκείου ή ενήλικες στον 

ελλαδικό ή στον διεθνή χώρο. Σε ευρύτερο επίπεδο θα µπορούσε να 

διεξαχθεί µία συγκριτική διακρατική ή διεθνής έρευνα µε το ίδιο 

ερευνητικό αντικείµενο για να αναδειχθούν οι συγκλίσεις και 

αποκλίσεις µε τον ελληνικό χώρο, αλλά και άλλων χώρων µεταξύ 

τους. 

Πέρα, όµως, από την µικρή ή µεγαλύτερη συµβολή της στο 

ερευνητικό πεδίο η έρευνα αυτή καθαυτή, αλλά και η προβληµατική που 

παρουσιάστηκε στο θεωρητικό της πλαίσιο, ίσως θα µπορούσε να 

σταθεί µια αφορµή για µεγαλύτερη κινητοποίηση της Πολιτείας, των 

αρµοδίων φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των Μ. Μ. 



 

Ε., ώστε η σχέση της αρχαιολογίας µε την Εκπαίδευση, αλλά  και µε 

την Κοινωνία γενικότερα, να γίνει πιο ουσιαστική και, ως προς την 

ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από αυτή τη σχέση και 

της παραµέτρους της, πιο αποδοτική. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΘ.: ΑΘ. Ε. ΚΑΛΠΑΞΗΣ 
 

ΟΛΓΑ  Ν. ∆ΑΣΙΟΥ 
 

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η Αρχαιολογία ως ιστορική, ανθρωπιστική 
και παιδαγωγική επιστήµη µέσα από την οπτική των εφήβων - µαθητών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αποτύπωση και προεκτάσεις.» 
 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
***Αγαπητέ µαθητή/ Αγαπητή µαθήτρια, 

Όπως θα παρατήρησες ήδη από τα στοιχεία στο πάνω µέρος της 
σελίδας καλείσαι να συµβάλεις µε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 
που κρατάς στα χέρια σου, στην ολοκλήρωση της διδακτορικής µου 
διατριβής, που εκπονώ ως υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, παράλληλα µε την ιδιότητά µου της καθηγήτριας της ∆.Ε. 

Εάν επιθυµείς να συµπληρώσεις το ερωτηµατολόγιο, να έχεις υπόψη τα εξής: 
~Όπως θα διαπιστώσεις, στο ερωτηµατολόγιο η απάντηση των ερωτήσεων γίνεται 
χωρίς αναφορά ονοµάτων ή επιθέτων. Αυτό σηµαίνει ότι η συµπλήρωσή του δε 
συνδέεται µε κανένα τρόπο µε τη βαθµολογία σου στο σχολείο και δεν επηρεάζει 
καθόλου την εικόνα σου ως µαθητή. 
~Στις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο δεν υπάρχει περίπτωση να χαρακτηριστεί η 
οποιαδήποτε απάντησή σου σωστή ή λάθος. Ενδιαφέρει η προσωπική σου άποψη 
για τα ερωτήµατα που το ερωτηµατολόγιο σου θέτει και η οποία είναι απολύτως 
σεβαστή. 
~Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις και υποερωτήσεις δώσε ΜΙΑ ξεχωριστή 
απάντηση, υπογραµµίζοντας (δίπλα µ� ένα ν ή + ή από κάτω ολόκληρη) την 
απάντηση που προτιµάς. 
~Όπου χρειάζεται συµπλήρωσε στον χώρο που υπάρχει γι� αυτό το σκοπό µε δικά 
σου λόγια µιαν απάντηση. 
~Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορείς να υπογραµµίσεις περισσότερες από µία 
απαντήσεις που σε εκφράζουν. 
~Όταν µία ερώτηση ζητά ως απάντηση λέξεις-κλειδιά εννοεί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ και όχι 
ρήµατα. 
~Εάν δεν επιθυµείς να δώσεις συγκεκριµένη απάντηση σε κάποια ερώτηση ή 
υποερώτηση υπογράµµισε στο χώρο που προορίζεται γι� αυτές τις απαντήσεις:  
«∆ΕΝ ΞΕΡΩ » Η «∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ», ανάλογα µε την επιθυµία σου. 
~Ανεξάρτητα από το αν συµπληρώσεις ή όχι το ερωτηµατολόγιο, θα µου ήταν 
χρήσιµο να συµπληρώσεις την ενότητα «Ατοµικά Στοιχεία Υ. Ε.» στην δεύτερη 
σελίδα. 
~Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν είναι υποχρεωτική. Εάν δεν επιθυµείς να 
το συµπληρώσεις, µπορείς να το επιστρέψεις αναπάντητο. Μπορείς, όµως, στο χώρο 
κάτω από τα «ατοµικά στοιχεία», να εξηγήσεις τους λόγους για τους οποίους δεν 
απαντάς στις ερωτήσεις που σου θέτει.. ~ Ευχαριστώ για τη συνεργασία. 



 

***Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Όσοι από εσάς έχετε την ευγένεια να διακινήσετε το 

ερωτηµατολόγιο, παρακαλώ να έχετε υπόψη τα εξής: 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

Θα πρέπει: 
~να παραδώσετε το ερωτηµατολόγιο σε όλους και µόνον τους µαθητές ενός 
συγκεκριµένου, τυχαία επιλεγµένου, τµήµατος της Γ΄ τάξης του σχολείου για 
συµπλήρωση ανεξαρτήτως βαθµολογικών επιδόσεων ή άλλων κριτηρίων και όχι 
επιλεκτικά σε µαθητές περισσοτέρων τµηµάτων που συγκεντρώνουν προσδοκίες 
πληρέστερης συµπλήρωσης ή έχουν καλύτερες βαθµολογικές επιδόσεις. 
~να τηρήσετε το χρονικό όριο συµπλήρωσης σε µια διδακτική ώρα, χωρίς περιορισµό 
ή υπέρβαση του ορίου. 
~µόνον να παραδώσετε τα ερωτηµατολόγια στους µαθητές για 
συµπλήρωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις, επεξηγήσεις ή βοήθεια για τη 
συµπλήρωση.  
Αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της έρευνας θ΄ αποτελέσουν αντενεργά στοιχεία της 
έρευνας και θα επηρεάσουν την εγκυρότητά της. Ευχαριστώ. 
 
 
 
ATOMIKA  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Υ.Ε. 
 

ΦΥΛΟ [αγόρι ή 
κορίτσι].............................................................................................. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ [ηµ. / µην. / έτος]......................................................... 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ [χωριό, κωµόπόλη, πόλη /Νοµός]............................................. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ............................................................................................. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ.......................................................................................... 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο [δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, ανώτερη σχολή, ανώτατη             

σχολή, καλλιτεχνική εκπαίδευση, µουσική εκπαίδευση]: 
α. ΠΑΤΕΡΑ.................................................................................................................. 
β. ΜΗΤΕΡΑΣ............................................................................................................... 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ [αδέλφια]................................................................ 
ΤΑΞΗ.......................................................................................................................... 
ΣΧΟΛΕΙΟ.................................................................................................................... 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ............................................................................................... 
 
 
 
~ ∆εν επιθυµώ να συµπληρώσω το ερωτηµατολόγιο επειδή: 
 
1. Οι ερωτήσεις του είναι δύσκολες 
2. Οι ερωτήσεις του είναι βαρετές 
3. ∆εν έχω καθόλου άποψη για τα θέµατα που ζητά απαντήσεις 
4. Προτιµώ την ώρα για συµπλήρωση να ξεκουραστώ 
5. Άλλο...................................................................................................................... 
 



 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1α. Τι είναι, κατά τη γνώµη σου, η αρχαιολογία; 
(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-6): 

1. Επιστήµη ή..............................; (συµπλήρωσε) 
2. Επιστήµη µε µέθοδό της την ανασκαφή 
3.Επιστήµη µε θεωρητικό πλαίσιο, υποθέσεις, συγκεκριµένους στόχους και µεθόδους 
4. Άλλο.................................................................................................................. 
5. ∆εν ξέρω 
6. ∆εν απαντώ 

 
1β. Τι σκοπό εξυπηρετεί; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-9):  
1. Την εξασφάλιση σπουδαίων έργων τέχνης για τους επισκέπτες των µουσείων 
2. Την ανακάλυψη αρχαίων θησαυρών 
3. Την αποκάλυψη αρχαίων µνηµείων 
4. Την αποκάλυψη αρχαίων πολιτισµών 
5. Την ανασύσταση του ιστορικού παρελθόντος µε βάση τα ανασκαφικά ευρήµατα 
6. Τη διατύπωση µιας αντίληψης της ιστορίας του ανθρώπινου γένους στην 

πορεία µέσα στο χρόνο µε βάση θεωρητικά σχήµατα και δεδοµένα που 

αποκτά µε τις µεθόδους της 

7. 

Άλλο.............................................................................................................

