
 

 

 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
 



 

 

 

 

 

 

   



Σχεδιασμός και υλοποίηση project για δίγλωσσα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας βασισμένο στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο  

 

Ανδρεάδου Ευθυμία, Κοκκαλιάρη Ερμιόνη, Μοκαΐτη Φανή 

Νηπιαγωγοί 

efiand3@yahoo.gr, ermikok@windowslive.com, 

fanoulafani@windowslive.com  

 

Τα  παιδιά  σε  ένα  αλλόγλωσσο  περιβάλλον  νιώθουν  πολλές  φορές  απόρριψη  και 

βιώνουν την απογοήτευση, μπροστά στις γλωσσικές και επικοινωνιακές δυσκολίες 

που συναντούν  καθημερινά.  Αυτές  οι  γλωσσικές  δυσκολίες  επεκτείνονται  και  στις 

κοινωνικές  τους  σχέσεις  με  τους  συμμαθητές  τους,  αφού  δεν  μπορούν  να 

επικοινωνήσουν στη δεύτερη για αυτούς γλώσσα, ενώ συχνό είναι το φαινόμενο να 

δημιουργούνται κλειστές ομάδες που δέχονται μόνο τους ομόγλωσσους. Η μέθοδος 

project αποτελεί βασικό εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία. Βοηθά τα παιδιά να 

αναπτύξουν γλωσσικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Για αυτόν ακριβώς το 

λόγο,  σε  ένα  περιβάλλον  που  απαρτίζεται  από  αλλόγλωσσα  παιδιά  (προσχολικής 

ηλικίας),  το  project  μπορεί  να  αποτελέσει  μεγάλη  βοήθεια  στην  ανάπτυξη  των 

γλωσσικών  δεξιοτήτων  των  παιδιών  στη  δεύτερη  για  αυτά  γλώσσα.  Η  διαδικασία 

του project σε συνδυασμό με τη χρήση εικόνων / λέξεων / ήχων, βοηθά τα παιδιά 

να αντιληφθούν τις γλωσσικές έννοιες και να μη νιώθουν φόβο να μιλήσουν, τόσο 

στη  μητρική  τους,  όσο  και  στη  δεύτερη  γλώσσα.  Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας 

είναι  να  μελετήσει  την  ανάπτυξη  γλωσσικών  δεξιοτήτων  σε  παιδιά  προσχολικής 

ηλικίας μικτού γλωσσικού περιβάλλοντος. Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας, 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project  σε συνδυασμό με  την παιδική λογοτεχνία. Οι 

ίδιοι  οι  ερευνητές  –  νηπιαγωγοί,  σχεδίασαν  και  υλοποίησαν  project  σχετικά  με 

κλασικές  και  νέες  ιστορίες  της  παιδικής  λογοτεχνίας.  Οι  πλούσιες  εικόνες  και  το 

απλό λεξιλόγιο βοήθησαν τα παιδιά να κατανοήσουν το περιεχόμενο των ιστοριών, 

να  τις  δραματοποιήσουν,  αλλά  και  να  αντιληφθούν  τη  δομή  του  βιβλίου  ως 

αντικείμενο  μάθησης.  Ως  εργαλείο  συλλογής  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  φύλλο 

αξιολόγησης,  το  οποίο  κατασκευάστηκε  από  τους  ίδιους  τους  ερευνητές. 

Πραγματοποιήθηκε  αρχική  και  τελική  αξιολόγηση  των  παιδιών,  έτσι  ώστε  να 

διαπιστωθεί  η  ανάπτυξη  των  γλωσσικών  τους  δεξιοτήτων.  Το  δείγμα  αποτέλεσαν 

παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  από  δύο  νηπιαγωγεία  της  Αλεξανδρούπολης,  στο 

πλαίσιο  του  προγράμματος  «Εκπαίδευση  των  παιδιών  της  Μουσουλμανικής 

μειονότητας  στη  Θράκη»  κατά  τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς  2012‐2013.  Τα 

αλλόγλωσσα παιδιά που αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας, παρακολουθούσαν 

το πρωινό μάθημα στη μικτή τάξη και στη συνέχεια παρέμεναν στο σχολείο για δύο 

ώρες επιπλέον, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος. Η συγκεκριμένη 

έρευνα  βρίσκεται  ακόμα  σε  εξέλιξη,  αλλά  τα  πρώτα  αποτελέσματα  δείχνουν 

ξεκάθαρα πως η χρήση εικόνων και η μέθοδος project ως εργαλεία στη μαθησιακή 



διαδικασία, βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν συγκεκριμένες 

γλωσσικές δεξιότητες. 

 

 

Προς την επίγνωση γλωσσικής διδασκαλίας: Ανάλυση του λόγου των 

εκπαιδευτικών  για  ένα  ανοιχτό  πρόγραμμα  διδασκαλίας  της 

ελληνικής σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα 
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Μετά  την  καθιέρωση  της  έννοιας  της  γλωσσικής  επίγνωσης  (Bolitho &  Tomlinson 

1980,  Hawkins  1984),  κατέστη  απαραίτητη  η  σύλληψη  και  η  αξιοποίηση  της 

επίγνωσης  γλωσσικής  διδασκαλίας  (teacher  language  awareness)  (Andrews 2007), 

στην  οποία  προστέθηκε  η  διάσταση  της  παιδαγωγικής  πρακτικής.  Ο  Fairclough 

(1999)  εισήγαγε την κριτική γλωσσική επίγνωση,  εστιάζοντας στην κατανόηση των 

κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων που περιβάλλουν τις γλωσσικές 

πρακτικές. Υπό το πρίσμα της πολυγλωσσίας, εύλογα αναφερόμαστε στην επίγνωση 

της πολυγλωσσικής διδασκαλίας (García 2008).  

Η  επίγνωση  γλωσσικής  διδασκαλίας  αποτέλεσε  σκοπό  και  ταυτόχρονα 

προϋπόθεση  της  υποδράσης  2.3  (Θερινά  Τμήματα)  του  Πράξης  του  ΕΣΠΑ  (2010‐

2013)  «Εκπαίδευση  αλλοδαπών  μαθητών».  Ως  κεντρικοί  σκοποί  της  υποδράσης 

τέθηκαν  η  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  σχολικού  λόγου,  η  μετάβαση  από  την 

προφορικότητα  στη  γραπτότητα,  αλλά  και  η  πολυγλωσσική  και  διαπολιτισμική 

συνειδητότητα.  Οι  μεθοδολογικές  κατευθύνσεις  που  δόθηκαν  στους/στις 

εκπαιδευτικούς  σχετίζονταν ,  μεταξύ  άλλων,  με  την  ανάλυση  αναγκών,  την 

αυτονομία  των  μαθητών/‐ριών,  την  οικοδόμηση  πάνω  σε  ήδη  κατακτημένες 

δεξιότητες, τη συνεργατική μάθηση. 

Τα  Θερινά  Τμήματα  λειτούργησαν  σε  130  σχολεία  όλης  της  Ελλάδας  και 

κάθε  εκπαιδευτικός  είχε  συμβατικό  καθήκον,  με  το  τέλος  των  μαθημάτων,  να 

συντάξει  μία  αναλυτική  αναφορά  που  περιλάμβανε  στοιχεία  για  τη  διδακτική 

προσέγγιση  (αρχές, μέθοδοι,  σχέδια, υλικά) που υιοθετήθηκε,  για  τα προβλήματα 

που προέκυψαν, μια γενικότερη αποτίμηση της παρέμβασης, καθώς και προτάσεις 

βελτίωσης. 

Στην  παρούσα  ανακοίνωση,  παρουσιάζουμε  δεδομένα  και  συμπεράσματα 

από αυτές τις αναφορές των εκπαιδευτικών, σε συσχέτιση τόσο με τους στόχους και 

τις οδηγίες της υποδράσης, όσο και με αναφορές που συνέταξαν απεσταλμένοι/‐ες 

ερευνητές/‐ριες  που  ανέλαβαν  το  έργο  της  παρατήρησης  και  αξιολόγησης  της 

παρέμβασης  σε  δείγμα  σχολείων.  Το  corpus  αποτελείται  από  117  αναφορές 

εκπαιδευτικών και η έρευνα χρησιμοποιεί ποιοτικά εργαλεία: την κριτική ανάλυση 



του «ενδοσκοπικού»  λόγου  των  εκπαιδευτικών  (McKay 2006, 67)  και  τη  θεματική 

ανάλυση (Guest et al. 2012). 

 

 

Η  διδασκαλία  της  ελληνικής  ως  δεύτερης/ξένης  γλώσσας  υπό  το 

πρίσμα του εθνικού και μετα‐εθνικού λόγου 
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Στην  ανακοίνωση  αυτή  θα  καταθέσουμε  προκαταρκτικές  προτάσεις  γλωσσικής 

πολιτικής σχετικές με το ζήτημα της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 

γλώσσας. Θα συζητήσουμε δύο  ‘ανταγωνιστικούς’ μεταξύ τους λόγους,  τον εθνικό 

ομογενοποιητικό,  ο  οποίος  δίνει  έμφαση  στην  εθνική  μονογλωσσία  και  τον  μετα‐

εθνικό  αποδομητικό  ο  οποίος  δίνει  έμφαση  στην  γλωσσική  (υπερ)ποικιλότητα 

(superdiversity) (Κοιλιάρη 2005, Μοσχονάς 2005, Blommaert & Rampton 2011). Θα 

δείξουμε  ότι  ο  μέχρι  τώρα  τρόπος  διδασκαλίας  της  ελληνικής ως  δεύτερης/ξένης 

γλώσσας  στους  διάφορους  πληθυσμούς  που  απευθύνεται  βασίζεται  στην 

ιδεολογική  προϋπόθεση  της  μονογλωσσίας  και  συντονίζεται  με  τον  εθνικό 

ομογενοποιητικό  λόγο.  Στη  συνέχεια,  θα  αναφερθούμε  σε  σύνθετες  υβριδικές 

ταυτότητες μεταναστών μαθητών με στοιχεία από τους διαφορετικούς πολιτισμούς 

στους οποίους μετέχουν  (Παπανδρέου 2013).  Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στην 

ανάλυση  ενός  χαρακτηριστικού  αποσπάσματος  γραπτού  λόγου  από  δίγλωσσο 

μετανάστη  μαθητή  αλβανικής  καταγωγής  που  φοιτά  στο  ελληνικό  σχολείο.  Στο 

απόσπασμα  αυτό  ο  μαθητής  ισχυρίζεται  ότι  η  ελληνική  γλώσσα  μαζί  με  την 

αλβανική μπορεί να συνυπάρξουν με ενδιαφέρουσες μεταξύ τους παρεμβολές και 

μείξεις.  Έχοντας  ως  σημείο  αναφοράς  την  υβριδική  γλωσσική  ταυτότητα  που 

εντοπίζουμε  στο  απόσπασμα  αυτό,  θα  υποστηρίξουμε  ότι  είναι  σκόπιμο  να 

διερευνήσουμε την αλλαγή ιδεολογικού προσανατολισμού του τρόπου διδασκαλίας 

της  ελληνικής  ως  δεύτερης/ξένης  γλώσσας  υιοθετώντας  τον  μετα‐εθνικό 

αποδομητικό  λόγο  και  την  έμφαση  που  δίνει  στην  γλωσσική  (υπερ)ποικιλότητα 

(Vertovec  2007).  Θα  υποστηρίξουμε  επίσης  ότι  μια  τέτοιου  τύπου  αλλαγή 

ιδεολογικού  προσανατολισμού  απαιτεί  και  αλλαγή  εκπαιδευτικού  προτύπου. 

