


 
Ερευνητική εργασία 

Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών 2015-16  
«Αγγλόφωνη Μουσική» 

  
Α΄ Τάξη 

 

 
ΕΡΕΥΝΑ:  

«Η Στάση των Ελλήνων Εφήβων απέναντι  
στην αγγλόφωνη μουσική» 

 
 



Σκοπός 

Να ερευνήσουμε πώς βλέπουν οι έφηβοι 

στη χώρα μας την αγγλόφωνη μουσική 

και πόσο μεγάλη είναι η επίδραση που 

ασκεί σε αυτούς. 

 



Μέθοδος 

Ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήσαμε 
μόνοι μας σε αυτόματη φόρμα της Google και 
οι έφηβοι-στόχος το απάντησαν στο 
Διαδίκτυο.  

Τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου μας 
σχετίζονται με τα επιμέρους υποθέματα που 
εξετάσαμε στο Α΄ τετράμηνο.  

 



• Χρονοδιάγραμμα έρευνας:  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το μήνα 
Φεβρουάριο του έτους 2016.   

  

• Είδος έρευνας: 

Η έρευνα μας είναι ποσοτική καθώς έγινε 
χρήση ερωτηματολογίου 16 ερωτήσεων, οι 
13 από τις οποίες είναι κλειστού τύπου και 
μόνο 3 είναι ανοικτού τύπου. 

 



Δείγμα  
Το δείγμα της έρευνας μας αποτελείται από 45 εφήβους από 

την περιοχή της Αχαΐας (Πάτρα και ευρύτερη περιοχή).   

               Φύλο 

                                                              

                                                               

                                                             Ηλικία 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 
 

Ακούς αγγλόφωνη μουσική; 



   ΕΡΩΤΗΣΗ 2η    
 Αν όχι, γιατί; 

Μόνο το 4% του δείγματός μας δήλωσε ότι δεν ακούνε 
αγγλόφωνη μουσική.  
Οι λόγοι: «υποστηρίζουν την ελληνική μουσική» (επίσης ότι 
«ακούνε άλλο είδος» και «εξαρτάται από τη διάθεση»). 

 
 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

Αν ναι, γιατί; 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4η 

Εξήγησε πώς σε εκφράζει η αγγλόφωνη μουσική 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η  

Ποια είδη αγγλόφωνης μουσικής ακούς κυρίως; 

η 

Άλλο: τζαζ, R & B, μπλουζ , dance, world, alternative και «τα πάντα/διάφορα». 



ΕΡΩΤΗΣΗ 8η 

Σε τι οφείλεται η μεγάλη εξάπλωση & διεθνής 
επικράτηση της αγγλόφωνης μουσικής; 



ΕΡΩΤΗΣΗ 11η 
Πόσο επηρεάζεσαι από τα μηνύματα-πρότυπα που 

προβάλλουν οι στίχοι των αγγλόφωνων τραγουδιών; 



ΕΡΩΤΗΣΗ 12η 
Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η 
αγγλόφωνη μουσική στην εκπαίδευση; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 13η 

Σκοπεύεις να συνεχίσεις να ακούς  

αγγλόφωνη μουσική στο μέλλον; 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 14η 

Αιτιολόγησε την απάντησή σου στην 
προηγούμενη ερώτηση: 

 
 ΌΧΙ (2%): «η ελληνική μουσική με καλύπτει, ενώ παράλληλα αρνούμαι     

                   να βοηθήσω την εξάπλωση του διεθνούς καπιταλισμού». 

 ΙΣΩΣ  (18%): 1) δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να σκεφτούν τον λόγο 

                      2) κρίνουν τα μελλοντικά τους γούστα με βάση τα σημερινά  

                      3) έχουν συγκεκριμένα κριτήρια στα οποία στηρίζουν τις  

                          μουσικές επιλογές τους (μόδα κάθε εποχής,  

                          καλλιτέχνες & ποιότητα των τραγουδιών)  



 
 

 ΝΑΙ (80%):  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 14η 
Αιτιολόγησε την απάντησή σου στην 

προηγούμενη ερώτηση: 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 Το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων ακούνε γενικά μουσική 

για να χαλαρώνουν και να ψυχαγωγούνται, ενώ ειδικότερα προτιμούν 

την αγγλόφωνη μουσική επειδή υποστηρίζουν την αγγλική γλώσσα και  

επειδή τους αρέσει το στυλ αυτής της μουσικής και τους εκφράζει.  

 Οι έφηβοι πιστεύουν ότι η αγγλόφωνη μουσική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως μέσο διδασκαλίας.  

 Οι έφηβοι σκοπεύουν να συνεχίσουν να ακούνε αγγλόφωνη 

μουσική γιατί, κατά τη γνώμη τους, θα εξακολουθήσουν να είναι 

σημαντικές για όλους μας η αγγλική γλώσσα και η αγγλόφωνη 

μουσική. 



Φωτογραφίες από Επιμέρους Δράσεις μας 

Επίσκεψη στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών  

(Τρίτη, 23-2-2016): 

 
Παρακολούθηση προγράμματος με τίτλο «Βιβλιοερευνητική εργασία» που έχει 
στόχο να εισάγει και να καθοδηγήσει στην αναζήτηση, εύρεση και επεξεργασία του 
υλικού που υπάρχει στη βιβλιοθήκη για την εκπόνηση  μιας ερευνητικής εργασίας 





Επίσκεψη Καθηγήτριας Μουσικής κ. Μιντιλογλίτη 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