..... 
8. ∆εν ξέρω 
9. ∆εν απαντώ 

 
1γ. Έχει η αρχαιολογία σχέση µε κάποια ή κάποιες από τις παρακάτω επιστήµες; 

(Υπογράµµισε όσες επιθυµείς): 
~αρχαία ελληνική γραµµατεία: 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~αρχιτεκτονική: 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~βιολογία: 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~ιστορία: 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~κοινωνιολογία: 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~πολεοδοµία: 



 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~φιλοσοφία: 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
φυσική: 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~χηµεία: 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~άλλη επιστήµη 

[ποια;]......................................... 
Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

1δ. ∆ικαιολόγησε τις επιλογές σου στην ερώτηση 1γ. Περίγραψε συνοπτικά: 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 

2α. Έχεις συναντήσει ποτέ έναν/ µία αρχαιολόγο;  
(Υπογράµµισε µία απάντηση): 

Ναι - Όχι 
 
2β. Σε τι διαφέρει ο αρχαιολόγος από τον «συντηρητή αρχαιοτήτων»; 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
2γ. Τι είναι ο / η αρχαιολόγος; Αυτός που κυρίως... 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-12): 
1...ανακαλύπτει κρυµµένους θησαυρούς 
2...αποκαλύπτει χαµένους πολιτισµούς 
3...ανασκάπτει αρχαιολογικούς χώρους 
4...µελετά τα υλικά κατάλοιπα αρχαίων πολιτισµών 
5...µε βάση τα υλικά κατάλοιπα ως δεδοµένα προσπαθεί ν� ανασυστήσει την 

πορεία της Ανθρωπότητας στο Χρόνο 
6...µελετά τον αρχαίο πολιτισµό και τα µνηµεία του 
7...αναστηλώνει µνηµεία 
8...διευθύνει τα µουσεία 
9...εκθέτει τα ευρήµατα οργανώνοντας µόνιµες ή περιοδικές εκθέσεις 
10..Άλλο................................................................................................. 
11...∆εν ξέρω 
12...∆εν απαντώ 

 
2δ. Θα ήθελες να συναντήσεις έναν/ µία αρχαιολόγο; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Πάρα πολύ- Πολύ- Λίγο- Καθόλου- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

 
2ε. Γιατί θα ήθελες να τον /την συναντήσεις, εάν θα ήθελες;  
(Υπογράµµισε µία απάντηση από το 1-8 και για ό,τι υπογραµµίσεις, συµπλήρωσε): 

1. Θα µε ξεναγούσε σε µνηµεία και µουσεία: [όπως π.χ. του/ της........................] 
2. Θα µου έδινε πληροφορίες για Πολιτισµούς παλαιότερων εποχών 

[ποιών εποχών;....................................................................] 



 

[πληροφορίες για................................................................] 
3. Θα µου έδινε πληροφορίες για τον ελληνικό πολιτισµό παλαιότερων εποχών 

[ποιών εποχών....................................................................] 
[πληροφορίες για................................................................] 

4. Θα µου έδινε πληροφορίες για την Ιστορία παλαιότερων εποχών 
[ποιών εποχών;...................................................................] 
[πληροφορίες όπως............................................................] 

5. Θα µου έδινε πληροφορίες για το επάγγελµά του, 
[όπως..................................................................................] 

6. Θα µου έδινε την ευκαιρία να επισκεφτώ µαζί του µια ανασκαφή 
7. ∆εν ξέρω 
8. ∆εν απαντώ 

 
 
 
2στ. Τι άλλο θα περίµενες από µια συνάντηση µαζί της/ του; 

(Γράψε ως 10 λέξεις κλειδιά): 
......................................................................................................................
............... 
......................................................................................................................
............... 
 
 
3α. Τι είναι ένας αρχαιολογικός χώρος; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-10): 
1. Ένας νεκρός χώρος 
2. Ένας τόπος όπου υπάρχουν υπολείµµατα κτιρίων παλιότερων πολιτισµών 
3. Ένας τόπος νοσταλγίας και µνήµης παλιότερων κοινωνιών και ανθρώπων 
4. Ένας χώρος όπου ζωντανεύει το ιστορικό παρελθόν ανθρώπων και κοινωνιών 
5. Ένας χώρος που δίνει χρήσιµα στοιχεία για τη µελέτη παλαιότερων εποχών 
6. Ένας χώρος που δίνει ευρήµατα για τα µουσεία 
7. Ένας τόπος όπου αποτυπώνεται η ιστορία του κάθε έθνους 
8. Άλλο............................................................................................................ 
9. ∆εν απαντώ 
10.∆εν ξέρω 
 
 

3β. ΄Εχεις επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους; 
(Υπογράµµισε µία απάντηση): 

Πάνω από 15 φορές- 10 έως 15 φορές- 5έως 10 φορές- Μία φορά- 

Καµία 
 
 
3γ. Τι σου αρέσει στην επίσκεψη ενός αρχαιολογικού χώρου; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση: 1-12): 
1. Τα µνηµεία που βλέπω 
2. Τα φυλλάδια που µοιράζουν στην είσοδο 
3. Τα βιβλία που αγοράζω στο χώρο της εισόδου 



 

4. Ο συνδυασµός του αρχαιολογικού χώρου µε το φυσικό περιβάλλον 
5. Οι ιστορικές γνώσεις που αποκτώ µε τη γνωριµία του χώρου 
6. Οι σκέψεις που κάνω για τους δηµιουργούς -και ταυτόχρονα χρήστες- του χώρου 
7. Ότι διαπιστώνω πόσο θαυµάσιοι και µοναδικοί ήταν οι Αρχαίοι Έλληνες 



 

8. Οι σκέψεις που µου δηµιουργούνται από τη γνωριµία µε τον αρχαίο 

κόσµο, τους πολιτισµούς και τις κοινωνίες του παρελθόντος 
9. Τα συναισθήµατα που µου γεννά η επαφή µε τον Άνθρωπο και την Ιστορία του 
10. Άλλο................................................................................................................ 
11. ∆εν απαντώ 
12. ∆εν ξέρω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3δ. Τι σε αποτρέπει από µια τέτοια επίσκεψη; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-12): 
1. Οι καιρικές συνθήκες 
2. Το 

εισιτήριο............................................................................................ 
3. Η έλλειψη ξενάγησης 
4. Οι ελλιπείς πληροφορίες από κάποιες πινακίδες 
5. Η πολυκοσµία σε οµαδικές ξεναγήσεις 
6. Μερικές ξεναγήσεις που είναι δυσνόητες για µένα 
7. Η µεγάλη έκταση, χωρίς χώρους ξεκούρασης και κοινόχρηστους 

χώρους 
8. Η έλλειψη γνώσεών µου, ώστε να µη κατανοώ αυτά που βλέπω 
9. Το ωράριο επισκέψεων που 

είναι................................................................ 
10.Άλλο..................................................................................................

......... 
11. ∆εν ξέρω 
12. ∆εν απαντώ 

 
 
3ε. Ποιος θα ήθελες να οργανώσει µια παρόµοια επίσκεψη; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση: 1-7): 
 

1. Μόνος/ Μόνη µου 
2. Η οικογένεια 
3. Η παρέα µου 
4. Το σχολείο µου 

5. Άλλος {ποιος]........................ 
6. ∆εν ξέρω 
7. ∆εν απαντώ 



 

 
 
3στ. Πώς θα ήθελες να οργανώνονταν µια τέτοια επίσκεψη, ώστε να 

είναι για σένα αποδοτική και ευχάριστη; 
(Υπογράµµισε µία από τις περιπτώσεις 1-8): 

1. Με ξενάγηση από έναν υπεύθυνο του χώρου �που θα εξηγεί µε τρόπο κατανοητό 
2. Με προετοιµασία µε κατάλληλο εποπτικό υλικό και κατάλληλες 

πληροφορίες πριν από την επίσκεψη και ξενάγηση �σε συνεργασία 
µε καθηγητές/ -τριες µου 

3. Με κατάλληλο εποπτικό υλικό και προσωπική βιβλιογραφική έρευνα και 
ενηµέρωση πριν από την ξενάγηση και κατά την επίσκεψη ξενάγηση όσων 
πραγµατοποιούµε µαζί την επίσκεψη από µένα προσωπικά 

4. Με προετοιµασία και οργάνωση µιας ξενάγησης (όπως στο3.) µε µια 

οµάδα φίλων ή συµµαθητών 
5. Σε συνδυασµό µε ένα ψυχαγωγικό πρόγραµµα στα πλαίσια µιας εκδροµής 

(υπογράµµισε τύπο εκδροµής) : σχολικής/ µε οµάδα φίλων/ οικογενειακής 
6. Άλλοι τρόποι �ποιοι;................................................................................... 
7. ∆εν ξέρω 
8. ∆εν απαντώ 

 
 
 
 
 
 
 

4α. Τι είναι ένα µουσείο; 
(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-10): 

1. Οίκος των Μουσών, δηλαδή................................................ 
2. Ένα ωραίο, συνήθως, κτίριο 
3. Ένας χώρος όπου θαυµάζουµε αριστουργήµατα της Τέχνης 
4. Ένα «σχολείο» Ιστορίας της Ανθρωπότητας 
5. Ένας χώρος µελέτης του Ανθρώπινου Πολιτισµού 
6. Ένας χώρος για να µαθαίνει κάθε Έθνος την Ιστορία του 
7. Ένας χώρος για να γίνουµε καλύτεροι Έλληνες 
8. Άλλο..................................................................................... 
9. ∆εν ξέρω 
10. ∆εν απαντώ 