Ειδικότερα,  το  εκπαιδευτικό  πρότυπο  του  φυσικού  ομιλητή  που  διέπει  τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας θα πρέπει να αμφισβητηθεί 

και  (σταδιακά)  να  αντικατασταθεί  από  αυτό  του  διαγλωσσικού/διαπολιτισμικού 

ομιλητή (Δενδρινού 2004, Pennycook 2012). 
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Μια από τις μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που απαντάται στο Βέλγιο είναι 

τα  Τμήματα  Μητρικής  Γλώσσας  (ΤΜΓ)  ή  Τμήματα  Ελληνικής  Γλώσσας  τα  οποία 

απευθύνονται  σε  μαθητές/τριες  ελληνικής  καταγωγής  που  φοιτούν  σε  κανονικές 

βελγικές  τάξεις ή και Ευρωπαϊκά Σχολεία. Πρόκειται  για σχολεία που λειτουργούν 

συνήθως  σε  κεντρικά  σχολεία  των  πόλεων,  κατά  τις  απογευματινές  ώρες  για 

περιορισμένο  αριθμό  ωρών  (δύο  φορές  την  εβδομάδα)  και  η  φοίτηση  των 

μαθητών/τριών είναι προαιρετική.  

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  διερεύνηση  των  αντιλήψεων,  των 

απόψεων και των πρακτικών των ελληνόπουλων τα οποία φοιτούν σε ΤΜΓ και των 

γονέων  τους  σχετικά  με  την  ελληνική  γλώσσα  και  με  τα  προβλήματα  που 

αντιμετωπίζουν  στην  εκμάθηση  της  ελληνικής ως  δεύτερης  ή  ενίοτε  και ως  ξένης 

γλώσσας.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  26  μαθητές/τριες,  ηλικίας  6‐11  ετών,  που 

φοιτούσαν στα ΤΜΓ της Γάνδης και των Βρυξελλών και 22 γονείς. Για τη διερεύνηση 

των  αντιλήψεων  των  μαθητών/τριών  και  των  γονέων  τους,  δημιουργήθηκε 

ερωτηματολόγιο  αυτοαναφοράς,  που  αποτελείται  από  15  ερωτήσεις  τύπου  likert 

και  3  ερωτήσεις  ανοικτού  τύπου.  Η  ποιοτική  και  ποσοτική  ανάλυση  των 

ερωτηματολογίων  έδειξε  ότι  μεγάλο  ποσοστό  των  μαθητών/τριών  προτάσσει  ως 

κύριο  λόγο  εκμάθησης  της  ελληνικής  την  επιθυμία  των  γονέων  τους  λόγω  της 

πιθανής  επιστροφής  στην  Ελλάδα  ή  και  για  μόνιμη  παλιννόστηση.  Επιπλέον,  οι 

μαθητές  δήλωσαν  ότι,  παρόλο  που  μιλούν  την  ελληνική  γλώσσα  με  τον 



Έλληνα/Έλληνίδα γονέα, με συγγενείς και με συνομήλικους από την Ελλάδα, συχνά 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κυρίως στο γραπτό λόγο και, ως εκ τούτου, προτείνουν 

εναλλακτικούς  τρόπους  διδασκαλίας  για  τη  βελτίωση  της  παρεχόμενης 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.  

Όσον  αφορά  τους  γονείς,  στην  πλειοψηφία  τους  αναφέρουν  ότι  τόσο  στο 

σπίτι όσο και στην καθημερινή τους επικοινωνία μιλούν ελληνικά και βοηθούν να 

διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητας των παιδιών τους. Επίσης, προτείνουν τρόπους 

για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.  

Η  παρούσα  έρευνα  αναδεικνύει  ότι,  οι  αντιλήψεις  και  απόψεις  των 

μαθητών/τριών ελληνικής καταγωγής και των γονέων τους σχετικά με τη διατήρηση 

και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μπορούν να συμβάλλουν στην εφαρμογή 

εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας  της  ελληνικής  γλώσσας με απώτερο σκοπό  τη 

βελτίωση της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στα ελληνόπουλα. 
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Στην  παρούσα  εισήγηση  παρουσιάζονται  οι  κυριότερες  δυσκολίες  εκμάθησης  της 

ελληνικής γλώσσας ως ξένης σε προχωρημένους σπουδαστές, που διδάσκονται την 

ελληνική ως ξένη γλώσσα στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του Α.Π.Θ. 

Η  παρουσίαση  των  κυριότερων  δυσκολιών  οργανώνεται  με  βάση  τα  δύο 

τμήματα  σπουδαστών  προχωρημένης  ελληνομάθειας:  α)  τους  σπουδαστές 

επιπέδου  Γ1,  οι  οποίοι  στην  πλειοψηφία  τους  είναι  αλλοδαποί  ή  ομογενείς  που 

πρόκειται  να  παραμείνουν  και  να  εργαστούν  στην  Ελλάδα  για  διάφορους 

οικογενειακούς  λόγους  ή  σκοπεύουν  να  σπουδάσουν  ή  απλώς  ενδιαφέρονται  να 

τελειοποιήσουν  την  εκμάθηση  της  ελληνικής  γλώσσας  και  β)  τους  αλλοδαπούς 

φοιτητές  (α’  εξάμηνο‐β’εξάμηνο),  οι  οποίοι  σπουδάζουν  σε  διάφορες  Σχολές  του 

Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  (Φιλοσοφική  Σχολή,  Θεολογική,  Ιατρική  κ.ά)  και 

παρακολουθούν τα μαθήματα της Ελληνικής γλώσσας στο Σχολείο Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας  σύμφωνα με  το Πρόγραμμα  Σπουδών  της  Σχολής  τους  από 2‐4  εξάμηνα 

ανάλογα. 

Ξεκινώντας  με  την  παρουσίαση  του  προφίλ  του  πολύγλωσσου  κοινού  των 

δύο  ομάδων  και  με  κοινό  σημείο  αναφοράς  το  γεγονός  ότι  οι  σπουδαστές  των 

παραπάνω  δύο  τμημάτων  έχουν  κατακτήσει  τις  γενικές  γλωσσικές  δεξιότητες  στη 

γλώσσα‐στόχο,  η  ανακοίνωση  επικεντρώνεται  στις  επιμέρους  δυσκολίες  που 

διαφοροποιούν τη διδασκαλία της ελληνικής στα δύο τμήματα  (γενική διδασκαλία 



της  γλώσσας‐διδασκαλία  για  ειδικούς  σκοπούς)  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  στη 

γλώσσα‐στόχο.  Έτσι  οι  ανάγκες  των σπουδαστών  του  Γ1  απαιτούν δεξιότητες που 

ικανοποιούν  τις  βασικές  επικοινωνιακές  τους  ανάγκες,  ενώ  οι  ανάγκες  των 

φοιτητών  σχετίζονται  με  το  ακαδημαϊκό  περιβάλλον  και  έχουν  να  κάνουν  με 

ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς. 

Συγκεκριμένα,  οι  δυσκολίες  των  σπουδαστών  του  Γ1  επιπέδου  αφορούν 

γενικά  τις  τέσσερις  γλωσσικές δεξιότητες με έμφαση στην παραγωγή γραπτού και 

προφορικού  λόγου,  ενώ  περιλαμβάνουν  επίσης  δυσκολίες  μορφοσύνταξης  και 

λεξιλογίου. Όσον αφορά  τους αλλοδαπούς φοιτητές  του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας  του  Α.Π.Θ.,  παρουσιάζονται  δυσκολίες  σε  σχέση  με  συγκεκριμένες 

γλωσσικές  δεξιότητες  που  τους  είναι  απαραίτητες  για  να  ανταποκρίνονται  με 

περισσότερη επάρκεια στις ακαδημαϊκές τους ανάγκες (π.χ να κατανοούν καλύτερα 

τις παραδόσεις των καθηγητών στα τμήματα, όπου φοιτούν,  να γράφουν δοκίμια, 

να  κατανοούν  πιο  σύνθετα  επιστημονικά  κείμενα  κ.ά.)  και  προέκυψαν  μετά  από 

Ανάλυση Αναγκών. 

Ο  εντοπισμός  των  παραπάνω  δυσκολιών  εκτιμάται  ότι  είναι  μια 

αξιοποιήσιμη βάση δεδομένων που μπορεί να ληφθεί υπόψη από τον διδάσκοντα 

σε σχέση με τα υπάρχοντα syllabi (Γ1, για ακαδημαϊκούς σκοπούς), αλλά μπορεί να 

βοηθήσει παράλληλα και στον σχεδιασμό ενός προγράμματος για τη διεύρυνση των 

δεξιοτήτων εκείνων που είναι απαραίτητες για  την ειδική χρήση της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας καθώς και τον σχεδιασμό κατάλληλου διδακτικού υλικού.  
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Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται μία σύνθεση 14 ερευνών μας, οι οποίες 

πραγματεύονται  το  ζήτημα  της  διγλωσσίας  στο  σχολείο,  επιχειρώντας  μια 

πολυφωνική  ερευνητική  προσέγγιση,  μέσα  από  την  καταγραφή  και  ανάλυση  των 

οπτικών τριών ομάδων που εμπλέκονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

δίγλωσσων  μαθητών,  δηλαδή  των  εκπαιδευτικών,  των  μαθητών  και  των 

μεταναστών γονέων. Το ζήτημα προσεγγίζεται πολυμεθοδικά, καθώς αξιοποιήσαμε 

ποσοτικές  (ερωτηματολόγια)  και  ποιοτικές  (συνεντεύξεις)  μεθόδους  συλλογής 

δεδομένων,  αλλά  και  χρησιμοποιήσαμε  διαφορετικούς  τρόπους  ανάλυσης  (π.χ. 

ποιοτική  θεματική  ανάλυση,  κριτική  ανάλυση  λόγου,  περιγραφική  και  επαγωγική 

στατιστική). 

