
ΑΚΟΥ ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ 
                                                                                           Της Ιωάννα Μαλίκη 

Η σχολική εφηµερίδα τη φετινή χρονιά αποφάσισε να πραγµατοποιήσει µια 

έρευνα σχετικά µε το βασικό  µας θέµα,  τις τέχνες. Ρωτήσαµε τους µαθητές 

του 3ου γυµνασίου Θεσσαλονίκης. 142 µαθητές  µάς βοήθησαν να 

διεξαγάγουµε την έρευνά µας και να οδηγηθούµε σε κάποια συµπεράσµατα, 

µε βάση τις απαντήσεις τους. 80 από αυτούς ήταν κορίτσια, 62  αγόρια. Οι 

ερωτήσεις που θέσαµε πολλές. Οι απαντήσεις που πήραµε ενδιαφέρουσες. 

Αρκετά αγόρια δεν µπήκαν καν στον κόπο να µας απαντήσουν. Ονοµάσαµε 

την έρευνά µας «Άκου τι µας είπαν». Παρακάτω µπορείτε να δείτε τα 

αποτελέσµατά της.  

κορίτσια 

 



Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος 

μουσικής;

Rock

Pop

Metal

Kλασική

Άλλο

 

Έχετε παρακολουθήσει ποτέ κάποια 

συναυλία μουσικής;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

 



Διαβάζεις λογοτεχνικά βιβλία;

Συχνά

Σπάνια

Ποτέ

 

 

Πότε διάβασες το τελευταίο λογοτεχνικό 

βιβλίο;

Φέτος

Τα τελευταία χρόνια

Δε θυμάμαι

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Αγόρια 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

Λογοτεχνία 

 Πολλοί πιστεύουν πως οι µαθητές πλέον δε διαβάζουν καθόλου 

λογοτεχνία, κάτι που διαψεύδεται τώρα, διότι η πλειοψηφία κοριτσιών και 

αγοριών διαβάζουν, αν και  σπανίως (λόγω έλλειψης χρόνου). Ακόµη πιο 

στενάχωρο είναι το γεγονός πως ένα σηµαντικό ποσοστό κοριτσιών και ένα 

ακόµη µεγαλύτερο αγοριών δε γνωρίζουν τους δύο νοµπελίστες λογοτέχνες 

µας (κάτι που όλοι θα έπρεπε να γνωρίζουµε, αφού µας κάνεις περήφανους).  



Θέατρο 

Το θέατρο έχει ως σκοπό τη µόρφωση των θεατών, για αυτό καλό θα ήταν η 

πλειοψηφία των απαντήσεων στο ερώτηµα πόσο συχνά παρακολουθούν 

θεατρικές παραστάσεις να µην ήταν «σπάνια», αλλά «συχνά». Εξίσου 

αξιοσηµείωτο είναι ότι τα αγόρια δεν πηγαίνουν τόσο πολύ στο θέατρο όσο τα 

κορίτσια.  

Χορός 

Είναι πολύ ευχάριστο που οι µαθητές απάντησαν ότι τους ενδιαφέρει ο χορός, 

ενώ δυσάρεστο ήταν το αποτέλεσµα στο ερώτηµα αν πηγαίνουν σε 

παραστάσεις χορού, γιατί οι περισσότερες απαντήσεις ήταν «ποτέ» και 

λιγότερες «σπάνια». Ακόµη, διαπιστώνουµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό 

κοριτσιών διδάσκεται και ευχαριστιέται να χορεύει όπου υπάρχει µουσική, 

πράγµα που δεν ισχύει για πολλά αγόρια.  

Ζωγραφική 

Όταν βγήκαν τα αποτελέσµατα της έρευνας πάνω στη ζωγραφική, έγινε η 

έκπληξη, καθώς φάνηκε ότι τα αγόρια σε µεγαλύτερο ποσοστό  πηγαίνουν σε 

εργαστήρι για µαθήµατα ζωγραφικής. Σηµαντικό ήταν το ποσοστό των 

παιδιών που γνώριζαν πίνακες ζωγραφικής είτε αγόρια είτε κορίτσια. 

Ευχάριστα είναι και τα αποτελέσµατα όταν  τους ζητήθηκε να αναφέρουν τρεις 

Έλληνες και τρεις ξένους ζωγράφους.  

Μουσική 

Τα παιδιά ακόµη ρωτήθηκαν αν διδάσκονται κάποιο µουσικό όργανο τώρα ή 

παλιότερα και οι περισσότερες απαντήσεις ήταν αρνητικές. Πολλοί ήταν οι 

µαθητές που έχουν παρακολουθήσει συναυλίες και έχουν ακούσει κλασική 

µουσική. Αγαπηµένο είδος µουσικής κοριτσιών αναδείχθηκε η ποπ, ενώ των 

αγοριών η κλασική µουσική ή κάποιο άλλο είδος από τα ήδη αναφερόµενα 

στο ερωτηµατολόγιο. (ροκ, έντεχνο, ραπ, κ.λ.π.) 

Κινηµατογράφος 

Τέλος, τα παιδιά ρωτήθηκαν και για τον κινηµατογράφο, όπως πόσο συχνά 

πηγαίνουν και η πολυπληθέστερη απάντηση ήταν «µια φορά τον µήνα», µε 

αγαπηµένο είδος την περιπέτεια . 

 



Ολοκληρώνοντας τους σχολιασµούς µας, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι οι 

περισσότεροι µαθητές δεν έχουν ιδιαίτερα κοντινή σχέση και συχνή 

ενασχόληση µε την τέχνη, γενικώς. Όµως  η τέχνη πιστεύουµε µπορεί να 

συντελέσει στη διαµόρφωση  ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων. 

Τι φταίει; Κυρίως, νοµίζουµε,  ο περιορισµένος ελεύθερος χρόνος, αφού οι 

µαθητές τρέχουν τα απογεύµατα σε εξωσχολικές δραστηριότητες, 

φροντιστήρια κ.λ.π., αλλά και η µεγάλη ενασχόλησή τους µε τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα, σε υπολογιστές, κινητά και tablet. Μήπως, 

αναρωτιόµαστε, το ελληνικό σχολείο θα έπρεπε να προσφέρει περισσότερα 

στον τοµέα αυτό;  Ελπίζουµε ότι αυτοί που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική 

πολιτική αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της τέχνης στη σχολική ζωή. 

 