 
4β. Τι σου αρέσει στην επίσκεψη ενός µουσείου; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-13): 
1. Να βλέπω από τα εκθέµατά του όσα είναι έργα Τέχνης 
2. Βλέπω όλα τα εκθέµατά του 
3. Βλέπω τις ωραίες προθήκες και τον τρόπο που παρουσιάζονται τα εκθέµατα 
4. Τα φυλλάδια που µοιράζουν στην είσοδο 
5. Τα βιβλία που πωλούνται στο χώρο της εισόδου 
6. Οι γνώσεις που αποκτώ για τους Προγόνους µας 



 

7. Οι γνώσεις που αποκτώ για την Ιστορία και τον Πολιτισµό του Ανθρώπου 
8. Τα συναισθήµατα που µου γεννά η επαφή µου µε τον Άνθρωπο και την Ιστορία του 
9. Το κυλικείο, όπου µπορώ και ξεκουράζοµαι 
10. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
11. Άλλο.......................................................................................................... 
12. ∆εν ξέρω 
13. ∆εν απαντώ 

 
4γ. Τι σε αποτρέπει από µια τέτοια επίσκεψη; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-15): 
1. Το ωράριο λειτουργίας............................................ 
2. Το εισιτήριο............................................................. 
3. Οι πινακίδες που περιγράφουν τα εκθέµατα δεν µου είναι κατανοητές 
4. Η έλλειψη γνώσεων που µ� εµποδίζει να κατανοώ ό,τι βλέπω 
5. Η έλλειψη ξενάγησης 
6. Μερικές ξεναγήσεις δεν τις καταλαβαίνω, έχουν δύσκολο λόγο 
7. Η πολυκοσµία στις οµαδικές ξεναγήσεις 
8. Ο τρόπος έκθεσης των εκθεµάτων δεν βοηθά στο ν� αποκτώ και άλλες γνώσεις από τα 

εκθέµατα 
9. Σε µία προθήκη υπάρχουν πολλά εκθέµατα µαζί και τα ξεχνώ µόλις αποµακρύνοµαι 

από το µουσείο 
10. Οι παρατηρήσεις των υπαλλήλων και άλλων υπεύθυνων 
11. Η έλλειψη χώρου για ξεκούραση 
12. Η «ψυχρή» επίσηµη ατµόσφαιρα του χώρου 
13. Άλλο.................................................................................. 
14. ∆εν ξέρω 
15. ∆εν απαντώ 
 

4δ. Έχεις επισκεφτεί µουσεία; 
(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
 

Πάνω από 15 φορές- 10 έως 15 φορές- 5 έως 10 φορές- Μία φορά- 

Καµία 
 
4ε. Πώς θα ήθελες να οργανώνονταν µια τέτοια επίσκεψη, ώστε να είναι για σένα 

αποδοτική και ευχάριστη; 
(Υπογράµµισε µία από τις περιπτώσεις 1-8): 

1. Με ξενάγηση από έναν υπεύθυνο του µουσείου που θα εξηγεί µε τρόπο κατανοητό 
2. Με προετοιµασία µε εποπτικό υλικό και κατάλληλες πληροφορίες πριν από 

την επίσκεψη και ξενάγηση σε συνεργασία µε καθηγητές /-τριες µου 
3. Με κατάλληλο εποπτικό υλικό και προσωπική βιβλιογραφική έρευνα και 

ενηµέρωση πριν από την επίσκεψη και κατά την επίσκεψη ξενάγηση 
όσων πραγµατοποιούµε µαζί την επίσκεψη από εµένα προσωπικά 

4. Με προετοιµασία και οργάνωση µιας ξενάγησης (όπως στο 3.) µε µια οµάδα : 
φίλων ή συµµαθητών (υπογράµµισε) 

5. Σε συνδυασµό µε ένα ψυχαγωγικό πρόγραµµα στα πλαίσια µιας εκδροµής 
(υπογράµµισε) : σχολικής/ οικογενειακής/ µε οµάδα φίλων 

6. Άλλοι τρόποι �ποιοι;..................................................................... 



 

7. ∆εν ξέρω 
8. ∆εν απαντώ 
 

5α. Τι είναι µια ανασκαφή;  
(Υπογράµµισε µία απάντηση από την 1-7): 

1. Μέθοδος της Αρχαιολογίας 
2. Μέθοδος εύρεσης πολύτιµων αντικειµένων µε ανιχνευτές µετάλλων 
3. Μέθοδος µε συγκεκριµένες επιµέρους µεθόδους για την αποκάλυψη υλικών υπολειµµάτων 

αρχαίων οικισµών και πολισµάτων που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες κοινωνικές 
δραστηριότητες (οικονοµία, λατρεία, καθηµερινή ζωή, διοίκηση) 

4. Μέθοδος αποκάλυψης αρχαίων τάφων, ναών, ανακτόρων των αρχαίων λαών 
5. Άλλο......................................................................................... 
6. ∆εν ξέρω 
7. ∆εν απαντώ 

 
5β. Ποιος διενεργεί µια ανασκαφή; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-5): 
1. Ένας ή περισσότεροι αρχαιολόγοι µόνοι τους 
2. Ένας ή περισσότεροι αρχαιολόγοι µε συνεργεία εργατών και τεχνιτών 
3. Αρχαιολόγοι σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, όπως........................... 
4. ∆εν ξέρω 
5. ∆εν απαντώ 

 
5γ. Συνδέεται η αρχαιολογία µε ανασκαφές; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Πάντα- Πολλές φορές- Μερικές φορές- Ποτέ- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

Αιτιολόγησε την επιλογή σου 
.......................................................................................................................... 
 

5δ. Έχεις επισκεφτεί ανασκαφές; 
(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Πάνω από 15 φορές- 10 έως 15 φορές- 5 έως 10 φορές- Μία φορά- Καµία 

 
5ε. Θα ήθελες να επισκεφτείς µια ανασκαφή; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Πάρα πολύ- Πολύ- Λίγο- Καθόλου- ∆εν το έχω σκεφτεί- ∆εν απαντώ 

 
5στ. Θα ήθελες να πάρεις µέρος σε µια ανασκαφή; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Πάρα πολύ- Πολύ- Λίγο- Καθόλου- ∆εν το έχω σκεφτεί- ∆εν 

απαντώ 
 
5ζ. Αν έπαιρνες µέρος σε µια ανασκαφή, ποια θα ήθελες να ήταν η συνεισφορά σου; 

(Γράψε 10 λέξεις- κλειδιά): 
...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 



 

 
6α. Ποιο θεωρείται, κατά τη γνώµη σου, µνηµείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος; 

................................................................................................................
............ 
 
6β. Ποιο θεωρείται, κατά τη γνώµη σου, αντικείµενο αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος; 

...........................................................................................................................
........... 
 
6γ. Αν ανακάλυπτες υπολείµµατα ενός αρχαίου µνηµείου πώς θ΄ 
αντιδρούσες; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-10): 
1. Θα ενηµέρωνα αµέσως τις Αρχές � αυτό είναι καθήκον 
2. Θα ενηµέρωνα τις Αρχές προσδοκώντας µια ανταµοιβή : υλική/ ηθική (υπογράµµισε) 
3. ∆εν θα το έλεγα σε κανένα γιατί φοβάµαι τη γραφειοκρατία 
4. Θα το έλεγα µόνο στους φίλους µου και ίσως να το επισκεπτόµασταν µαζί 
5. Θα ειδοποιούσα έναν ειδικό για να πάρω πληροφορίες 
6. Θα το επισκεπτόµουν συχνά και θα το φωτογράφιζα 
7. Θα ήµουν περήφανος γι� αυτό και θα καλούσα όλους να το επισκεφτούν 
8. Θα έψαχνα µήπως υπάρχουν πολύτιµα αντικείµενα για προσωπική συλλογή 
9. ∆εν ξέρω 
10. ∆εν απαντώ 
 

6δ. Αν ανακάλυπτες ένα αρχαίο αντικείµενο πώς θ� αντιδρούσες; 
(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-9): 

1. Θα το παρέδιδα αµέσως στις Αρχές -αυτό είναι καθήκον 
2. Θα το παρέδιδα στις Αρχές προσδοκώντας µία αµοιβή: ηθική/ υλική (υπογράµµισε) 
3. ∆εν θα το έπαιρνα στο σπίτι και δεν θα έλεγα τίποτε σε κανένα �φοβάµαι τη γραφειοκρατία 
4. Θα το έδειχνα µόνον σε φίλους και συγγενείς µου 
5. Θα το έδειχνα σε έναν ειδικό για να πάρω πληροφορίες 
6. Θα το τοποθετούσα στο δωµάτιό µου ως συλλεκτικό κοµµάτι 
7. Θα ήµουν περήφανος γι� αυτό και θα παρότρυνα όλους να το δουν 
8. ∆εν ξέρω 
9. ∆εν απαντώ 

 
6ε. Μπορούν να υπάρχουν αντικείµενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σε 

άλλους χώρους, εκτός από τα µουσεία; 
(Υπογράµµισε µία απάντηση): 

Ναι- Όχι- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
 
6στ. Αν Ναι, σε ποιους; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Ιδιωτικές Συλλογές- Επιστηµονικά Ιδρύµατα- Οίκους ∆ηµοπρασιών 

Αιτιολόγησε την επιλογή σου 
.......................................................................................................................... 



 

 
7α. Τι είναι η αρχαιοκαπηλία; 

.......................................................................................................................... 
 