Αναφορικά  με  τους  εκπαιδευτικούς,  επιχειρήθηκε  η  διερεύνηση  των 

απόψεων  των  σχολικών  συμβούλων  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και  των 



διευθυντών  σχολικών  μονάδων  σχετικά  με  θέματα  διγλωσσίας  και  δίγλωσσης 

εκπαίδευσης.  Επίσης  έγινε  προσπάθεια  να  σκιαγραφηθούν  οι  απόψεις  των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σχολική 

επίδοση δίγλωσσων μαθητών, αλλά και τη συνεργασία με τους μετανάστες γονείς. 

Σχετικά  με  τους  μαθητές,  επιχειρήθηκε  αφενός  η  καταγραφή  των  απόψεων  των 

μαθητών της πλειονότητας που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο για τους δίγλωσσους 

συμμαθητές  τους,  αφετέρου η αποτύπωση  των απόψεων δίγλωσσων παιδιών  για 

την  επιλογή  και  χρήση  γλωσσών  και  τις  δίγλωσσες  πρακτικές  γραμματισμού  τους 

στο  οικογενειακό  περιβάλλον.  Τέλος,  σε  σχέση  με  τους  γονείς,  καταγράφονται  οι 

οπτικές τους για τoν ρόλο του νηπιαγωγείου στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη 

των  δίγλωσσων  παιδιών,  αλλά  και  οι  απόψεις  τους  για  την  εμπλοκή  τους  στην 

ανάπτυξη δίγλωσσων πρακτικών γραμματισμού.  

Τα  αποτελέσματα  κατέδειξαν  ότι  οι  εκπαιδευτικοί,  αντλώντας  από  τον 

‘αφομοιωτικό  λόγο’  της  πλειονότητας,  προτείνουν  τη  μέγιστη  έκθεση  στη  Γ2  στο 

εξωσχολικό  πλαίσιο.  Επίσης,  απηχώντας  στοιχεία  από  τον  λόγο  ‘διγλωσσία  ως 

περιορισμός’, τονίζουν τις αρνητικές πλευρές της διγλωσσίας, που έχουν αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των δίγλωσσων μαθητών στη Γ2 και στη 

σχολική τους επίδοση. Από την άλλη, αναγνωρίζουν τις ελλείψεις τους όσον αφορά 

τη  διαχείριση  πολυπολιτισμικών  τάξεων,  και  γι’  αυτό  προτείνουν  τη  συστηματική 

επιμόρφωσή τους.  Στο  ίδιο πλαίσιο του αφομοιωτικού λόγου,  τόσο οι μετανάστες 

γονείς όσο και οι δίγλωσσοι μαθητές δήλωσαν ότι η κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας 

στο  σπίτι  είναι  η  ελληνική.  Από  την  πλευρά  των  γονέων,  η  επίδοση  των  παιδιών 

τους  στο  σχολείο  τούς  απασχολεί  ιδιαίτερα,  καθώς  βλέπουν  τις  σπουδές  των 

παιδιών τους ως μέσο για την εξασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Όμως, 

στο πλαίσιο της ανησυχίας τους για τη διατήρηση της Γ1, προσπαθούν να φέρουν 

σε  επαφή  τα  παιδιά  τους  με  την  κουλτούρα  της  χώρας  καταγωγής  μέσα  από  τη 

διήγηση και εκμάθηση ιστοριών στη Γ1.  
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Το  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής  είναι  το  μόνο  που  εξισορροπεί  το  αναλυτικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας  των μικρών  τάξεων  στο  δημοτικό  σχολείο. Μέσα από  το 

συγκεκριμένο  πρόγραμμα  στο  μάθημα  της  Φ.Α.,  επιχειρείται  οι  μαθητές‐τριες  να 

κατανοήσουν και να εμπεδώσουν έννοιες και λέξεις που θα τους βοηθήσουν στην 

επόμενη  σχολική  τους  ζωή.  Συνάμα  με  τα  παραπάνω  η  συνδιδασκαλία  με  τους 

μαθητές  της  προσχολικής  ηλικίας  βοηθά  αυτούς  τους  μαθητές‐τριες  με  δύο 



τρόπους: εισάγοντας τους αφενός σε ένα πιο οργανωμένο περιβάλλον διδασκαλίας 

με  ένα  ευχάριστο  μάθημα  όπως  αυτό  της  Φ.Α.,  και  αφετέρου  δίνοντας  τους  την 

ευκαιρία από πολύ μικρή ηλικία να βιώσουν τις αρετές ενός πιο δραστήριου τρόπου 

ζωής. Σκοπός της εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος Φ.Α. είναι να βελτιώσει 

την γλωσσική ικανότητα των μαθητών‐τριών των μικρών τάξεων του δημοτικού και 

των μαθητών‐τριών του νηπιαγωγείου, μέσα από το μάθημα της Φ.Α.. Πληροφορίες 

σχετικά με εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων σε τέτοιες κατηγορίες πληθυσμών δεν 

υπάρχουν  στην  Ελληνική  και  διεθνή  βιβλιογραφία,  γεγονός  που  καθιστά  την 

παραπάνω  δουλειά  μία  πρωτότυπη  έρευνα.  Στο  πρόγραμμα  συμμετείχαν  115 

παιδιά  (αγόρια:  61  ‐  30  προσχολικής  &  31  Α’  δημοτικού,  και  κορίτσια:  54  ‐  25 

προσχολικής  &  29  Α’  δημοτικού),  με  Μ.Ο.  ηλικίας  τα  6  χρόνια.  Οι  μαθητές 

μετρήθηκαν στην αρχή  κάθε σχολικού  έτους  και  στο  τέλος  του.  Τα αποτελέσματα 

μετρήθηκαν με το γνωστικό τεστ (CogAT test). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το repeated t‐test προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν διαφορές 

α. μεταξύ αγοριών και  κοριτσιών,  β. μεταξύ  των παιδιών  της προσχολικής ηλικίας 

και των παιδιών της Α’ δημοτικού και γ. μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων. Τα 

αποτελέσματα  έδειξαν  διαφορές  και  για  την  περίπτωση  α  και  για  την  β,  με  τα 

κορίτσια  να  έχουν  καλύτερα  αποτελέσματα,  ανεξάρτητα  από  την  ηλικία  τους  σε 

σχέση με τα αγόρια. Όσον αφορά την περίπτωση γ, η εφαρμογή του προγράμματος 

έδειξε πολύ  καλύτερες  τελικές μετρήσεις.  Καταλήγοντας,  οι  ερευνητές συνεχίζουν 

την  εφαρμογή  του  προγράμματος  αυξάνοντας  το  δείγμα  τους,  μια  και  τα 

αποτελέσματα  ήταν  πολύ  ενθαρρυντικά  όσον  αφορά  την  επίδραση  του 

προγράμματος Φ.Α.  στην βελτίωση  της  γλωσσικής  ικανότητας  των μαθητών‐τριών 

που έχουν άλλη μητρική γλώσσα από την καθομιλουμένη. 

 

 

Ενισχύοντας το γλωσσικό γραμματισμό και την ανάπτυξη προφορικού 

λόγου  στην  ελληνική  γλώσσα  σε  παιδιά  Β’  τάξης  Μ/κού  Δημοτικού 

Σχολείου – Μια έρευνα δράσης 
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Στα πλαίσια του επιμορφωτικού προγράμματος «Εξ αποστάσεως επιμόρφωση των 

εκπ/κων  για  παιδιά  Ρομά»  του  Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, 

πραγματοποίησα κατά το σχολικό έτος 2013‐14, ως εκπαιδευτικός–ερευνήτρια, μια 

έρευνα δράσης .  

Η  έρευνα  αυτή  υλοποιήθηκε  με  τη  βοήθεια  ενός  project  για  φρούτα‐που 

ανταποκρινόταν στο ενδιαφέρον  των παιδιών‐ και ακολουθώντας  τη μεθοδολογία 

που  χαρακτηρίζει  μια  τέτοια  έρευνα,  σε  παιδιά  Ρομά  της  Β’  τάξης  του  2/Θ 



μειονοτικού σχολείου Βραγιάς Ν. Ροδόπης, όπου δίδασκα πέρυσι και συνεχίζω να 

διδάσκω. 

Η  συγκεκριμένη  έρευνα  είχε  ως  αντικείμενο  τη  μη  επαρκή  κατάκτηση  του 

γλωσσικού  γραμματισμού,  το  περιορισμένο  λεξιλόγιο,  την  αδυναμία  παραγωγής 

προφορικού λόγου και επικοινωνίας στα ελληνικά και το περιορισμένο ενδιαφέρον 

για το μάθημα γενικότερα από τα συγκεκριμένα παιδιά. 

Ο βασικός σκοπός λοιπόν της έρευνας ήταν η εμπλοκή των μαθητών και της 

μαθήτριας  Ρομά  της  Β΄  τάξης  σε  τέτοιες  πρακτικές  και  δράσεις  και  μέσα  σε  ένα 

τέτοιο  κλίμα  ώστε:  να  αυξηθεί  η  προσοχή  και  η  συμμετοχή  των  παιδιών  στο 

μάθημα, να ενισχυθεί η αυτο‐ και ετερο‐εκτίμησή τους, να μπορέσουν δουλέψουν 

αποτελεσματικά  σαν  ομάδα,  να  κατακτήσουν  καλύτερα  και  αποτελεσματικότερα 

την  πρώτη  γραφή  και  ανάγνωση  στην  ελληνική  γλώσσα  και  επιπρόσθετα  να 

εμπλουτίσουν  το  λεξιλόγιό  τους  σε  αυτή,  ώστε  να  βελτιώσουν  το  λόγο  τους 

(προφορικά και γραπτά) και την ικανότητα αποτελεσματικότερης επικοινωνίας. 

Με  πρωταγωνιστές  πλέον  τα  ίδια  τα  παιδιά,  μέσα  από  παιχνίδι  και 

βιωματική  δράση,  στο  πλαίσιο  συγκεκριμένων  δράσεων‐παρεμβάσεων  (που 

παρουσιάζονται  αναλυτικά  και  με  πλούσιο  οπτικό  και  ηχητικό  υλικό),  μέσα  από 

συζήτηση,  ενθάρρυνση &  επιβράβευση,  μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  όχι  μόνο  για  τη 

σχολική τους πρόοδο αλλά και για τον τρόπο ζωής και τα προβλήματα τους και με 

μεγαλύτερη  προσπάθεια  επικοινωνίας  με  τα  ίδια  αλλά  και  τους  γονείς  τους, 

δημιουργήθηκε  μια  καλύτερη  σχέση  με  όλους  και  επιτεύχθηκε  ικανοποιητικά  ο 

παραπάνω βασικός σκοπός. 

