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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

έσα απο τη βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα απο διάφορες έρευνες φαίνεται οτι η μάθηση 

μιας δεύτερης γλώσσας σχετίζεται με το κίνητρο που δίνεται στους μαθητές απο τους εκπαι-

δευτικούς. Eν τούτοις, υπάρχει και το ερώτημα κατά πόσον οι μαθητές είναι πετυχημένοι λόγω 

κινήτρου που τους δίνεται ή κατα πόσον το ενδιαφέρον που δείχνουν είναι επειδή έχουν ήδη πετύχει 

και προσπαθούν να διατηρήσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το κίνητρο ενός μαθητή κατά τη μάθηση 

μιας δεύτερης γλώσσας, όπως επίσης και αρκετές τεχνικές τις οποίες μπορεί να χρησιμο-ποιήσει ο 

εκπαιδευτικός με σκοπό την εμπλοκή και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος όλων των μαθητών κατά 

τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

Η παρούσα εργασία σκοπό είχε τη διεξαγωγή συνέντευξης σε Καθηγήτρια Αγγλικών για να εξεταστεί 

κατά πόσον ακολουθεί κάποια τεχνική με στόχο να δώσει κίνητρο για μάθηση και εμπλοκή των 

μαθητών της εν ώρα μαθήματος. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Διδασκαλία της γλώσσας, κίνητρο. 

 

ABSTRACT 

Teaching a second language is seemed to be influenced by factors such as motivation and whether 

teachers try to increase that during classroom activities. As far as motivation is concerned, there is also 

the question whether learners are successful because of motivation or whether they are motivated by 

success.  

Teachers come across a variety of teaching techniques, which can help and motivate learners during 

the teaching of second language. What is important here is that the teachers should always help all the 

students to participate and try to use the right techniques for better results. 

The purpose of the current essay was to interview an English teacher in order to examine whether or 

not she follows certain techniques during her lesson in order to enhance her students’ confidence, 

motivation and participation.  

KEYWORDS 

Μotivation; language teaching, teacher’s techniques 

 

1. Διδασκαλία της Γλώσσας και Κίνητρο 

Όσον αφορά τη μάθηση μιας δεύτερης γλώσσας και το κίνητρο το οποίο πρέπει να έχει ο 

μαθητής, αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Αρκετοί είναι οι ερευνητές, ανάμεσά 

M 
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τους και ο Dοrnyei (2003), που θεωρούν οτι το κίνητρο συνδέεται και με την ενημέρωση και 

γνώση των μαθητών για την κουλτούρα της αντίστοιχης γλώσσας.  

Αναφορά γίνεται και στη γνωστική ψυχολογία και νευροβιολογία, μέσα απο έρευνες που 

έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες. Χαρακτηριστικά, έχει σημειωθεί απο τον Dornyei (2003) οτι 

υπάρχουν θεωρίες που στηρίζονται στη γνωστική ψυχολογία. 

Ας αρχίσουμε με τη θεωρία της αυτο-αποφασιστικότητας απο τους Deci και Ryan’s (Dornyei, 

2003), όπου γίνεται αναφορά στο εσωτερικό ‘intrinsic’ και εξωτερικό ‘extrinsic’ κίνητρο 

ενός ατόμου και πώς αυτό επηρεάζει τη μάθηση μιας δεύτερης γλώσσας. Έρευνες έχουν 

δείξει οτι η επιβράβευση ενός μαθητή για τη προσπάθειά του, πιθανόν να επηρεάσει τη 

διαδικασία και να μην υπάρξει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ένα παράδειγμα έρευνας 

αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία είχε δοθεί σε μαθητές δύο ομάδων μια ζωγραφιά και 

διάφορες κορδέλες. Η ομάδα που γνώριζε οτι θα υπήρχε επιβράβευση στο τέλος δεν 

ασχολήθηκε με τη ζωγραφιά αλλά με τις κορδέλες, ενώ η ομάδα που δε γνώριζε την 

επιβράβευση ακολούθησε τις οδηγίες κάνοντας τη ζωγραφιά.  