7β. Ποιοι είναι οι αρχαιοκάπηλοι; 
.......................................................................................................................... 

 
7γ. Γιατί γίνονται αρχαιοκάπηλοι; 

.......................................................................................................................... 
 
 
7δ. Με ποιους συνεργάζονται; 

(Γράψε ως 10 λέξεις- κλειδιά): 
.......................................................................................................................... 
 

8α. Αντιµετωπίζεις δυσκολίες κατά τη µελέτη των κεφαλαίων της Ιστορίας της 
Τέχνης και των στοιχείων Αρχαιολογίας που περιέχονται σ� αυτά τα 
κεφάλαια στο µάθηµα της Ιστορίας; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Πάρα πολλές- Πολλές- Λίγες- Καµία- ∆εν το έχω σκεφτεί- ∆εν 

απαντώ 
 
8β.Αν Ναι, ποιες; (Γράψε ως 10 δυσκολίες): 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 
8γ. Αντιµετωπίζεις δυσκολίες στη µελέτη των πραγµατολογικών � 

αρχαιογνωστικών στοιχείων στο µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραµµατείας; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Πάρα πολλές- Πολλές- Λίγες- Καµία- ∆εν το έχω σκεφτεί- ∆εν 

απαντώ 
 
8δ. Αν Ναι, ποιες; (Γράψε ως 10 δυσκολίες): 

..�.................................................................................................................. 

........................................................................................................................ 
 

9α. Θα ήθελες να διδάσκεται η Αρχαιολογία στο σχολείο ως αυτόνοµο µάθηµα; 
(Υπογράµµισε µία απάντηση): 

Πάρα πολύ- Πολύ- Λίγο- Καθόλου- ∆εν το έχω σκεφτεί- ∆εν απαντώ 
 
 
9β. Θα ήθελες να είναι... (Υπογράµµισε µία απάντηση): 

Υποχρεωτικό- Προαιρετικό- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
 

9γ. Θα ήθελες να διδάσκεται...(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Στο Γυµνάσιο- Στο Λύκειο- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 



 

 
9δ. Σε ποια / ες τάξη/ εις; (Συµπλήρωσε):............................................................... 
 
9ε. Έχεις να προτείνεις µεθόδους διδασκαλίας; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-7): 
1. Παραδοσιακή 
2. Με εποπτικά µέσα 
3. Με επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
4. Συνδυασµός του 2. και 3. 
5. Άλλες: ποιες;.............................................................................................. 
6. ∆εν ξέρω 
7. ∆εν απαντώ 

 
10α. Ποιοι φορείς από τους παρακάτω νοµίζεις ότι θα µπορούσαν να συµβάλλουν  

στη γνωριµία σου και στην εξοικείωσή σου µε την αρχαιολογική επιστήµη;  
(Υπογράµµισε όσους επιθυµείς):  

1. Η Πολιτεία - Το Κράτος 
2. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
3. Ο Μορφωτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος του τόπου µου / της περιοχής µου 
4. Άλλος φορέας :ποιος;................................................................................... 
 

10β. Με ποιο τρόπο θα µπορούσε να συµβάλει κάθε φορέας που υπογράµµισες 
στην ερώτηση 10α; 

(Γράψε ως 5 τρόπους): 
......................................................................................................................... 
..............................................................................................................

........... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

 
10γ. Θα επιθυµούσες µια παρόµοια συµβολή;  

(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-4): 
Ναι- Όχι- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

 
10δ. Αν ναι, επειδή 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
 

10ε. Αν όχι, επειδή 
...............�...................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

 
 
 
 
11α. Υπάρχει σχέση της αρχαιολογίας µε κάθε ένα από τα  Μ.Μ.Ε. που αναφέρονται παρακάτω; 

(Υπογράµµισε όσα επιθυµείς): 
~Τηλεόραση  ∆ηµόσια 

Μεγάλη -Αρκετή -Μικρή -Καµία -∆εν ξέρω -∆εν απαντώ 
~Τηλεόραση  Ιδιωτική 



 

Μεγάλη -Αρκετή -Μικρή -Καµία -∆εν Ξέρω -∆εν απαντώ 
~Τηλεόραση  Εκπαιδευτική 

Μεγάλη -Αρκετή -Μικρή -Καµία -∆εν ξέρω -∆εν απαντώ 
~Ραδιόφωνο  ∆ηµόσιο 

Μεγάλη -Αρκετή -Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω -∆εν απαντώ 
~ Ραδιόφωνο  Ιδιωτικό  

Μεγάλη -Αρκετή- Μικρή -Καµία -∆εν ξέρω -∆εν απαντώ 
 
11β. Αν νοµίζεις ότι υπάρχει σχέση, περίγραψέ την επιγραµµατικά για 

κάθε είδος που υπογράµµισες στην ερώτηση 11α. : 
.................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 
11γ. Αν υπάρχει, ποιο χαρακτηριστικό θα ήθελες εσύ να έχει κυρίως αυτή η σχέση; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-8): 
1. Μεσολάβηση ανάµεσα σε αρχαιολόγους- αρχαιολογία και κοινό χωρίς 
προσωπική προτίµηση δηµοσιογράφων σε αρχαιολόγους ή 
αρχαιολογικές ειδήσεις 

2. Ανάδειξη µε εγκυρότητα των νέων γνώσεων που προσφέρει η 
αρχαιολογική έρευνα 

3. Έλλειψη υπερβολής στην παρουσίαση για να µη διαστρεβλώνεται 
η είδηση 

4. Να υπάρχει υπερβολή και εντυπωσιασµός για να κινείται το 
ενδιαφέρον του κοινού 

5. Ας µην είναι τόσο πλήρης η ενηµέρωση, γιατί κουράζει 
6. Να δίνεται η παρουσίαση µε τρόπο κατανοητό 
7. ∆εν ξέρω 
8. ∆εν απαντώ 
 

11δ. Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως... 
(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-7):  

1. ενηµέρωση -πληροφορίες 
2. εµβάθυνση στη γνώση 
3. εκλαΐκευση 
4. ερεθίσµατα στις αισθήσεις (εικόνες/ ήχοι)- συγκινήσεις 
5. κίνητρα για πιο σοβαρή ενασχόληση µε την αρχαιολογία 
6. ∆εν ξέρω 
7. ∆εν απαντώ 
 

12α. Έχει σχέση ο Τύπος µε την Αρχαιολογία;  
(Υπογράµµισε µία απάντηση): 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
 



 

12β. Αν έχει, ποια από τα παρακάτω είδη του Τύπου έχουν σχέση µε την 
Αρχαιολογία; (Υπογράµµισε όσες επιθυµείς): 

Ηµερήσιος- Περιοδικός- Επιστηµονικός- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
 
12γ. Περίγραψε επιγραµµατικά τη σχέση της Αρχαιολογίας µε είδη που επέλεξες 
στη ερωτ. 12β. 

................................................................................................................................................. 

............................................................................................................. 

................................................................................................................ 

.......................................................................................................... 
 
12δ. Αν υπάρχει σχέση, ποιο χαρακτηριστικό θα ήθελες εσύ να έχει κυρίως 
αυτή η σχέση; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από τις 1-4): 
1. Όποιο υπογράµµισα στην ερώτηση 11γ. 
2. Άλλο........................................................ 
3. ∆εν ξέρω 
4. ∆εν απαντώ 
 

12ε. Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως... 
(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-4): 

1. Ό ,τι και η σχέση που υπογράµµισα στην ερώτηση 11δ 
2. Άλλο........................................................ 
3. ∆εν ξέρω 
4. ∆εν απαντώ 

 
12στ. Όλοι οι δηµοσιογράφοι είναι ικανοί για αρχαιολογικό ρεπορτάζ; 

(Υπογράµµισε): 

Ναι- Όχι 
 
Αιτιολόγησε 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
13α. Υπάρχει σχέση της Αρχαιολογίας και των «Πολυµέσων»; 

(Υπογράµµισε όσα επιθυµείς): 
~CD -ROM 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~INTERNET 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
~ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VIRTUAL REALITY) 
Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

 
13β. Αν υπάρχει σχέση µε τα είδη που επέλεξες στην ερωτ. 13α , περίγραψέ την συνοπτικά: 



 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 
13γ. Αν υπάρχει σχέση, πώς θα ήθελες εσύ αυτή τη σχέση; 

........................................................................................................... 

............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
13δ. Σε τι θα σου χρησίµευε; Θα µου πρόσφερε κυρίως... 

(Υπογράµµισε µία απάντηση από 1-4): 
1. Ότι υπογράµµισα και στην ερώτηση 11δ 
2. Άλλο........................................................ 
3. ∆εν ξέρω 
4. ∆εν απαντώ 

 
 
14α. Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες: Αρχαιολογία και 
Τουρισµός; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

 
 
14β. Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 
 
15α. Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες: Αρχαιολογία και Ελλάδα; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

 
 
15β. Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 
 
16α. Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες Αρχαιολογία και Άλλοι 
Λαοί; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 



 

Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 
 
 
16β. Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 
 
17α. Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις έννοιες : Αρχαιολογία  και  Ειρήνη; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Μεγάλη- Αρκετή- Μικρή- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

 
 
17β. Αν υπάρχει σχέση, πώς θα την περιέγραφες; 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 
 
18α. Έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες δικά τους αρχαία µνηµεία; 

(Υπογράµµισε µία απάντηση): 
Πολλές- Λίγες- Μία- Καµία- ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 

 
18β. Αν ναι, ποιες είναι αυτές οι χώρες; 

............................................................................................................ 
 