Επιπλέον,  στο  πλαίσιο  της  συγκεκριμένης  μεθοδολογίας  και  διαδικασίας, 

απέκτησα  μια  πολύτιμη  εμπειρία,  βελτίωσα  και  άλλαξα  δικές  μου  πρακτικές  και 

αναθεώρησα αρκετά στερεότυπα. 

Τέλος,  μέσα  από  όλη  αυτή  την  ενδιαφέρουσα  έρευνα/δράση  και  το 

αποτέλεσμά  της  έγινε  καταφανής η ανάγκη και η σημασία  της στην βελτίωση  της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας, ως μιας καινοτόμας και αρκετά αποτελεσματικής 

δράσης αλλά και διδακτικής παρέμβασης γενικότερα.  

 

 

Στρατηγικές  εκμάθησης  του  λεξιλογίου  κατά  τη  διδασκαλία  της 

ελληνικής  ως  δεύτερης  γλώσσας  (Γ2)  στην  Α/βάθμια  εκπαίδευση: 

Διαμορφωμένες μεθοδολογικές πρακτικές – διαπιστώσεις – προτάσεις 

 

Δημάση Μαρία, Ζερδελή Σοφία 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

mdimasi@bscc.duth.gr, sofizedeli@yahoo.gr 

 

Τις  τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από τους ερευνητές 

της  Γλωσσοδιδακτικής  προς  την  κατεύθυνση  της  διερεύνησης  των  ποικίλων 

παραμέτρων  που  αφορούν  την  εκμάθηση  των  λεξικών  μονάδων  ενός  δεύτερου 



κώδικα  επικοινωνίας.  Το  ενδιαφέρον  αυτό  ενισχύεται  αφενός  από  την 

αναγκαιότητα  επαναπροσδιορισμού  και  αναδιαμόρφωσης  των  κοινωνικών 

δεδομένων  προς  ένα  νέο  πολυπολιτισμικό  προσανατολισμό  αρχών,  αξιών  και 

αντιλήψεων,  εξαιτίας  της  αυξημένης  ετερότητας  και  της  πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας  των  σημερινών  κοινωνιών,  αφετέρου  από  τη  σπουδαιότητα  της 

κατάρτισης  ενός  βασικού  και  ταυτόχρονα  λειτουργικού  λεξιλογίου  από 

αλλόγλωσσους  μαθητές,  προκειμένου  αυτοί  να  καταστούν  αποτελεσματικοί 

χρήστες μιας δεύτερης γλώσσας (Γ2) σε πολυγλωσσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  

Στο  πλαίσιο  αυτής  της  γενικότερης  προβληματικής  εντάσσεται  η  θεματική 

της  παρούσας  ανακοίνωσης,  η  οποία  επικεντρώνεται  στην  παράθεση  μιας 

διδακτικής πρότασης για μία ενεργητική πρόσληψη και αφομοίωση του λεξιλογίου 

της  νέας  ελληνικής  ως  δεύτερης  γλώσσας  (Γ2)  από  μαθητές  της  προσχολικής  και 

πρωτοσχολικής  ηλικίας,  με  βασικό  σκοπό  την  κατάκτηση,  αρχικά,  στοιχειώδους 

αλφαβητισμού  και  κατ’  επέκταση  την  κατανόηση  και  παραγωγή  προφορικού  και 

γραπτού λόγου και  την εξοικείωσή τους με ποικίλα κειμενικά είδη στο γενικότερο 

πλαίσιο του κριτικού εγγραμματισμού.  

Στόχος  μας  είναι  να  καταγράψουμε  τις  βασικότερες  στρατηγικές  για  την 

εκμάθηση του λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως Γ2 (vocabulary  learning strategies) 

και  την  επέκταση  του  λεξιλογικού  κώδικα  (vocabulary  expansion)  αλλόγλωσσων 

μαθητών  και  στη  συνέχεια  να  μελετήσουμε  το  πλαίσιο  αναφοράς  της  γλωσσικής 

διδασκαλίας  (Νέα  Αναλυτικά  Προγράμματα  Σπουδών  (Α.Π.Σ.)  της  Νεοελληνικής 

γλώσσας  για  το  Δημοτικό  και  τα  Αναλυτικά  Προγράμματα  για  την  Προσχολική 

Αγωγή, διδακτικά εγχειρίδια της ελληνικής ως δεύτερης, βιβλία οδηγιών για τον/την 

εκπαιδευτικό  και  εκπαιδευτικά  λογισμικά,  να  καταγράψουμε  τις  μεθοδολογικές 

προτάσεις  που  αφορούν  τη  διδασκαλία  του  λεξιλογίου  και  να  επιχειρήσουμε  μία 

κριτική αποτίμηση.  

Η  ανακοίνωση  θα  ολοκληρωθεί  με  τη  διατύπωση 

μεθοδολογικών/διδακτικών  προτάσεων,  οι  οποίες  προέκυψαν  από  ερευνητικές 

δράσεις  και  διδακτικές  εφαρμογές  στο  πλαίσιο  της  παιδαγωγικής  των 

πολυεγγραμματισμών και της αξιοποίησης της πολυτροπικότητας για την ενίσχυση 

της  διαφοροποιημένης  διδασκαλίας/μάθησης  και  του  σεβασμού  της  ταυτότητας 

(γλωσσικής  και  ευρύτερα  πολιτισμικής)  των  ‐κατά  περίπτωση‐  υποκειμένων  της 

μάθησης. 

 

 

Η  ελληνική  ως  γλώσσα  διαμεσολάβησης  κατά  την  εκμάθηση  της 

αγγλικής  ως  ξένης  γλώσσας  από  μη  ελληνόγλωσσους  μαθητές: 

Πρόσκομμα ή εφόδιο; 

 

Ζαφειριάδου Νέλλη 

Περιφερειακή Δ/νση Εκ/σης Ανατολικής Μακεδονίας‐Θράκης 

nelzafeir@sch.gr 



 

Η εκπαίδευση αποτελεί τον κυριότερο θεσμό στήριξης των ατόμων στις διαδικασίες 

κοινωνικής  και  πολιτισμικής  ένταξης,  έχοντας ως  έναν από  τους  κύριους σκοπούς 

της,  την  ανάπτυξη  λειτουργικού  και  κοινωνικού  γραμματισμού.  Για  να  επιτευχθεί 

αυτό σε σχολικά περιβάλλοντα που διαφέρουν ως προς το γλωσσικό και πολιτιστικό 

υπόβαθρο από το κυρίαρχο (κυρίαρχη γλώσσα και κουλτούρα), είναι σημαντικό οι 

εκπαιδευτικοί  να  λαμβάνουν  υπόψη  τους  τις  δεξιότητες,  οπτικές  και 

προσανατολισμούς που οι δίγλωσσοι μαθητές φέρουν μαζί τους στην τάξη (Albert & 

Triandis, 1994: 427 σε Bintaka, 2003, Ζαφειριάδου, 2010). Oι μαθητές επίσης έχουν 

προσδοκίες  από  τους  δασκάλους  τους,  τους  συμμαθητές  τους,  το  σχολείο  και 

γενικότερα  από  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  και  αυτές  είναι  πολιτισμικά 

οριοθετημένες  (Powell & Andersen, 1994: 322).  Επιπλέον,  η  κουλτούρα  οριοθετεί 

και διαπερνά τη δομή και το περιβάλλον της τάξης, καθώς οι κλίσεις στη μάθηση, οι 

λεκτικές  και  μη  λεκτικές  συμπεριφορές  και  οι  ερμηνείες  τους,  η  διάδραση  και  η 

τυπολογία της τάξης, η χρήση και η αξία που αποδίδεται στο χρόνο, η αξιολόγηση 

της  εξυπνάδας,  όλα  διαπερνώνται  από  την  κουλτούρα  (Powell & Andersen, 1994: 

322‐328). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα αυτά, η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει τη θέση 

και το ρόλο της ελληνικής γλώσσας και των ελληνόγλωσσων εκπαιδευτικών κατά τη 

διδασκαλία  της  αγγλικής  γλώσσας  σε  αλλόγλωσσους  (κυρίως  τουρκόγλωσσους 

αλλά και πομακόγλωσσους) μειονοτικούς μαθητές σε σχολεία της Θράκης.  

Στην εισήγηση παρουσιάζονται ευρήματα ποιοτικής (εθνογραφικής) έρευνας 

που βρίσκεται σε εξέλιξη ( πρώτη φάση Ιανουάριος 2013‐ Μάιος 2013 ) και η οποία 

εκπονείται με στόχο να διερευνήσει το γλωσσικό τοπίο εκ των έσω στη διδασκαλία 

της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Α/ θμια και Δ/θμια μειονοτική εκπαίδευση στη 

Θράκη, ενώ παράλληλα επιχειρείται διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών Αγγλικής στο συγκεκριμένο γλωσσοπαιδαγωγικό περιβάλλον.  

Η  έρευνα  επιχειρεί  να  χαρτογραφήσει  ένα  τοπίο  στο  οποίο  –  όπως 

προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα, ενυπάρχει στους εκπαιδευτικούς ελλειμματική 

ή και λανθασμένη γνώση γύρω από ζητήματα διγλωσσίας/ πολυπολιτισμικότητας/ 

ετερότητας ενώ το σύνολο σχεδόν των εμπλεκομένων δείχνει ανυποψίαστο για μια 

σειρά από  ζητήματα που εγείρει η συστηματική χρήση  της ελληνικής γλώσσας ως 

γλώσσας διαμεσολάβησης  στη  γλωσσική διδασκαλία στη μειονοτική  τάξη,  όπου η 

γνώση της ελληνικής από τους μαθητές είναι συχνά ελλειμματική.  

Η  έρευνα  διέπεται  από  τις  αρχές  του  ερμηνευτικού  και  του  κριτικού 

ερευνητικού  παραδείγματος  και  αποπειράται  αφενός,  «να  κατανοήσει  και  να 

ερμηνεύσει τον υποκειμενικό κόσμο της ανθρώπινης εμπειρίας» (Radnor, 2001) και 

το πώς αυτός αποτυπώνεται στις αφηγήσεις από τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής στο 

Μειονοτικό  σχολικό  περιβάλλον,  και  αφετέρου  να  αναδείξει  τις  πολυεπίπεδες 

διαστάσεις  του  φαινομένου  και  να  προτείνει  τρόπους  διαχείρισης  των 

προβλημάτων.  

 

 



Ελληνική  γλώσσα  και  πολυγλωσσία:  Ζητήματα 

επαναδιαπραγμάτευσης στην οικονομική κρίση 

 

Κοιλιάρη Αγγελική 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

angelkil@del.auth.gr 

 

Σε  εποχή  κρίσης  οικονομικής  όσο  και  κρίσης  αξιών  ‐όπως  αυτή  που  βιώνουμε‐ 

επιβάλλονται  περισσότερο  οικονομικοί  και  λιγότερο  κοινωνικοί  και  πολιτισμικοί 

όροι συζήτησης για την προώθηση της πολυγλωσσίας και τη διδασκαλία της οικείας 

γλώσσας ως ξένης. Σε αυτό το περιβάλλον, η στήριξη της πολυγλωσσίας σε εθνικό 

επίπεδο  αποτελεί  μία  πολυπαραμετρική  διαδικασία  η  οποία  συναρτάται  με  την 

εκάστοτε κοινωνική δυναμική. 