Μια άλλη θεωρία είναι αυτή της αποδοτικότητας η οποία σχολιάστηκε απο τον 

BernardWeiner (1992) και θεωρηθηκε μοναδική από τον Dornyei (2003), λόγω του οτι 

συνδέει τις εμπειρίες των ατόμων με τις προσδοκίες τους. 

Υπάρχει επίσης, η θεωρία των Tremblay και Gardner (1995) σύμφωνα με την οποία το να 

θέτεις στόχους είναι αδιαμφισβήτητα ένα χαρακτηριστικό για τη μάθηση μιας δεύτερης 

γλώσσας.  

Ο Gardner (2007) εξηγεί οτι το να υπάρχει κίνητρο σε ένα άτομο σημαίνει πως το άτομο αυτό 

οδηγείται με βάση τους στόχους του, τις επιθυμίες του και στηρίζεται στην αυτοπεποίθηση 

του. Διευκρινίζει οτι το κίνητρο για τη μάθηση μιας γλώσσας έχει να κάνει με το κοινωνικό-

εκπαιδευτικό μοντέλο (Gardner, 1985), το κοινωνικό περιεχόμενο (Clement, 1980), και το 

μοντέλο της προθυμίας για επικοινωνία (MacIntyre, Clement, Dornyei&Noels, 1998). 

  

2. Κινητήριες Στρατηγικές 

Έχοντας υπόψη οτι το να υπάρχει κίνητρο κατά τη μάθηση μιας δεύτερης γλώσσας 

επηρεάζεται απο αρκετούς παράγοντες, η χρήση κάποιας στρατηγικής εν ώρα μαθήματος ή 

οποιαδήποτε επιρροή μπορεί να έχει ο άνθρωπος (Dornyei, 2001b), πιθανόν να βοηθήσει και 

να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.  

Ο Dornyei (2001B), εισηγήθηκε διάφορες στρατηγικές με σκοπό τη συνεχή ενθάρρυνση και 

αποφασιστικότητα. Στρατηγικές αυτές ενθαρρύνουν την αυτονομία ενός μαθητή, την 

προσπάθεια, τη διασκέδαση και την ικανότητα επίλυσης διαφόρων δραστηριοτήτων εν ώρα 
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μαθήματος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις στρατηγικές τις οποίες πρέπει να ακολουθεί ο 

εκπαιδευτικός με σκοπό την επίλυση διαφόρων δραστηριοτήτων, κάτι που παρουσιάζεται και 

στον πιο κάτω πίνακα. 

1. Present and administer the task in a motivating way by 

● Explaining the purpose and utility of the task 

● Whetting student’s appetite about the content of the task 

● Providing appropriate strategies to carry out the task 

2. Increase the learner’s expectancy of success in performing the task by 

making sure that 

● they receive sufficient preparation and assistance 

● they know exactly what success in the task involves 

● there are no serious obstacles to success 

3. Make learning stimulating and enjoyable to the learners by increasing the 

attractiveness of the task through 

● Making the task content-attractive by adapting it to learners’ natural 

interests or by including novel, intriguing, exotic, humorous, 

competitive or fantasy elements. 

● Personalizing learning tasks 

4. Use goal-settingmethodsby 

● Encouraging learners to select specific short term goals for themselves 

5. Build learners’ confidence in their learning abilities by teaching them 

strategies relevant to task performance such as strategies to facilitate the 

intake of new material. 

6. Increase learner motivation by actively promoting learner autonomy. 

Table 1: Motivational strategies (adapted from Dornyei, 2001B) 

 

3. Μεθοδολογία 

Όπως προαναφέρθηκε, έγινε συνέντευξη σε καθηγήτρια Αγγλικών με σκοπό να εξεταστεί 

κατά πόσο ακολουθεί κάποιες στρατηγικές εν ώρα μαθήματος, όσον αφορά το κίνητρο που 

δίνει στους μαθητές της.  