18γ. Αν αναφέρεις κάποιες χώρες στην ερωτ. 18β., µπορείς να 
αναφέρεις  

δύο µνηµεία από την κάθε µία; 
........................................................................................................ 
.......................................................................................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ 
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ  ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  -  ΥΕ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΑΝΑ  ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΥΕ απαντά ποσοστό δεν απαντά ποσοστό 
1 66 82,5% 14 17,5% 
2 48 60% 32 40% 
3 57 71,25% 23 28,75% 
4 44 55% 36 45% 
5 68 85% 12 15% 
6 67 83,75% 13 16,25% 
7 68 85% 12 15% 
8 65 81,25% 15 18,75% 
9 56 70% 24 30% 
10 76 95% 04 05% 
11 67 83,75% 13 16,25% 
12 56 70% 24 30% 
13 65 81,25% 15 18,75% 
14 29 35% 51 65% 
15 59 73,75% 21 26,25% 
16 65 81,25% 15 18,75% 
17 46 57,5% 34 42,50% 
18 72 90% 08 10% 
19 68 85% 12 15% 
20 77 96,25% 03 03,75% 
21 52 65% 28 35% 
22 72 90% 08 10% 
23 76 95% 04 05% 
24 42 52,50% 38 47,50% 
25 50 62,50 % 30 37,50% 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : 

Α. Μέσος όρος ανταπόκρισης       ανά  µαθητή = 60,44 στις  80 ερωτήσεις = 75,55% 
Β. Μέσος όρος  µη ανταπόκρισης  ανά µαθητή =19,56  στις 80 ερωτήσεις =24,45% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ  

ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
 

  Κλειστές 
 

Ανταπόκριση
% 

   Ανοιχτές 
Μη 
Ανταπόκριση 

% 

 

  
 
1γ. 

 
 

92 

   
 
1δ. 

 
 

68 

 

 2ε. 96   2στ. 60  
 5στ. 96   5στ1. 56  
     5ζ. 52  
 8α. 88   8β. 68  
 8γ. 80   8δ. 64  
 10γ. 88   10δ. 84  
     10ε. 84  
 11α. 80   11β. 80  
 12β. 80   12γ. 72  
 13α. 84   13β. 64  
     13γ. 68  
 14α. 92   14β. 56  
 15α. 88   15β. 56  
 16α. 88   16β. 56  
 17α. 84   17β. 72  
 18α. 92   18γ. 64  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Χ2 



 

 
 1β                        
Μ. Ε. Π. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9∆Ε ΣΥΜΠΛ. Γενικό Άθροισµα  

0 6  4 11 3 6 6  4  7 47 
ΑΕΙ 2 1 5 7 23 42 21 5 1 2 10 119 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 2 9 11 34 28 12 2 2 12 115 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  1 5 8 12 34 31 18 1 4 3 5 122 
ΛΥΚΕΙΟ 2 3 16 13 33 45 23 1 6 3 145 
ΤΕΙ 3 1 7 9 21 12 1 1 2 57 
Γενικό Άθροισµα 17 12 42 61 136 173 92 8 17 8 39 605 
              
              
  1β                        
Μ. Ε. Μ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9∆Ε ΣΥΜΠΛ. Γενικό Άθροισµα  

0 7  5 11 7 6 5  4  7 52 
ΑΕΙ 1 1 4 9 18 32 19 3 1 3 91 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 5 9 9 33 31 10 2 4 7 113 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 6 11 15 36 36 18 4 2 6 135 
ΛΥΚΕΙΟ 2 10 14 33 49 34 5 7 11 165 
ΤΕΙ 3 3 3 9 19 6  1 5 49 
Γενικό Άθροισµα 17 12 42 61 136 173 92 8 17 8 39 605 
              
              
  2γ                         
Μ. Ε. Π. 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12∆Ε ΣΥΜΠΛ. Γενικό Άθροισµα

0 4 1 2 7 3 7 7 1 2 4 2 7 47
ΑΕΙ 4 4 13 24 11 32 12 7 2 10 119
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 3 27 17 16 14 18 2 1 3 1 12 115
∆ΗΜΟΤΙΚΟ    3 15 32 13 17 33 1 1 2 5 122
ΛΥΚΕΙΟ 5 8 19 34 14 22 24 5 8 3 3 145
ΤΕΙ 3 6 14 6 15 10 1  2 57
Γενικό Άθροισµα 17 19 82 128 63 107 104 4 16 18 8 39 605
              
              
  2γ                         
Μ. Ε. Μ 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12∆Ε ΣΥΜΠΛ. Γενικό Άθροισµα

0 4 1 2 10 5 6 8 1 2 4 2 7 52
ΑΕΙ 3 11 22 10 26 10 4 1 1 3 91
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 5 21 27 9 21 16 1 1 3 1 7 113
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 5 21 28 16 21 29 2 1 3 2 6 135
ΛΥΚΕΙΟ 4 6 19 32 17 27 33 7 7 2 11 165
ΤΕΙ 4 2 8 9 6 6 8 1  5 49
Γενικό Άθροισµα 17 19 82 128 63 107 104 4 16 18 8 39 605
              
              
              
  3α                         
Μ. Ε. Π. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10∆Ε ΣΥΜΠΛ. Γενικό Άθροισµα

0 7 4 7 4 9 3  3  1 2 7 47
ΑΕΙ 1 4 19 8 52 15 5 3 2 10 119
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 20 6 40 23 1 10 1 1 12 115
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  3 1 24 12 39 18 4 14 1 1 5 122
ΛΥΚΕΙΟ 4 1 23 9 59 28 12 2 4 3 145



 

ΤΕΙ 1 15 5 23 4 7   2 57
Γενικό Άθροισµα 17 10 108 44 222 91 5 51 5 3 10 39 605
              
              
  3α                         
Μ. Ε. Μ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10∆Ε ΣΥΜΠΛ. Γενικό Άθροισµα

0 5 4 11 4 12 2  4  1 2 7 52
ΑΕΙ 1 2 15 8 40 12 7 2 1 3 91
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5 1 20 8 39 21 1 8 1 2 7 113
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2 1 24 13 42 27 2 16  2 6 135
ΛΥΚΕΙΟ 2 2 29 9 68 20 2 15 2 2 3 11 165
ΤΕΙ 2 9 2 21 9 1   5 49
Γενικό Άθροισµα 17 10 108 44 222 91 5 51 5 3 10 39 605
              
              
  4α                         
Μ. Ε. Π. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10∆Ε ΣΥΜΠΛ. Γενικό Άθροισµα

0 4    6 8 7 7 1 4 2 1 7 47
ΑΕΙ 3 2 14 30 36 18 2 2 2 10 119
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3  24 23 32 14 3 3 1 12 115
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  1 1 2 25 14 30 31 8 2 1 2 5 122
ΛΥΚΕΙΟ 3 3 30 37 31 29 3 5 1 3 145
ΤΕΙ 1  8 11 17 14 2 2  2 57
Γενικό Άθροισµα 15 1 7 107 123 153 113 19 18 4 6 39 605
              
              
  4α                         
Μ. Ε. Μ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10∆Ε ΣΥΜΠΛ. Γενικό Άθροισµα

0 4    8 8 10 6 1 5 2 1 7 52
ΑΕΙ 2 2 16 18 27 18 2 2 1 3 91
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 1 28 20 27 17 5 3 1 3 7 113
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2 1 2 27 21 34 31 7 3 1 6 135
ΛΥΚΕΙΟ 4 2 24 44 42 31 4 2 1 11 165
ΤΕΙ 2  4 12 13 10 3  5 49
Γενικό Άθροισµα 15 1 7 107 123 153 113 19 18 4 6 39 605
 



 

 
   
   
   
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΙΜΗ Χ^2 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
1β ΜΕΠ 0, 00006557 ΝΑΙ 
1β ΜΕΜ 0, 0000146617 ΝΑΙ 
2γ ΜΕΠ 0, 000765962 ΝΑΙ 
2γ ΜΕΜ 0, 22695246 ΝΑΙ 
3α ΜΕΠ 0, 0000248344 ΝΑΙ 
3α ΜΕΜ 0, 149248316 ΝΑΙ 
4α ΜΕΠ 0, 022146116 ΝΑΙ 
4α ΜΕΜ 0, 186343188 ΝΑΙ 
   
   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 



 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕ 
 
 
1α1 
1.Κλάδος 1 
2.Επιστήµη που ανακαλύπτει/ µελετά αρχαία αντικείµενα 
και βοηθά στην αναγνώριση ενός πολιτισµού 1 
3.Μελέτη των αρχαίων 1 
4.Γνώση 1 
5.Χόµπι 1 
∆ιαφορετικές µεταξύ τους απαντήσεις. ∆εν γίνεται οµαδοποίηση 
 
 
1α4 
1.Αρχαίους πολιτισµούς 6 
2.Αρχαία ευρήµατα 5 
3.Ιστορία-Παρελθόν-Γνώσεις 3 
4.Αρχαίους πολιτισµούς και ευρήµατα 3 
5.Αρχαίους πολιτισµούς & ανασκαφές-Επιστήµη 4 
6.Ανασκαφή και αρχαία µνηµεία 3 
7.Επιστήµη 1 
8.Ταξίδια 1 
9.Ανασκαφή-Επιστήµη 6 
 