Έτσι  και  η  συζήτηση  για  τις  δυνατότητες  και  τα  όρια  για  τη  ΝΕ  ως  ΞΓ 

παραμένει επίκαιρη και ορίζεται από το ευρωπαϊκό περιβάλλον που εντάσσεται η 

Ελλάδα. Η ελληνική είναι μία ευρωπαϊκή γλώσσα με ιδιαίτερη πολιτισμική φόρτιση 

και  με  μακρόχρονη  ιστορία,  ανήκει  όμως  στις  μικρές  ή  λιγότερο  ομιλούμενες 

γλώσσες.  Ο  αριθμός  των  ατόμων  που  θα  επιθυμούσαν  να  τη  μάθουν  ως  ξένη 

γλώσσα  είναι  εξαιρετικά  μικρός  συγκρινόμενος  με  τον  αριθμό  εκείνων  που  θα 

μάθαιναν μία άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα εκτός της αγγλικής. Όμως, η παρουσία της 

Ελλάδας  στην  Ε.Ε.  καθώς  και  η  ελληνική  οικονομική  διείσδυση  στη  βαλκανική 

ενδοχώρα  και  συνολικά  στη  Ν.Α.  Ευρώπη,  καθιστά  τη  ΝΕ  ζητούμενη  γλώσσα 

εργασίας  σε  επαγγελματικά,  οικονομικά  και  επιστημονικά  περιβάλλοντα  στην 

περιοχή,  παρόλο  τον  ανταγωνισμό  των  μεγάλων  ευρωπαϊκών,  ασιατικών  και 

βαλκανικών γλωσσών. 

Η  παρούσα  εισήγηση  προσπαθεί  να  ανιχνεύσει  επιχειρήματα  για  τις 

δυνατότητες και  τα όρια της προώθησης της διδασκαλίας  της ΝΕ ως ΞΓ τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με γνώμονα το πολιτισμικό φορτίο που φέρει η ΝΕ.  

 

 

Ο ελλειπτικός λόγος ως στρατηγική επικοινωνίας σε πολύγλωσσα και 

πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: Ερευνητικά δεδομένα και διδακτικές 

προεκτάσεις στη διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 

Κοψίδου Ιωάννα 

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ 

ikopsidou@yahoo.gr 

 

Για να είναι επιτυχής η επικοινωνία σε ένα χώρο που τείνει ολοένα και περισσότερο 

να  γίνεται  πολυγλωσσικός  και  πολυπολιτισμικός,  τα  άτομα  καλούνται  συχνά  να 

αναπτύξουν  νέες  στρατηγικές  και  δεξιότητες.  Νέες  επειδή  κάνουν  την  εμφάνισή 



τους σε κοινωνικούς χώρους όπου μέχρι πρόσφατα δεν ήταν συνηθισμένη η χρήση 

τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η αυξημένη συχνότητα εμφάνισής τους. Η 

παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που σκοπό είχε τη μελέτη 

του  τρόπου  υπέρβασης  της  επικοινωνιακής  δυσχέρειας,  σε  μια  περίσταση 

επικοινωνίας,  στην  οποία  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  αποτελεί  η  επαφή  με  άτομα 

διαφορετικής  πολιτισμικής  και  γλωσσικής  ταυτότητας.  Το  παρόν  άρθρο 

επικεντρώνεται στη χρήση ελλειπτικού λόγου με τη χρήση άλλου κώδικα εκτός της 

μητρικής  γλώσσας  ως  στρατηγική  επίτευξης  της  επικοινωνίας,  όταν  υπάρχει 

επικοινωνιακή δυσλειτουργία στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα.  Για  την διεξαγωγή 

της  έρευνας  επιλέχθηκαν  περιστάσεις  επικοινωνίας  στις  οποίες  συνυπάρχουν  ή 

έρχονται σε επαφή με σκοπό την επικοινωνία άτομα, διαφορετικής γλωσσικής και 

πολιτισμικής ταυτότητας, με ή χωρίς δεξιότητα στην επικοινωνία όπως: 

 

α)  χώροι  όπου  εκτυλίσσονται  εμπορικές  συναλλαγές  και  συγκεκριμένα  λαϊκές 

αγορές της Θεσσαλονίκης, παζάρια της Αιγύπτου,  

β)  χώροι  διδασκαλίας,  όπως  οι  τάξεις  του  διεθνούς  δημοτικού  σχολείου 

Pinewood, 

γ)  χώροι  όπου  αναπτύσσονται  κοινωνικές  επαφές,  όπως  συνομιλίες  με 

Βούλγαρο  σε  ταξί,  συναντήσεις  με  φίλους  διαφορετικής  γλωσσικής  και 

πολιτιστικής ταυτότητας σε καφέ, η αυλή του σχολείου Pinewood, 

γ) χώροι εργασίας, όπως η γραμματεία Σχολείου Νέας Ελληνικής, η γραμματεία 

υποδοχής ερασμιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. 

 

Ως  καταλληλότερο  μέσο  συλλογής  πληροφοριών  κρίθηκε  η  παρατήρηση,  η  οποία 

έγινε  με  τη  βοήθεια  ενός  ψηφιακού  δημοσιογραφικού  κασετοφώνου.  Η  συλλογή 

του  υλικού  για  τη  δημιουργία  του  corpus  ανάλυσης  διήρκεσε  1,5  χρόνο.  Στη 

συνέχεια  οι  συνομιλίες  απομαγνητοφωνήθηκαν,  μεταφράστηκαν,  διαχωρίστηκαν 

σε  επικοινωνιακά  επεισόδια  και  αναλύθηκαν  με  βάση  ένα  έντυπο  παρατήρησης 

που  κατασκευάστηκε  για  τις  ανάγκες  της  έρευνας  στηριζόμενο  στο  μοντέλο 

SPEAKING  του Hymes  (1974).  Τα  πορίσματα  της  έρευνας  επιτρέπουν  τη  διάκριση 

κάποιας  τυπολογίας στην  εν  λόγω στρατηγική  και  δίνουν  έναυσμα  για περαιτέρω 

έρευνα και μελέτη της προφορικής επικοινωνίας σε περιβάλλοντα πολύγλωσσα και 

πολυπολιτισμικά. Ωστόσο, απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η 

ενσωμάτωση  των  στρατηγικών  που  διερευνήθηκαν  στην  όλη  ερευνητική 

προσπάθεια με τη μορφή δεξιοτήτων στο πρόγραμμα διδασκαλίας ξένης/δεύτερης 

γλώσσας. 

 

 

   



Ένα  πρόγραμμα  διδασκαλίας  της  ελληνικής  σε  νηπιαγωγείο  με 

ελληνόγλωσσο και αλλόγλωσσο πληθυσμό 

 

Κυρατζοπούλου Στέλλα‐Μαρία, Μητκίδου Μάρθα 

Νηπιαγωγοί 

stkiratz@gmail.com, thenia_m92@yahoo.gr 

 

Η ανακοίνωση παρουσιάζει συνοπτικά ένα πρόγραμμα με σκοπό την προαγωγή της 

ελληνομάθειας αλλόγλωσσων (κυρίως τουρκόγλωσσων) νηπίων σε νηπιαγωγείο της 

Αλεξανδρούπολης  που  σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε  την  άνοιξη  του  2014,  στα 

πλαίσια  του  Προγράμματος  Πρακτικής  Κατάρτισης  κατά  την  φοίτηση  μας  στο  4ο 

έτος του τμήματος Επιστήμων της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ. 

Για το σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθησαν υπ’ όψιν στοιχεία από μια 

σειρά ερευνών που έχουν γίνει στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000‐2010 σχετικά 

με  τη  διδασκαλία  της  ελληνικής  ως  δεύτερης  σε  αλλόγλωσσους  μαθητές  στο 

ελληνικό  νηπιαγωγείο  (επιτυχία  στόχου  προσαρμογής  των  αλλόγλωσσων  νηπίων 

αλλά  εξαιρετικά  περιορισμένη  εκμάθηση  ελληνικής,  απουσία  αξιολόγησης  των 

προγραμμάτων,  αδυναμία  των  εκπαιδευτικών  να  αντεπεξέλθουν  στις  απαιτήσεις 

και στις ανάγκες που εμφανίζουν πολιτισμικά και γλωσσικά ετερογενείς τάξεις).  

Θέλοντας  να  υποστηρίξουμε  τα  αλλόγλωσσα  νήπια  στην  κατάκτηση  της 

γλώσσας  του  σχολείου,  και  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  ότι  βασικός  σκοπός  της 

προσχολικής  εκπαίδευσης  είναι  η  κοινωνικοποίηση  των  παιδιών,  βασίσαμε  το 

πρόγραμμά  μας  πάνω  στις  αρχές  της  διαφοροποιημένης  παιδαγωγικής  και  της 

επικοινωνιακής προσέγγισης, και το υλοποιήσαμε με τη χρήση πολλών στοιχείων μη 

λεκτικής επικοινωνίας.  

Βασική  αρχή  του  προγράμματός  μας  ήταν  η  ένταξη  των  νηπίων  σε  μικτές 

ομάδες.  Κατά  τον  σχεδιασμό,  ελήφθη  υπ’  όψιν  το  γνωστικό  επίπεδο  και  η 

προσωπικότητα  του  κάθε  παιδιού,  και  κατά  την  εφαρμογή  δόθηκε  έμφαση  στην 

επικοινωνιακή  λειτουργία  της  γλώσσας.  Το  πρόγραμμα  υλοποιήθηκε  από  μικτές 

ομάδες  νηπίων  (ελληνόγλωσσα και αλλόγλωσσα)  και με  την συμμετοχή όλων  των 

παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες.  

Πρώτο βήμα ήταν η εμπλοκή των αλλόγλωσσων νηπίων σε δραστηριότητες 

με  χαμηλές  γλωσσικές  απαιτήσεις,  ώστε  να  μάθουν  και  να  τολμήσουν  τη  χρήση 

συγκεκριμένων απλών λέξεων μέσα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις. 

Σταδιακά  αύξανε  η  δυσκολία  των  δραστηριοτήτων  αλλά  και  η  υποστήριξη  των 

εκπαιδευτικών και η συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ των νηπίων.  