Η συνέντευξη έγινε σε καθηγήτρια Αγγλικών η οποία διδάσκει και ταυτόχρονα διευθύνει 

Ιδιωτικό Φροντιστήριο τα τελευταία 8 χρόνια. Η δυνατότητα προσέγγισης ήταν πολύ εύκολη 

λόγω του οτι είχα εργαστεί παλαιότερα τόσο στο σχολείο όσο και στο φροντιστήριο που 
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ανήκει στη μητέρα της συγκεκριμένης καθηγήτριας, επομένως η πρόταση για διεξαγωγή της 

συνέντευξης έγινε αποδεκτή. 

Για το σχεδιασμό της συνέντευξης επιλέχθηκαν ανοικτού τύπου ερωτήσεις έτσι ώστε να 

υπάρχει η ευχέρεια να γίνουν επιπλέον ερωτήσεις όπου και όποτε χρειαζόταν. Οι ερωτήσεις 

είναι βασισμένες στις εισηγήσεις που έχει κάνει ο Dornyei (2003) αλλά και στις πληροφορίες 

που μελετήθηκαν απο τη σχετική βιβλιογραφία.  

Κατά τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συνέντευξης, λόγω της καλής προσωπικής σχέσης με 

την ερωτηθείσα δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αρκετά χαλαρό και ευχάριστο, κάτι 

το οποίο ήταν πολύ σημαντικό έτσι ώστε η ερωτηθείσα να μπορέσει να δώσει ειλικρινείς και 

πλήρεις απαντήσεις. Το γεγονός ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί στο γραφείο της, 

θεωρώ ότι ήταν κάτι που βοήθησε στο χαλαρό κλίμα που υπήρχε από την αρχή της 

συνέντευξης αλλά και στο να υπάρχει άνεση στις απαντήσεις παρά την μαγνητοφώνηση.  

 

4. Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 

Μιας και η συνέντευξη είχε μαγνητοφωνηθεί, ακολούθως έγινε η απομαγνητοφώνηση έτσι 

ώστε να καταγραφούν τα δεδομένα και στην πορεία να κατηγοριοποιηθούν οι απαντήσεις.  

Έχοντας υπόψη τα δεδομένα απο τη βιβλιογραφία αλλά και τις απαντήσεις που δόθηκαν, 

φάνηκε οτι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε παράγοντες όπως η 

ηλικία των μαθητών, το επίπεδο τους, το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και στον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό.  

Όπως προαναφέρθηκε, η συνέντευξη βασίστηκε στις τεχνικές που έχει εισηγηθεί ο Dornyei 

(2003), κάτι που γνώριζε η ερωτηθείσα χωρίς όμως να ξέρει τί ακριβώς έχει εισηγηθεί ο 

συγκεκριμένος ερευνητής για αποφυγή απαντήσεων που δεν θα ήταν αληθείς. Όπως φαίνεται 

και στο πιο κάτω σχήμα, ο Dornyei (2003) παρουσίασε τέσσερις διαστάσεις απ’ όπου 

αποτελούνται οι τεχνικές και εισηγήσεις του για το κίνητρο εν ώρα διδασκαλίας. 
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Σχήμα 1: Motivational Teaching Practice 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν απο τη συγκεκριμένη καθηγήτρια μπορούν εύκολα να 

κατηγοριοποιηθούν με βάση το πιο πάνω σχήμα. Στην πρώτη διάσταση που εισηγείται ο 

Dornyei (2003), εξηγεί οτι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ‘ευχάριστος και 

ενθαρρυντικός,’ οτι θα πρέπει να έχει μια καλή σχέση τόσο με τους μαθητές όσο και με τους 

γονείς. Η αντίστοιχη απάντηση δόθηκε και στη παρούσα συνέντευξη όταν η εκπαιδευτικός 

ανάφερε οτι ‘...να ξέρει ο μαθητής οτι με τον γονιό έχουμε συχνή επαφή. Άρα το να 

επικοινωνήσω για να τους πώ κάτι θετικό, για τον μαθητή είναι ένα motivation asset. Σίγουρα 

βοηθά στη διεξαγωγή του μαθήματος...’ 