 
1β7 
1.Όλα τα παραπάνω =1β,1-6 5 
2.Για να περάσει η ώρα 1 
3.Άλλο αρχαιολογία και άλλο βιολογία 1 
4.Αποκάλυψη και µελέτη µνηµείων 2 
5.Γνωριµία µε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό 1 
6.Γνώση ανθρώπου για αρχαία µνηµεία και πολιτισµούς 1 
 
 
1δ 
1δ ως προς 1γ4 
1.Η Ιστορία βοηθά την αρχαιολογία 38 
2.Η Αρχαιολογία βοηθά την Ιστορία 20 
3.Κοινό αντικείµενο� Αλληλεξάρτηση 27 
4.΄Αλλο 4 
 
 
 
1δ- γενικά 
1.Μεµονωµένες τεκµηριώσεις  
άλλων επιστηµών που δεν οµαδοποιούνται  64 

2.∆εν Απαντώ- ∆εν Ξέρω 58 
3.∆εν προλαβαίνω- ∆εν έχω χρόνο 2 
4.Βαριέµαι 2 
5.Έτσι πιστεύω/ νοµίζω 1 



 

6.∆εν µπορώ 1 
 
 
2β 
1.Ο αρχαιολόγος ερευνά/ µελετά/ ανασκάπτει/ προστατεύει ενώ ο 
συντηρητής συντηρεί, προστατεύει αρχαία, µνηµεία, θησαυρούς 236 
2.∆εν διαφέρουν σε τίποτα 6 
3.∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 151 
4.Ο αρχαιολόγος ξεναγεί, ο συντηρητής συντηρεί  1 
5.∆ιαφέρουν σε γνώσεις/ αντικείµενο 10 
6.Άλλο 45 
7.∆εν ξέρω τι είναι ο συντηρητής αρχαιοτήτων 1 
8.Ο αρχαιολόγος εκτός από τη συντήρηση 
αρχαιοτήτων έχει & θεωρητικές γνώσεις 1 

 
 
2γ10 
1.Μελετά/ ερευνά µνηµεία/ ευρήµατα 5 
2.Μελετά και βγάζει πορίσµατα 2 
3.Ανασκάπτει µνηµεία 2 
4.΄Οσα αναφέρονται από 2γ1-2γ8 4 
5.∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 1 
6.Τρόπος ζωής των αρχαίων 2 
 
 
2ε1 
µουσείο 
1.Λούβρο 3 
2.∆ιάφορα άλλα 14 
3.Επιλογή χωρίς συµπλήρωση 11 
 
 
 
 
 
 
2ε2 
εποχών 
1.Χωρίς συµπλήρωση 34 
2.Προϊστορία 15 
3.Μινωϊκή- Μυκηναϊκή- Κυκλαδική 6 
4.Γεωµετρική έως και Ελληνιστική 13 
5.«Αρχαιότητας» 14 
6.Ινδιάνων, Iνκας, Μάγιας 2 
7.Όλων 5 
8.Μεσαίωνας 7 
9.Ρωµαϊκή- Βυζαντινή 7 
10.΄Αλλα-διάφορα 11 
 
 



 

2ε2 
πληροφορίες 
1.Χωρίς συµπλήρωση 34 
2.∆εινόσαυροι 2 
3.Κουλτούρα/ Πολιτισµός/ Τέχνες/ Γράµµατα 19 
4.΄Ηθη- έθιµα- τρόπος ζωής 24 
5.Αρχαιότητα- Αρχαίοι πολιτισµοί 21 
6.Αρχαία Ελλάδα 1 
7.Ανασκαφές- Αρχαιότητες 2 
8.Άλλο 5 
 
2ε3 
εποχών 
1.Χωρίς συµπλήρωση 18 
2.Προϊστορία 4 
3.Μινωική- Μυκηναϊκή- Κυκλαδική 8 
4.Γεωµετρική έως και ελληνιστική 19 
5.Ρωµαϊκή- Βυζαντινή 5 
6. Άλλο-ευρύ χρονολογικό φάσµα 11 
 
 
2ε3 
πληροφορίες 
1.Χωρίς συµπλήρωση 22 
2.Κουλτούρα/ Πολιτισµός/ Τέχνες/ Γράµµατα 9 
3.΄Ηθη, έθιµα, τρόπος ζωής 17 
4.Πολιτισµός 6 
5.Πρόσωπα ιστορικά 2 
6.Άλλο 7 
2ε4 
εποχών 
1.Χωρίς συµπλήρωση 9 
2.Προϊστορία 7 
3.Κλασσική αρχαιότητα 10 
4.Βυζάντιο- Μεσαίωνα 3 
5.∆ιάφορων 9 
6.΄Ολων 4 
 
 
2ε4 
πληροφορίες 
1.Χωρίς συµπλήρωση 7 
2.Πολιτισµοί 2 
3.Κουλτούρα- πολιτισµός 3 
4.Τρόπος ζωής- Ήθη, Έθιµα 15 
5.Ιστορικά πρόσωπα 0 
6.∆ιάφορες 4 
 
2ε5 
Επάγγελµα 



 

1.Αντικείµενο 9 
2.Τρόπος δουλειάς- Μέθοδοι- Συνθήκες εργασίας 17 
3.Αµοιβή 3 
4.Πλεονεκτήµατα 7 
5.Μειονεκτήµατα 13 
6.Κίνητρο επιλογής 14 
7.Σπουδές 8 
8.Συναισθήµατα 5 
9.Χωρίς συµπλήρωση 9 
10.Άλλο 2 
 
2στ 
1.Γνώσεις, Εµπειρίες, ενηµέρωση (γενικά) 57 
2..Πληροφορίες για µνηµεία, ευρήµατα, πολιτισµούς, ανασκαφή 74 
3.Πληροφορίες για επάγγελµα 38 
4.Τίποτε 23 
5.Ξενάγηση- Εµπειρία σε αρχαιολ. χώρους ή µουσεία 16 
6.Επίσκεψη σ� ανασκαφή- συνεργασία 15 
7.∆εν Ξέρω, ∆εν απαντώ 66 
8.Άλλο 8 
9.Βοήθεια στο σχολείο 4 
10.Μπορεί να µου έδινε ένα αγαλµατάκι 1 
3α8 
1.Απλώς υπογράµµιση 1 
2.Χώρος µελέτης αρχαιολόγων 1 
3.Χώρος µελέτης παλιότερων εποχών, 
ζωντάνεµα παρελθόντος ενός έθνους 1 

 
 
3γ10 
1.Κακή κατάσταση µνηµείων 1 
2.Κακή κατάσταση χώρων 1 
3.Πηγαίνω χωρίς συναισθήµατα 1 
4.Περιβάλλον 1 
5.Θαυµασµός για ευφυία ανθρώπου 1 
6.Απαντήσεις 3γ1,3γ5 1 
7.Η καντίνα 1 
8.Τίποτε 1 
∆εν οµαδοποιούνται 
 
 
3δ2 
1.ακριβό 6 
2.απλώς επιλογή 13 
 
 
3δ9 
1.«Ελλιπές», µικρό 3 
2.Πολύ πρωί 2 
3.Άβολο και ακατάλληλο 1 



 

4.Μέχρι πολύ αργά 1 
5.Απλώς επιλογή 8 
 
 
3δ10 
1.Ανούσιες ξεναγήσεις 1 
2.΄Ελλειψη ξενάγησης 2 
3.΄Ελλειψη χρόνου 7 
4.΄Ελλειψη ενδιαφέροντος 4 
5.∆υσκολία µετάβασης 7 
6.Πανάκριβο εισιτήριο 1 
7.Απλώς υπογράµµιση 1 
8.Τίποτε 6 
9.Άλλο 1 
 
3ε5 
1.΄Ενας διάσηµος αρχαιολόγος 1 
2.Καθηγητής της Ιστορίας 1 
 
 
3στ6 
1.απλώς υπογράµµιση 1 
 
4α1 
1.Το σπίτι όπου γεννήθηκαν οι Μούσες 1 
 
4α8 
1.Μάθησης, µελέτης, γνωριµίας 4 
2.΄Εκθεσης- διαφύλαξης, (αρχαίων) ευρηµάτων 8 
3.Ιστορικό παρελθόν 1 
4. Άλλο 2 
 
 
4β11 
1.Τίποτε 1 
 
 
4γ1 
1.∆εν µ� εξυπηρετεί 2 
2.∆εν λειτουργούν κάποιες φορές 1 
3.Απόσταση 1 
4.Απλώς επιλογή 35 
 
 
4γ2 
1.Ακριβό 3 
2.Απλώς επιλογή 16 
 
 
4γ13 



 

1Έλλειψη χρόνου 6 
2.∆υσκολία µετάβασης 4 
3.Ξεναγήσεις 2 
4.Καιρικές συνθήκες 1 
5.Τίποτε 4 
6.Απάντηση  4γ5, 4γ12 1 
7.Τα πάντα 1 
8.∆εν έχω σκεφτεί 1 
4ε6 
1.Με τονισµό λεπτοµερειών 1 
2.Με ξεναγό και φυλλάδιο 1 
3.∆εν θα ήθελα να οργανωθεί 1 
4.Με επιµορφωτικά φιλµ- συνδυασµός 1 
5.Με την παρέα 1 
6.Ενδιαφέροντα εκθέµατα 1 
 