Σημαντική θέση στην υλοποίηση της παρέμβασής μας έπαιξε η αξιολόγηση 

του προγράμματος, η οποία υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις  (αρχική, διαμορφωτική, 

τελική).  Στην  ανακοίνωση  παρουσιάζονται  τα  βασικά  ευρήματα  της  διαδικασίας 

αξιολόγησης  καθώς  και  ο  τρόπος  που αυτά αξιοποιήθηκαν  στον  επανασχεδιασμό 

κάθε  επόμενης  φάσης,  ενώ  γίνεται  και  εκτενής  αναφορά  τόσο  στο  ευρύτερο 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο όσο και στον τρόπο που αυτό συνέβαλλε στην 



επίτευξη  ή  μη  των  στόχων  του  προγράμματός  μας,  ειδικότερα  όσον  αφορά  την 

βελτίωση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων νηπίων. 

 

 

Η  ετερότητα  και  η  διαπολιτισμικότητα  στα  σχολικά  εγχειρίδια  της 

γλώσσας της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

 

Λαμπρίδου Ειρήνη 

Δασκάλα γενικής και ειδικής αγωγής 

eirinilampri@yahoo.gr 

 

Το  εκπαιδευτικό  μας  σύστημα  προσπαθώντας  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  της 

σύγχρονης  ελληνικής  κοινωνίας  και  στις  επιταγές  της  ευρωπαϊκής  εκπαιδευτικής 

πολιτικής,  προωθεί  στα  νέα  ΑΠΣ  και  ΔΕΠΠΣ  «την  ενίσχυση  της  πολιτισµικής  και 

γλωσσικής  ταυτότητας  στο  πλαίσιο  µιας  πολυπολιτισµικής  κοινωνίας  και  την 

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών µάθησης». Τα σχολικά εγχειρίδια, μέσο πραγμάτωσης 

των  ΑΠ,  παίζουν  καθοριστικό  ρόλο  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  γιατί  το 

εκπαιδευτικό  μας  σύστημα  είναι  βιβλιοκεντρικό  κι  επειδή  επιτελούν  ποικιλία 

λειτουργιών.  Τα  εγχειρίδια  του  γλωσσικού  μαθήματος  προωθώντας  αξίες, 

προβληματισμούς,  τρόπους σκέψης  και  δεξιότητες,  συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας των μαθητών. 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται  τον  τρόπο με  τον οποίο προβάλλονται 

και θίγονται θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. 

Η μελέτη των εγχειριδίων βασίστηκε στη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Στα 

κείμενα  κυριαρχούν  στοιχεία  του  ελληνικού  πολιτισμού.  Δεν  προβάλλεται  η 

πολυπολιτισμικότητα  της  τωρινής  ελληνικής  κοινωνίας  αντιπροσωπευτικά.  Οι 

αναφορές  σε  άλλους  πολιτισμούς  προωθούν  περισσότερο  στοιχεία  προσθετικής 

προσέγγισης  παρά  ουσιαστικής  διαπολιτισμικότητας.  Λείπουν  αναφορές  σε 

γλωσσική  και  θρησκευτική  ετερότητα.  Μέσα  από  τις  αναφορές  στην  πολιτισμική 

ετερότητα  τα  παιδιά  ενθαρρύνονται  στην  υιοθέτηση  στάσεων  αποδοχής  και 

σεβασμού απέναντι  στο «διαφορετικό».  Η προσέγγισή  της  διενεργείται  μέσα από 

τις ομοιότητες. Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών, 

καθώς και η ανάγκη για άμεση κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα προσφυγιάς, 

παιδικής  εργασίας,  ρατσισμού.  Προβάλλεται  η  σημασία  της  αλληλεγγύης  και  η 

ανάγκη  για  την  παγκόσμια  ειρήνη.  Δεν  υπάρχουν  αρνητικές  αναφορές  σε  άλλους 

λαούς.  Έκδηλη  είναι  η  τάση  της  αφομοίωσης,  αν  και  διαφαίνεται  προσπάθεια 

μετάβασης στο διαπολιτισμικό μοντέλο. 

Παρά  τις  όποιες  αδυναμίες  αναγνωρίζουμε  τις  προσπάθειες 

ευαισθητοποίησης  και  προβληματισμού  και  την  προώθηση  θετικών  στάσεων 

απέναντι  στον  «άλλο».  Υπάρχουν  ακόμη  πολλά  περιθώρια  για  βελτίωση  καθώς 

μέσα από την προσέγγιση του άλλου οδηγούμαστε στην αυτογνωσία και η κοινωνία 

εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται. 



Η  γλωσσική  διατήρηση  σε  οικογένειες  αλβανικής  καταγωγής  των 

Τρικάλων 

 

Λίτσα Μαρία 

Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας 

maria.litsa@hotmail.com 

 

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας,  που  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  εκπόνησης 

μεταπτυχιακής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο του 2013, είναι να καταγραφεί η 

στάση και ο προσανατολισμός των οικογενειών αλβανικής καταγωγής σε σχέση με 

την  τάση  τους  για  γλωσσική  διατήρηση  ή  μετατόπιση  της  αλβανικής  γλώσσας. 

Σκοπός  είναι  να  φανεί  ο  ρόλος  της  οικογένειας  και  κατά  πόσο  συμβάλλει  στη 

διπολιτισμική  και  διγλωσσική  ταυτότητα  των παιδιών.  Επιλέχτηκε  η συγκεκριμένη 

ομάδα σε σχέση με  το θέμα  της  γλωσσικής διατήρησης γιατί η εγκατάστασή τους 

εξακολουθεί  να  είναι  σχετικά  πρόσφατη  και  τα  παιδιά  αυτών  των  οικογενειών, 

πλέον μετανάστες δεύτερης γενιάς, μπορούν να καταδείξουν στοιχεία σχετικά με το 

ενδιαφέρον  ή  μη  τόσο  των  γονιών  τους  όσο  και  των  ίδιων  για  διατήρηση  των 

γλωσσικών δεξιοτήτων στην εθνοτική τους γλώσσα. 

Οι  κατηγορίες  που  αποτέλεσαν  τα  ερευνητικά  ερωτήματα  της  εργασίας 

είναι: 

 

1. Το προφίλ γλωσσικής χρήσης και επιλογής των οικογενειών 

2. Ο ρόλος της οικογένειας στη διατήρηση της μειονοτικής γλώσσας 

3. Οι πρακτικές διατήρησης της εθνοτικής γλώσσας 

4.  Η  στάση  των  οικογενειών  απέναντι  στην  κυρίαρχη  γλώσσα,  την  μητρική  τους 

γλώσσα αλλά και στη διγλωσσία τους. 

5.  Κατά  πόσο  όλα  τα  παραπάνω  αποτελούν  παράγοντες  που  ευνοούν  ή  όχι  τη 

γλωσσική διατήρηση. 

 

Υπάρχουν  πολλές  μελέτες  που  έχουν  γίνει  σε  ελληνικό  επίπεδο  για  θέματα  που 

αφορούν  τη  διαπολιτισμική  εκπαίδευση  (Δαμανάκης,  1997),  Γκότοβος  (2002)  & 

Γκόβαρης  (2001),  τη  στάση  των  εκπαιδευτικών  απέναντι  στη  διαπολιτισμική 

εκπαίδευση (Μάρκου, 1996) & (Κασίμη2005), τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και 

αλλοδαπών  μαθητών  (Παπαστυλιανού,  2005).  Ακόμη  έχουν  γίνει  έρευνες  που 

αφορούν το φαινόμενο της διγλωσσίας και την επαφή των γλωσσών στο Ελληνικό 

σχολείο  (Τσοκαλίδου  2008)  &  (Γκαϊνταρτζή,2012).  Επιπλέον,  σχετικά  πρόσφατα 

έχουν  γίνει  έρευνες  που  αφορούν  αλλοδαπούς  γονείς,  τις  στάσεις  τους  απέναντι 

στη  διγλωσσία  των  παιδιών  τους  και  την  εμπλοκή  τους  στην  προώθηση  της 

γλωσσικής  διατήρησης.  Τέτοιες  εργασίες  είναι  των  Χατζηδάκη(2005),  Κυριαζή  και 

Χατζηδάκη  (2005),  Χατζηδάκη  (2006,  2007),  οι  οποίες  εξετάζουν  πλευρές  της 

δίγλωσσης κοινωνικοποίησης των παιδιών και την εμπλοκή των γονέων σε αυτή τη 

διαδικασία.  Τέλος,  με  το  θέμα  έχει  ασχοληθεί  η  Μαλιγκούδη  (2010,  2012) 



διερευνώντας  στρατηγικές  και  πρακτικές  που  αναπτύσσουν  οι  Αλβανοί  γονείς  με 

έμφαση στα τμήματα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας.  

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί μια προσέγγιση γύρω από θέματα γλωσσικής 

ικανότητας, χρήσης και επιλογής τόσο των γονέων αλλά και των παιδιών αλβανικής 

καταγωγής,  την  καταγραφή  των  πρακτικών  γλωσσικής  κοινωνικοποίησης  που 

εφαρμόζουν  οι  γονείς  και  τα  παιδιά,  τις  στάσεις  απέναντι  στην  αλβανική  και  την 

ελληνική γλώσσα αλλά και τη διγλωσσία, με στόχο να διαφανεί η τάση γλωσσικής 

διατήρησης ή μη των οικογενειών αυτών.  

 

 

Ελληνικό σχολείο και πρόσφυγες: Τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά 

τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε Σύριους μαθητές 

 

Μπατζέλη Άννα 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

abatzeli@hist.auth.gr 

 

Από την δεκαετία του 1980, αλλά κυρίως από το 1990 και μετά, παρατηρείται μια 

αδιάλειπτη αύξηση της μεταναστευτικής κίνησης προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία  της Εθνικής  Στατιστικής Υπηρεσίας,  η μεταναστευτική κοινότητα 

στην χώρα μας από 30.571 μέλη που αριθμούσε το 1951 και 171.424 το 1981, είχε 

αγγίξει  τα  796.713  άτομα  το  2001  και  τα  907.000  το  2011.  Τα  αίτια  όξυνσης  του 

μεταναστευτικού ρεύματος εντοπίζονται στην κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ, 

στην  κρίση  του  Μεσανατολικού  Ζητήματος,  στην  Αραβική  Άνοιξη  και  την  διεθνή 

δυσμενή οικονομική συγκυρία. Η Ελλάδα – μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία και την 

Μάλτα – αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου των οικονομικών μεταναστών και των 

πολιτικών  προσφύγων  στην  Ευρωπαϊκή  περιφέρεια.  Η  μεταναστευτική  πολιτική 

τόσο  της  χώρας  μας,  όσο  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  δεν  είναι  ζητήματα  που 

άπτονται στην παρούσα εισήγηση, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές και 

καίριες  αλλαγές  επήλθαν  σε  νομικό  και  πολιτικοοικονομικό  επίπεδο,  αλλά  και  σε 

πολιτιστικό και κοινωνικό. 