Το δεύτερο σημείο που αναφέρει ο Dornyei (2003), έχει να κάνει με το ενδιαφέρον του 

εκπαιδευτικού για το μαθητή και τα ενδιαφέροντα του. Αν και δεν είχε ξεκαθαριστεί στη 

συνέντευξη εάν η συγκεκριμένη καθηγήτρια ενδιαφέρεται για τις ασχολίες των μαθητών της 

πέρα απο την τάξη, εν τούτοις με βάση την απάντηση της οτι ‘το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι 

το θέμα της αγάπης του καθηγητή προς τους μαθητές....’, δείχνει οτι ενδιαφέρεται και σε 

προσωπικό επίπεδο. 

Ακολουθώντας το πιο πάνω σχήμα, το επόμενο στάδιο για τον εκπαιδευτικό είναι η συνεχής 

ενθάρρυνση και διατήρηση του κινήτρου που έχει δοθεί στους μαθητές έτσι ώστε να μην 

υπάρξουν αρνητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, να τους βοηθήσει στο να αναπτύξουν την 

αυτοπεποίθηση τους, να θέσουν στόχους και να προωθήσει τη συνεργατικότητα. Για’ άλλη 

μια φορά, μέσα απο τις απαντήσεις φάνηκε οτι η προσπάθεια της εκπαιδευτικού αυτής, 

επικεντρώνεται στο να θέτουν στόχους οι μαθητές και στο να αναπτύσουν την 

αυτοπεποίθηση τους. Λέει χαρακτηριστικά το εξής ‘low ability μωρά δεν πρέπει για 

παράδειγμα να πάρουν ένα lowgrade γιατί δεν παύει να είναι motivation asset ο βαθμός και η 
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αξιολόγηση του μαθητή...... όταν πρόκειται για ένα μωρό μικρής ηλικίας πρέπει να γίνεται 

πολύ lightly assessed για να μη στερείται της αυτοπεποίθησης του....’. Το ίδιο ισχύει και στην 

άποψη της για το κατά πόσο είναι σημαντικό να θέτουν στόχους οι μαθητές όπου αναφέρει 

οτι ‘ στις μικρές ηλικίες δεν υπάρχει λόγος ενημέρωσης των στόχων......γιατί τα παιδιά δεν 

έχουν την αίσθηση τόσο πολλά................σε πιο μεγάλες ηλικίες θεωρώ απαραίτητο να 

γίνεται.....τους θέτεις τους στόχους σου απο την αρχή της χρονιάς......’. 

Όσον αφορά την τελευταία διάσταση με βάση τον Dornyei (2003), ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

αξιολογεί τόσο την επιτυχία όσο και την αποτυχία της προσπάθειας και όχι της ικανότητας 

ενός μαθητή, όπως επίσης να δίνει θετική ανατροφοδότηση. Όπως παρατηρήθηκε απο τη 

συνέντευξη, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός ακολουθεί πολλές και διαφορετικές μεθόδους 

έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές και να εστιάζει στα θετικά τους και όχι τόσο στα 

αρνητικά. Ένα παράδειγμα με βάση αυτά που ειπώθηκαν είναι ‘το να δίνεις αστεράκια στα 

παιδιά ανάλογα με το πώς είναι η επίδοση τους στο συγκεκριμένο μάθημα τη συγκεκριμένη 

μέρα.... κάποια παιχνιδάκια, δωράκια.... να μπορείς να ξαφνιάσεις τα μικρά..... το να κάμνεις 

το ίδιο συνεχώς σταματά να αποτελεί κίνητρο.....ίσως να μην είναι πραγματική αλλαγή της 

μεθόδου αλλά να φαίνεται κάτι διαφορετικό.’ Η άποψη της να αλλάζει τεχνικές στα μάτια 

των παιδιών παρουσιάζει για’ άλλη μια φορά το πραγματικό της ενδιαφέρον προς τους 

μαθητές και τη συνεχή προσπάθεια, που η ίδια κάνει.  