 
5α5 
1.Όσα αναφέρονται στο 5α3, 5α4 1 
2.Το να φέρουν στην επιφάνεια κάτι σηµαντικό  
που κρύβεται κάτω στη γη 1 

3.Η εύρεση αρχαίων µουσείων [ ; ] 1 
 
 
5β3 
1.Καλλιτέχνες 1 
2.Αρχιτέκτονες 4 
3.Πολεοδόµοι 1 
4.Γεωλόγοι 11 
5.Σπηλαιολόγοι 1 
6.Ιστορικοί 11 
7.Πολιτικοί µηχανικοί 2 
8.Επιγραφολόγοι 1 
9.Τοπογράφοι 1 
10.Συντηρητές Αρχαιοτήτων 8 
11.Φυσικοί 2 
12.Κοινωνιολόγοι 1 
13.Βιολόγοι 4 
14.Χηµικοί 3 
15.Φιλόλογοι 3 
16.Πολιτικοί 1 
17.Φωτογράφοι 1 
18.Παλαιοντολόγοι 1 
19.Ψυχίατροι 1 
20.∆ιάφοροι 1 
21.Άλλο 2 
22.Απλώς επιλογή 5 
23.∆εν ξέρω 2 
 
 



 

 
5γ2 
1.Η ανασκαφή προϋπόθεση εύρεσης, µελέτης 
αρχαίων µνηµείων, αντικειµένων 98 
2.Η ανασκαφή προϋπόθεση αρχαιολογίας 58 
3.Η Αρχαιολογία προϋπόθεση ανασκαφής 16 
4.Υπάρχουν και µνηµεία in situ- δεν χρειάζεται ανασκαφή 5 
5.Υπάρχουν και άλλοι τρόποι- µέθοδοι προσέγγισης 

του αντικειµένου της αρχαιολογίας 14 
6.Αλληλεπίδραση 5 
7.∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 24 
8. Άλλο 23 
 
5ζ 
1.Βοήθεια στους αρχαιολόγους (χρηµατική, προσωπική εργασία) 84 
2.Συγκεκριµένος ρόλος ( συντηρητής, επόπτης, εργάτης, τεχνίτης) 66 
3.Επικεφαλής ανασκαφών 16 
4.Μέσον επιµόρφωσης 20 
5.Να σκάβω 20 
6.Μόνο να παρακολουθώ 4 
7.∆εν θέλω να πάρω µέρος 5 
8.Άλλο 30 
9.∆εν ξέρω -∆εν απαντώ 80 
10.∆εν το έχω σκεφτεί 11 
 
6α 
1.Παρθενώνας 34 
2.Τάφος Αλέξανδρου 10 
3.Τάφος Φίλιππου 5 
4.* Αρχαιολογικοί χώροι αντί µνηµείων 18 
4.α.*Ακρόπολη 43 
4.β.*Βεργίνα 9 
5.Αναφορά αρχαίων µνηµείων 38 
6.Περιγραφή 3 
7.∆ίνει πληροφορίες 7 
8.Μέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς 14 
9.Προκαλεί θαυµασµό- ενδιαφέρον 8 
10.Ανασκάφηκε/ από αρχαιολόγους 6 
11.Με ιστορικό παρελθόν- παλαιότητα 16 
12.Άλλο 36 
13. ∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 112 
 
 
 
6β 
1.∆ίνει πληροφορίες 9 
2.Μέρος ιστορικής κληρονοµιάς 8 
3.Προκαλεί θαυµασµό- ενδιαφέρον 4 
4.Ανασκάφηκε/ αποκαλύφτηκε από αρχαιολόγους 9 
5.Με ιστορικό παρελθόν- παλαιότητα 3 



 

6.*Μνηµείο αντί για αντικείµενο 32 
7.*Αρχαιολ. χώρος αντί για αντικείµενο 10 
8.Άλλο 49 
9.Υπάρχουν στα µουσεία 1 
10.Αναφορά αντικειµένων 31 
11.Αγάλµατα 16 
12.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 145 
 
 
6στ2 ως προς 6στ1/1 
1.Αγορά- κατοχή από ιδιώτες- συλλέκτες 32 
2.Παράνοµη λεηλασία αρχαιολογικών χώρων 7 
3.Οικογενειακά κειµήλια 4 
4.Τυχαία εύρεση- µη παράδοση 4 
5.Προσωπική εµπειρία επίσκεψης σε συλλέκτη 1 
6.Άλλο 5 
7.∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 14 
 
6στ2 ως προς 6στ1/2 
1. Για µελέτη- έρευνα 12 
2.Πρόσβαση κοινού σε πληροφορίες- δυνατότητα επίσκεψης 6 
3.Καλύτερη διαφύλαξη 1 
4.Σε ιδρύµατα τα σπουδαιότερα/ περισσότερα έργα 4 
5.Άλλο 6 
6.∆εν Ξέρω, ∆εν απαντώ 17 
 
6στ2 ως προς 6στ1/3 
1.Πώληση- αγορά από συλλέκτες 8 
2.Εκθέσεις 1 
3.Σηµαντικά και σπάνια αντικείµενα 1 
4.Προσωπική εµπειρία 1 
5.Αντικείµενα µεγάλης εµπορικής αξίας 3 
6.Άλλο 3 
7.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 7 
 
 
 
6στ2 ως προς 6στ1/0 
∆εν οµαδοποιούνται γιατί δεν υπάρχει επιλογή αναφοράς 52 
 
 
7α 
1.Κλοπή- Παράνοµη εµπορεία αρχαιοτήτων  
σε εσωτερικό/ εξωτερικό 295 

2.Παράνοµη κατοχή- οικειοποίηση αρχαιοτήτων 43 
3.Παράνοµη ανεύρεση- ανασκαφή 9 
4.Οργάνωση κλεπτών αρχαιοτήτων 2 
5.Επιστήµη που ασχολείται µε την κλοπή αρχαίων 2 
6.Άλλο 20 
7.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 68 



 

 
 
7β 
1.Όσοι κλέβουν- εµπορεύονται αρχαιότητες 
στο εσωτερικό- εξωτερικό 278 

2.Όσοι κατέχουν παράνοµα αρχαία 27 
3.Όσοι ανασκάπτουν παράνοµα 3 
4.Τουρίστες 1 
5.Επώνυµα πρόσωπα της δηµόσιας ζωής 5 
6.Εθνότητες (Άγγλοι) 1 
7.Άλλο 38 
8.∆εν ξέρω- δεν απαντώ 71 
 
 
7γ 
1.Οικονοµικό όφελος/ Κέρδος/ Χρήµατα 279 
2.Φήµη- ∆όξα 2 
3.Θαυµασµός/ Ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες 10 
4.Άγνοια 6 
5.Ανάγκη 10 
6.Έλλειψη εθνικής συνείδησης 2 
7.Ανεργία 2 
8.Χόµπι 2 
9.Εκβιασµός 1 
10.Άλλο 35 
11.∆εν ξέρω- δεν απαντώ 79 
 
 
 
 
 
7δ 
1.Αρχαιοκάπηλους- Λαθρέµπορους 29 
2.Εύπορους συλλέκτες 28 
3.Υψηλά ιστάµενα πρόσωπα 12 
4.Υπόκοσµο 29 
5.Ξένους-τουρίστες 23 
6.Ξένα µουσεία 4 
7.Αρχές, Πολιτεία, Κράτος, Αστυνοµία 15 
8.Ειδικούς, αρχαιολόγους, εργάτες, στελέχη µουσείων- ανασκαφών 37 
9.Με προηγούµενους 21 
10.Μόνοι τους 1 
11.Άλλο 24 
12.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 149 
 
 
 
8β 
1.Τρόπος διδασκαλίας 4 
2.Ορολογία 8 



 

3.Προσωπική δυσκολία ανταπόκρισης-αποµνηµόνευση 36 
4.Σχολικό εγχειρίδιο 14 
5.δυσνόητη ύλη µαθήµατος 16 
6.Έλλειψη ενδιαφέροντος 3 
7.Μη διδασκαλία του µαθήµατος 2 
8.Καµία 7 
9.∆ιάφορες 3 
10.Άλλο 9 
11.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 64 
 
 
 
8δ 
1.∆υσνόητα 16 
2.Γενικότερες δυσκολίες  
του µαθήµατος της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας                      25 

3.Τρόποι διδασκαλίας 3 
4.Έλλειψη ενδιαφέροντος 1 
5.∆ιάφορες 6 
6.Καµία 4 
7.Άλλο 5 
8.∆εν ξέρω. ∆εν απαντώ 64 
 
 
9ε5 
1.Με διάφορες ιστορικές .ταινίες 1 
2.Να µη διδάσκεται 2 
3.Έπιστηµονική 1 
4.Συζήτηση µε παιδιά 1 
5.Άλλο 2 
Μεµονωµένες απαντήσεις. ∆εν υπάρχει οµαδοποίηση 
 
 
 