Η αλματώδης αύξηση των μεταναστών και των προσφύγων στην χώρα μας 

έχει  καταστήσει  επιτακτική  την  ανάγκη  σύνθεσης  εξειδικευμένων  έργων  και 

ανάπτυξης ειδικών εγχειριδίων σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως 

ξένης/δεύτερης. Ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του συριακού εμφυλίου πολέμου (2011) 

οι  αραβόφωνοι  μαθητές  έχουν  αυξηθεί  αισθητά.  Στόχος  της  εισήγησης,  λοιπόν, 

είναι  η  ανάλυση  των  ιδιαίτερων  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  οι  Σύριοι 

μαθητές κατά την προσπάθεια κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας. Προβλήματα τα 

οποία  εκπορεύονται  τόσο  από  κοινωνικοοικονομικά,  όσο  και  από  γλωσσολογικά 

αίτια.  

Επιγραμματικά,  οι  κύριες  δυσκολίες  τις  οποίες  καλούνται  να  υπερβούν  οι 

μαθητές  εντοπίζονται  στην  αδυναμία  τους  να  προσαρμοστούν  στους  κανόνες  και 



στον  τρόπο  λειτουργίας  του  σχολείου,  δεδομένου  ότι  αρκετά  παιδιά  δεν  έχουν 

φοιτήσει σε εκπαιδευτήρια στην πατρίδα  τους  (ιδιαίτερα οι  κουρδικής καταγωγής 

μαθητές  από  την  συριακή  επικράτεια),  καθώς  και  στην  έλλειψη  στήριξης  της 

προσπάθειας  να  ξεπεράσουν  τις  αρνητικές  μνήμες  του  πολέμου  από  ειδικό 

παιδοψυχολόγο.  Σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζει  ακόμη  η  οικογενειακή  τους 

κατάσταση, οι οικονομικές δυσκολίες και το εργασιακό καθεστώς των γονέων τους, 

όπως και ο πρόσκαιρος και αβέβαιος χαρακτήρας της παραμονής τους στην Ελλάδα. 

Προβλήματα  αποτελούν  και  η  απουσία  οργανωμένης  εκπαιδευτικής  πολιτικής 

σχετικά  με  την  ομαλή  ένταξη  των  αραβόφωνων  προσφύγων  στο  σχολικό 

περιβάλλον και η αδυναμία κατανόησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

από  τους  γονείς‐πρόσφυγες.  Τέλος,  η  πολιτιστική  ασυνέχεια  μεταξύ  σχολείου  και 

οικογενειακού  περιβάλλοντος  επιβραδύνει  ακόμη  περισσότερο  την 

κοινωνικοποιητική σχολική διαδικασία.  

  Στους  γλωσσικούς  παράγοντες  που  δυσχεραίνουν  τον  αγώνα  κατάκτησης 

των  ελληνικών,  αναλύονται  οι  ιδιαίτερες  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν  οι 

διδασκόμενοι στον γραπτό και προφορικό λόγο αναφορικά με την ορθή χρήση και 

ανάγνωση των ελληνικών γραμμάτων, τον τονισμό, την ορθογραφία και τα σημεία 

στίξης.  Επίσης,  καταγράφονται  τα  συχνότερα  λάθη  που  σημειώνουν  οι  Άραβες 

μαθητές  όσον  αφορά  την  γραμματική  (χρήση  άρθρων,  διάκριση  του  γένους  των 

ουσιαστικών, σχηματισμός παραθετικών, σχηματισμός και χρήση των πτώσεων, των 

επιθέτων,  των  αντωνυμιών,  των  ρημάτων  και  των  αριθμητικών),  το  συντακτικό 

(υποτακτική  σύνδεση,  άμεσο  και  έμμεσο  αντικείμενο,  χρονική  σχέση  κύριων  και 

δευτερευουσών προτάσεων)  και  το λεξιλόγιο.  Τέλος, μεταξύ άλλων, αναλύονται ο 

ρόλος  των  εκπαιδευτικών,  μέθοδοι  διδασκαλίας  και  ανάπτυξης  εκπαιδευτικού 

υλικού  ειδικά  για  Άραβες  μαθητές,  καθώς  και  η  σημασία  διδασκαλίας  και  της 

μητρικής γλώσσας στους Σύριους. 
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Το ζήτημα της συνεκπαίδευσης των μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση στη γενική 

τάξη έχει προβληματίσει ιδιαίτερα την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα τα 

τελευταία χρόνια (Davis & Deponio, 2013). Ο διαχωρισμός των μειονοτικών παιδιών 

από  τα  υπόλοιπα,  µε  την  παραπομπή  τους  σε  διαφορετικά  σχολεία  ή  τμήματα, 

στερεί  σημαντικές  μαθησιακές  δυνατότητες  από  τη  σχολική  κοινότητα  (Ζώνιου‐



Σιδέρη, 2006) με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί συχνά να αντιμετωπίζουν κοινωνικά 

και συναισθηματικά προβλήματα (Westwood, 2007; Fergusson, 2008). Ιδιαίτερα για 

τους  αλλοδαπούς  και  αλλόγλωσσους  μαθητές  στην  Ελλάδα,  σύμφωνα  με  τον 

Γεωργογιάννη  (2009)  οι  εκπαιδευτικοί  συχνά  δεν  έχουν  την  επάρκεια  να  τους 

διδάξουν  και  φαίνεται  να  προωθείται  η  διάκριση  και  η  μη  αποδοχή  της 

διαφορετικότητας (European Parliament, 2013).  

Σύμφωνα με την Ellis (2005), έρευνες έχουν υποδείξει πως οι περισσότερες 

στρατηγικές που είναι αποτελεσματικές για μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση είναι 

συνήθως αποτελεσματικές και στο υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό της γενικής τάξης. 

Μία  τέτοια  στρατηγική  είναι  η  «Διδασκαλία  Μεταξύ  Συνομιλήκων»  /  «Classwide 

Peer  Tutoring»  (Greenwood,  1997;  Maheady,  et  al.,  2003;  Υ.ΠΑΙ.Θ.,  2013).  Η 

παραπάνω στρατηγική θέλει τους μαθητές να εργάζονται ανά ζεύγη διδάσκοντας ο 

ένας  στον  άλλον  για  περίπου  20  λεπτά,  χρησιμοποιώντας  κατάλληλα  φύλλα 

εργασίας.  Πιο  συγκεκριμένα,  τα  πρώτα  δέκα  λεπτά  (10’)  ο  ένας  μαθητής  έχει  το 

ρόλο  του  δασκάλου  και  ο  άλλος  του  μαθητή. Μετά  το  πέρας  του  δεκαλέπτου  οι 

ρόλοι εναλλάσσονται μεταξύ των ζευγών (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2013).  

Ο  σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  ήταν  να  μελετήσει  την 

αποτελεσματικότητα  της  στρατηγικής  στη  διδασκαλία  της  ορθογραφίας  σε  τάξη 

ελληνικού δημοτικού σχολείου, χρησιμοποιώντας ομογενείς και ετερογενείς ομάδες 

μαθητών.  Στην  έρευνα  συμμετείχαν  20  μαθητές,  Β΄  τάξης  εκ  των  οποίων  οι  3  (2 

αγόρια και 1 κορίτσι) ήταν μουσουλμανικής καταγωγής. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε  σε  συνολικά 5  εβδομάδες  (3+2)  κατά  το  διδακτικό  έτος 2013‐

2014.  Ως  εκ  τούτου,  εφαρμόστηκαν  προέλεγχοι  (pre‐tests)  και  μετέλεγχοι  (post‐

tests)  για  κάθε  εβδομάδα  εφαρμογής  της  στρατηγικής.  Όλα  τα  τεστ 

δημιουργήθηκαν βάσει του δημοσιευμένου εγχειριδίου της στρατηγικής CWPT των 

Greenwood,  Delquadri  και  Carta  (1997),  προσαρμοσμένα  στις  απαιτήσεις  του 

ελληνικού  αναλυτικού  προγράμματος,  όπως  προτείνεται  από  το  Υπουργείο 

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  (Υ.Π.Ε.Π.Θ.,  2013α;  Υ.Π.Ε.Π.Θ.,  2013β).  Τα  δεδομένα 

αναλύθηκαν με χρήση περιγραφικής στατιστικής  (t‐tests,  συσχετίσεις  και post‐hoc 

αναλύσεις)  για  την  επίτευξη  αναλυτικής  και  εις  βάθος  μελέτης  της  τάξης,  των 

ομάδων  και  του  κάθε  μαθητή  ξεχωριστά.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  στατιστικά 

σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των pre‐  και post‐test  (p<0.05),  γεγονός  που  καθιστά 

την  στρατηγική  αποτελεσματική.  Ωστόσο,  η  χαμηλή  συσχέτιση  των pre‐  και post‐

test  (R‐squared),  σε  συνδυασμό  με  την  ομοιογένεια  των  συντελεστών 

μεταβλητότητας (CV) μεταξύ των pre‐test και η ετερογένεια των CV μεταξύ pre‐ και 

post‐test,  έδειξε  ότι  η  επίδοση  των  μαθητών  επηρεάζεται  κάθε  φορά  από 

εξωτερικούς συμπεριφορικούς, προσωπικούς και συναισθηματικούς παράγοντες, οι 

οποίοι ήταν αδύνατο να ελεγχθούν στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες που 

ακολουθήθηκαν. 
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Η έρευνα – δράση είναι μια μορφή αναστοχαστικής έρευνας που υλοποιείται από 

τους  ίδιους  τους συμμετέχοντες  σε  εκπαιδευτικό ή  γενικότερο  κοινωνικό πλαίσιο. 

Σκοπός της έρευνας δράσης αποτελεί η βελτίωση των κοινωνικών ή εκπαιδευτικών 

πρακτικών  των  συμμετεχόντων  αλλά  και  η  βαθύτερη  κατανόηση  των  πρακτικών 

αυτών και του πλαισίου μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται. 

Σκοπός  της  συγκεκριμένης  έρευνας‐δράσης  είναι  οι  μαθητές  να  γίνουν 

συμμέτοχοι  στο  πρόγραμμα  και  όχι  απλώς  αποδέκτες  της  αλλαγής.  Επιμέρους 

στόχοι  της  έρευνας–δράσης  είναι:  α.  Να  καταγραφούν,  να  αναφερθούν  και  να 

αντιμετωπιστούν οι λόγοι της ελλιπούς φοίτησης των μαθητών Ρομά στο σχολείο. β. 