 

5. Συμπεράσματα 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα συνέντευξη έγινε έχοντας υπόψη τις θεωρίες και τεχνικές του 

Dornyei (2003) χωρίς όμως να γνωρίζει σε βάθος η ερωτηθείσα τις πιο πάνω κατηγορίες. Οι 

ερωτήσεις έγιναν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία να απαντηθούν σε βάθος και με 

λεπτομέρεια, και να διαπιστωθεί εάν ακολουθείται κάποια τεχνική για κίνητρο και ενθάρρυνση 

των μαθητών κατά την διάρκεια της διδασκαλίας των Αγγλικών ως δεύτερης γλώσσας. 

Δόθηκαν αρκετές πληροφορίες για το πώς χειρίζεται τις τάξεις της και το πόσο πολύ 

ενδιαφέρεται για τους μαθητές της. Είναι σημαντικό να αναφερθεί οτι τα πιο πάνω σχόλια 

έχουν να κάνουν με την Ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και το γεγονός οτι το φροντιστήριο είναι 

ιδιοκτησία της μητέρας της, επομένως η όλη προσπάθεια που φάνηκε οτι γίνεται, πιθανόν να 

γίνεται και για λόγους επιχειρηματικούς και όχι μόνο εκπαιδευτικούς.  

Όσον αφορά τις τεχνικές και το πώς λειτουργεί ως εκπαιδευτικός, φάνηκε οτι προσπαθεί με 

διάφορους τρόπους, αναγνωρίζοντας οτι χρειάζεται να γίνεται αλλαγή στον τρόπο 

ενθάρρυνσης των μαθητών. Επίσης, παρουσιάστηκε η σημασία συγκεκριμένων παραγόντων 
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που επηρεάζουν το κίνητρο ενός μαθητή, όπως είναι η ατμόσφαιρα της τάξης, ο 

εκπαιδευτικός, η ηλικία και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε μαθητής.  

Τέλος, μέσα απο τις εισηγήσεις του Dornyei (2003) αλλά και απο τη βιβλιογραφία 

γενικότερα, φάνηκε οτι η εκπαιδευτικός αυτή, όχι μόνο χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές 

ανάλογα με τους μαθητές που έχει απέναντί της αλλά προσπαθεί να τους βοηθήσει να 

αντιληφθούν τη σημασία του να είναι σε θέση να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τα Αγγλικά 

ως δεύτερη γλώσσα. 

 

6. Εισηγήσεις 

Δόθηκαν αρκετές πληροφορίες μέσα απο τη συνέντευξη όσον αφορά το πώς λειτουργεί η 

εκπαιδευτικός αυτή και μπορούν εύκολα να στηριχτούν απο τη βιβλιογραφία. Παρόλα’ αυτά 

είναι τα σχόλια ενός ατόμου τα οποία για να εξακριβωθούν θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια 

με τη μέθοδο της παρατήρησης εν ώρα διδασκαλίας, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσον όλες 

οι πιο πάνω πληροφορίες που δόθηκαν χρησιμοποιούνται.  

Επίσης, τα ίδια ερωτήματα, όπως επίσης και η παρατήρηση εντός της τάξης, θα μπορούσαν να 

γίνουν και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για εξακρίβωση πάλι των όσων θα είχαν ειπωθεί. 

Ακολουθώντας αυτή τη μεθοδολογία θα μπορούσε να εξεταστεί το τί ακριβώς γίνεται στην 

τάξη αλλά και να υπάρξει σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα στους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς με τα αποτελέσματα της παρούσας ερωτηθείσας.  
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