10α4 
1.Σχολείο-φορείς του σχολείου 13 
2. Γονείς 3 
3.Χωρίς συµπλήρωση- απλώς επιλογή 1 
4.Κανένας 4 
5.Ξένα κράτη- φορείς 1 
6.Φίλοι 1 
7.Άλλο 1 
8.∆εν ξέρω- ∆εν απαντώ 11 
 
 
 
10β 
1.Οργάνωση επισκέψεων-προγραµµάτων 
σε µουσεία και αρχαιολ.χώρους 77 

2.Ξεναγήσεις 7 



 

3.Χρηµατική στήριξη- προσωπικό 23 
4.Μάθηµα στο σχολείο 29 
5.Ενηµέρωση- πληροφόρηση 29 
6.Έκδοση βιβλίων- φυλλαδίων 23 
7.Εποπτικά µέσα 8 
8.Προστασία µνηµείων 3 
9.Τουριστική αξιοποίηση 2 
10.Ίδρυση µουσείων 10 
11.∆ωρεάν είσοδος-ξενάγηση σε µουσεία-αρχαιολογικούς χώρους 4 
12.Αποστολή αρχαιολόγων 4 
13.Εκδηλώσεις- Σεµινάρια 20 
14.Παρουσία σε ανασκαφές 4 
15.∆εν ξέρω,- ∆εν απαντώ 39 
16.Άλλο 19 
 
 
10δ 
1.Προσωπικό ενδιαφέρον, Αρέσκεια απασχόλησης 26 
2.Γνώση ιστορίας- πολιτισµού 20 
3.Υπεράσπιση πολιτιστικής κληρονοµιάς 3 
4.∆εν επιθυµώ- ∆εν ενδιαφέροµαι 3 
5.Άλλο 8 
6.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 21 
 
 
10ε 
1.Επειδή γίνεται λάθος 1 
2.∆εν µ� αρέσει/ ∆εν θέλω/ ∆εν ενδιαφέροµαι 10 
3.΄Εχει ευθύνες 1 
4.∆εν έχω γνώσεις 1 
5.Άλλο 3 
6.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 23 
 
11β 
1.Η δηµόσια τηλεόραση ενηµερώνει µε ντοκιµαντέρ και εκποµπές 21 
2.Η εκπαιδευτική ενηµερώνει  

µε εκπαιδευτ. προγράµµατα, εκποµπές, ντοκιµαντέρ 30 
3.Η δηµόσια και η εκπαιδευτική ενηµερώνουν, η ιδιωτική όχι 5 
4.∆εν ενηµερώνουν (γενικά) 7 
5.΄Όλα τα µέσα ενηµερώνουν 5 
6.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 81 
7.Άλλο 4 
 
12γ 
1.Ο ηµερήσιος πληροφορεί και ενηµερώνει 6 
2.Ο ηµερήσιος πρέπει να ενηµερώνει 3 
3.Ο ηµερήσιος δεν ενηµερώνει 1 
4.Ο επιστηµονικός  ενηµερώνει 36 
5.Ο περιοδικός ενηµερώνει 8 
6.Οπεριοδικός δεν ενηµερώνει 1 



 

7.Άλλο 7 
8.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 88 
 
 
12δ2 
1.Παρουσίαση µε κατανοητό τρόπο 1 
2.Να γνωρίζουν οι άνθρωποι την αρχαιότητα 1 
3.Να µην υπερβάλλουµε στην παρουσίαση 
για να µη διαστρεβλώνεται η είδηση 1 

12ε2 
1.Γνώσεις 4 
2.Τίποτα 1 
 
12στ2 ως προς 12στ1/1 
1.Έχουν γνώση 11 
2.΄Εχουν ικανότητα 6 
3.΄Εχουν εµπειρία 2 
4.Αυτή είναι η δουλειά τους 4 
5.Επώνυµοι τηλεπαρουσιαστές 2 
 
12στ2 ως προς 12στ1/2 
1.∆εν έχουν γνώσεις 74 
2.∆εν δείχνουν ενδιαφέρον για την αρχαιολογία 5 
3.∆εν έχουν εξειδίκευση 80 
4.∆εν έχουν εµπειρία 19 
5.∆εν έχουν ικανότητα 17 
6.Υπερβάλλουν 3 
7.Κυνηγούν τη θεαµατικότητα 1 
8.Χρησιµοποιούν και ψεύτικα στοιχεία 1 
9.Άλλο 29 
10.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 25 
 
 
13β 
1.Παράγοντες µάθησης και πληροφοριών 35 
2.Ανασύσταση παρελθόντος 14 
3.Υπάρχουν σελίδες στο INTERNET και CD-ROM 19 
4.∆εν υπάρχει σχέση 3 
5.Άλλο 8 
6.∆εν ξέρω, ∆εν Απαντώ 77 
 
 
13γ 
1.Να δίνει πληροφορίες 16 
2.Να υπάρχει µεγάλη σχέση 7 
3.Κατανοητή, εύκολη, φιλική, άµεση, αναλυτική, µορφωτική 15 
4.Να υπάρχει στο σχολείο 1 
5.Όπως είναι 9 
6.Χωρίς υπερβολές 1 
7.∆εν υπάρχει 3 



 

8.Άλλο 10 
9.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 90 
13δ2 
1.Απλώς επιλογή 8 
2.Γνώσεις 2 
 
 
14β 
1.Γνωριµία- επίσκεψη- τουριστών µε τις αρχαιότητες 75 
2.Οικονοµική σχέση, ωφέλεια λαού- κράτους 20 
3.Η Αρχαιολογία φέρνει τουρισµό και διαφηµίζει τη χώρα 31 
4.Χαρακτηρισµοί σχέσης (άµεση, σηµαντική, αλληλένδετες) 19 
5.Εκπαιδευτική σχέση 11 
6.Άλλο 6 
7.∆εν υπάρχει σχέση 2 
8.Βοηθάει στην ανάπτυξη πολιτισµού 6 
9.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 61 
 
15β 

1.Η Ελλάδα έχει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά 6 
α...µνηµεία 23 
β...αρχαιολογικούς. χώρους 9 
γ. ευρήµατα- «θησαυρούς» 22 
δ. Ιστορία 14 
ε. Πολιτισµό 31 
στ. Μουσεία 3 
2.Σύγκριση υπεροχής προς άλλους πολιτισµούς 
α. αρχαιότερος πολιτισµός 10 
β. περισσότερα µνηµεία 2 
3. Αρχαιολογία- Ελλάδα: µεγάλη σχέση 29 
4.Άλλο 23 
5.Αρχαιολογία όχι για την Ελλάδα µόνον, για όλον τον κόσµο 1 
6.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 53 
 
 
16β 
1.΄Εχουν οι άλλοι λαοί αρχαιολογία, πολιτισµό, µνηµεία, Ιστορία 36 
2.∆εν έχουν πολιτισµό ανάλογο µ� εµάς 7 
3.Χαρακτηρισµοί σχέσης (καλή, σηµαντική, κ.α.) 6 
4.Άλλο 15 
5.Περίπου όµοια 1 
6.Επώνυµοι λαοί (Αίγυπτος, Φοίνικες, Ίνκας, Μάγιας) 5 
7.Από την αρχαιολογία µαθαίνεις για λαούς 4 
8.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 71 
 
17β 
1.Η Αρχαιολογία συµβάλλει στην Ειρήνη 

(Μαθαίνουµε απ� τα λάθη) 10 
2.Η Ειρήνη συµβάλλει στην ανάπτυξη της αρχαιολογίας 8 
3.Χαρακτηρισµοί 7 



 

4.∆εν συνδέονται 7 
5.Τα µνηµεία συµβολίζουν την ειρήνη 1 
6.Για τα µνηµεία έγιναν πόλεµοι 1 
7.∆εν ξέρω, ∆εν απαντώ 65 
8.Άλλο 8 
 
 
 
 
18β 
1.ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
Αγγλία 40 
Αλβανία 1 
Αυστρία 2 
Βουλγαρία 1 
Γαλλία 61 
Γερµανία 16 
∆ανία 2 
Ελβετία 1 
Ιταλία 87 
Ιρλανδία 3 
Ισπανία 14 
Κύπρος 1 
Ολλανδία 2 
Πορτογαλία 1 
Ρωσία 2 
Σκοτία 1 
Τουρκία 2 
Τσεχία 1 
2.ΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 56 
3.∆εν Ξέρω, ∆εν Απαντώ 165 
4.Πολλές 5 
5.Άλλο 92 
6.΄Ολες 7 
7.Καµία 2 
 
 
 
18γ 
1.Κολοσσαίο  40 
2.Πύργος Πίζας  21 
3.Ρωµαϊκές  Αρχαιότητες  10 
4.Μπιγκ Μπεν 4 
5.Αψίδα Θριάµβου 13 
6.Πύργος Άιφελ 12 
7.Στόουνχεντς 8 
8.Ποµπηϊα 1 
9.Αγία Σοφία 2 
10.΄Αγιος Πέτρος 2 
11.Ακρόπολη 5 



 

12.«Μάρµαρα» 2 
13.Αφροδίτη  της  Μήλου 2 
14.Κνωσσός 1 
15.Τείχος του Βερολίνου 2 
16.Παρθενώνας 5 
17.Μουσείο (κυρίως Λούβρου) αντί µνηµείο 10 
18.∆εν ξέρω, ∆εν  απαντώ 36 
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