Η  εξάσκηση  του  προφορικού  λόγου  των  μαθητών  γ.  Η  κατανόηση  και  παραγωγή 

γραπτού  λόγου  δ.  Η  ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  και  νοηματικής  επεξεργασίας 

κειμένου  ε.  Η  συστηματική  καταγραφή  και  αντιμετώπιση  προβλημάτων 

συμπεριφοράς των μαθητών. 

Στην  έρευνα–δράση  είχα  την  ευκαιρία  να  αξιοποιήσω  για  τη  συλλογή 

δεδομένων  τόσο  ανοιχτές  και  ελεύθερες  τεχνικές  (ημερολόγιο,  ηχογραφήσεις 

διδακτικών διαδικασιών),  όσο και αυστηρές και ποσοτικές  (όπως ερωτηματολόγιο 

με κλειστές ερωτήσεις, κλείδες παρατήρησης, δομημένη συνέντευξη).   

Εφάρμοσα  ένα  Project  με  θέμα  το  τρένο,  μια  και  στο  Λιανοβέργι  όπου 

βρίσκεται  το σχολείο υπάρχει σιδηροδρομικός σταθμός. Η συγκεκριμένη έρευνα – 

δράση  οργανώθηκε  με  τη  μορφή  έξι  επάλληλων  κύκλων,  έξι  κύκλων  δράσης  και 

κριτικού στοχασμού καθένας από τους οποίους έχει τέσσερα βήματα: το σχεδιασμό, 

την εφαρμογή, την αυτοδιερεύνηση, τον ανασχεδιασμό κ.ο.κ. 

Aν  και  ο  χρόνος  εφαρμογής  της  έρευνας‐δράσης  ήταν  περιορισμένος,  το 

υλικό  ήταν  ευέλικτο  ώστε  να  προσαρμόζεται  στους  τρόπους  μάθησης  και  τα 

ενδιαφέροντα  των  μαθητών  και  να  κινεί  τη  συμμετοχή  και  τη  συνεργασία  τους. 

Εξασφαλίστηκαν  αυθεντικές  καταστάσεις  διαμαθητικής  επικοινωνίας  (ομάδα). 

Σημειώθηκε  αύξηση  του  ενδιαφέροντος  των  μαθητών  και  ανάπτυξη  των 

μεταγλωσσικών  και  μεταγνωστικών  τους  ικανοτήτων  με  τη  συμμετοχή  τους  στην 

αυτοβελτίωση και αυτοαξιολόγηση. Πραγματοποιήθηκε εξάσκηση του προφορικού 

λόγου  των  μαθητών  και,  στην  παραγωγή  του  γραπτού  τους  λόγου,  βελτίωση  των 

προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών. Η ελλιπής φοίτηση συνεχίστηκε μια και 

οι  λόγοι  που  αναφέρουν  οι  γονείς  των  παιδιών  που  απουσιάζουν  συχνά  είναι 

κυρίως οικογενειακοί και οικονομικοί. 
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Σε  αυτή  τη  δίμηνη  έρευνα  δράσης  που  πραγματοποιήθηκε  με  μαθήτριες  από  το 

Mainz  Γερμανίας,  επιχειρήθηκε  να  διερευνηθεί  κατά  πόσο  η  πιλοτική  εφαρμογή 

μιας  διαδικτυακής  μαθησιακής  κοινότητας  με  τη  χρήση  της  ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας Edmodo και με την υποστήριξη των γονέων στον ρόλο του προπονητή 

μάθησης  ή  κατ΄  οίκον  δασκάλου,  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  εκμάθηση/βελτίωση 

της ελληνομάθειας των συμμετεχόντων.  

Στην  έρευνα  δράσης  συμμετείχαν  τέσσερις  μαθήτριες  με  τους  γονείς  τους 

στο  ρόλο  του  κατ΄  οίκον  δασκάλου/ας  τους.  Αρχικά  διερευνήθηκε  το  επίπεδο 

γνώσης  της  ελληνικής  γλώσσας  με  την  πραγματοποίηση  ενός  διαπιστωτικού  τεστ 

ελληνομάθειας. Στη συνέχεια και αφού εκτιμήθηκε το επίπεδο των συμμετεχόντων 

επιλέχθηκε  το  κατάλληλο  εγχειρίδιο  και  συγκεκριμένα  το  «Βήματα  Μπροστά  1», 

που είναι ένα από αυτά που διαθέτει το ΕΔΙΑΜΜΕ για αυτό το επίπεδο και για τα 

χαρακτηριστικά που έχει το συγκεκριμένο δείγμα, ηλικία, χώρα διαμονής, επίπεδο. 

Έχοντας λοιπόν οι μαθήτριες τη βοήθεια του κατ΄ οίκον δασκάλου και της εξ 

αποστάσεως εκπαιδεύτριας και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Edmodo 

πραγματοποιήθηκαν  τα  διαδικτυακά  μαθήματα  εκμάθησης  των  Ελληνικών. 

Συλλέχθηκαν ερευνητικά δεδομένα με διάφορες μεθόδους ώστε να διασφαλιστεί η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία και αναλύθηκαν με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. 

Ερευνητικά δεδομένα αποτέλεσαν οι εβδομαδιαίες αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού 

υλικού και της πλατφόρμας από τα παιδιά, το τελικό ερωτηματολόγιο για τα παιδιά 

και  αυτό  που  δόθηκε  στους  γονείς  αλλά  και  η  ανατροφοδότηση  από  τους 

τελευταίους  στη  φάση  πραγματοποίησης  της  δράσης,  το  ημερολόγιο  της 

ερευνήτριας  και  τις  παρατηρήσεις  (πίνακας  δραστηριότητας  στην  πλατφόρμα  σε 

εβδομαδιαία βάση) και τις βαθμολογίες στις εργασίες. 

Η συμβολή  των γονέων ως κατ΄ οίκον δασκάλων των παιδιών  τους υπήρξε 

σημαντική,  ενώ ο ρόλος  της ερευνήτριας ήταν υποστηρικτικός,  καθοδηγητικός και 

ενθαρρυντικός,  όπως  αρμόζει  για  έναν  εκπαιδευτή  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης. 

Προέκυψε  ότι  τα  διαδικτυακά  μαθήματα:  πρώτον,  συνέβαλαν  στη  βελτίωση  της 

ελληνομάθειας των συμμετεχουσών μαθητριών και δεύτερον, προτείνονται από τις 

τελευταίες και από τους κατ΄ οίκον δασκάλους τους ως μια μέθοδος για άτομα που 

δεν έχουν δυνατότητα μέσω της τυπικής εκπαίδευσης να μάθουν ή να βελτιώσουν 

τα Ελληνικά τους.  



(Η έρευνα αυτή αποτέλεσε τη διπλωματική μου εργασία για την απόκτηση 

του Μεταπτυχιακού μου από το ΕΑΠ, την οποία παρουσίασα στις 27.09.2014). 

 

 

Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  «Εκπαίδευση  των  μεταναστών  στην 

ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – 

Οδυσσέας»  ως  απάντηση  στις  διαπολιτισμικές  προ(σ)κλήσεις  και  η 

αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

Ρεντίφης Γεράσιμος, Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα, Γκαρλαούνης 

Κωνσταντίνος 

gerasimosrentifis@yahoo.gr, t.thomaitsa@yahoo.com, 

Kostas.garlaounis@facebook.com 

 

Σε μια εποχή όπου τα σύνορα τείνουν πρακτικά και θεσμικά προς κατάργηση, χώρες 

οι  οποίες  διαχρονικά  λειτουργούν  ως  κέντρα  διέλευσης  μεταναστευτικών 

πληθυσμών,  όπως  η  Ελλάδα,  καλούνται  να  αντιμετωπίσουν  την  πρόκληση  της 

ενσωμάτωσης μέρους του πληθυσμού αυτού στο εργατικό τους δυναμικό. Ένα από 

τα  σημαντικότερα  βήματα  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  συντελείται  μέσω  της 

εκμάθησης  της  γλώσσας  και  κουλτούρας.  Για  το  σκοπό  αυτό  έχουν 

δραστηριοποιηθεί  τα  τελευταία  χρόνια  αρκετοί  φορείς,  άλλοτε  ιδιωτικής  και  σε 

ορισμένες  περιπτώσεις  κρατικής  πρωτοβουλίας. Με  την  παρούσα ανακοίνωση  θα 

εξετάσουμε  τη  λειτουργία  ενός  συγκεκριμένου  εκπαιδευτικού  προγράμματος,  του 

έργου  Οδυσσέας,  ως  περίπτωση  προς  μελέτη  της  ανταπόκρισης  της  ελληνικής 

πολιτείας  στην  πρόκληση  της  πολυπολιτισμικότητας.  Με  σημείο  αναφοράς  το  εν 

λόγω  έργο  θα  εξετάσουμε  την  καταλληλότητα  και  δυνατότητα  εφαρμογής  σε  ένα 

τέτοιο πρόγραμμα των διδακτικών μοντέλων, τα οποία δύναται να χρησιμοποιήσει 

ο εκπαιδευτικός. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις 

που  συμβαίνουν  προκαλούν  τη  διόγκωση  των  μεταναστευτικών  ρευμάτων.  Η 

Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής θέσης, από χώρα αποστολής μετατράπηκε σε χώρα 

υποδοχής  μεταναστών  και  έχει  αποδεχτεί  τα  τελευταία  χρόνια  σημαντικό  αριθμό 

οικονομικών  μεταναστών.  Η  εκμάθηση  της  ελληνικής  γλώσσας  σε  μετανάστες 

συνιστά μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προκειμένου να 

αναγνωρισθεί  η  διαπολιτισμική  ετερότητα  και  να  επιτευχθεί  με  ομαλότητα  η 

συνάντηση  των  πολιτισμών  χωρίς  προκαταλήψεις,  στερεοτυπικές  αντιλήψεις  και 

φοβίες.  Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  Οδυσσέας  προσφέρει  σε  όλους  τους 

μετανάστες,  οι  οποίοι  διαμένουν  νόμιμα  στη  χώρα  μας  να  παρακολουθήσουν 

δωρεάν  την  εκμάθηση  της  ελληνικής  γλώσσας,  την  ελληνική  ιστορία  και  τον 

ελληνικό  πολιτισμό  και  να  τους  προετοιμάσει  για  τις  εξετάσεις  πιστοποίησης  της 

ελληνομάθειας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  αντιμετωπίζονται  οι  παράγοντες  εκείνοι  που 

απειλούν  την  κοινωνική  συνοχή,  ενισχύεται  η  διαπολιτισμική  κατανόηση  και 

επικοινωνία, καλλιεργείται η αρμονία ανάμεσα στις διάφορες πολιτισμικές ομάδες 



και  αντιμετωπίζονται  οι  ανισότητες  συγκεκριμένων  κοινωνικών  ομάδων  με 

γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον είναι  εκτός  των άλλων η οργάνωση και η  λειτουργία 

εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  για  την  παροχή  υποστηρικτικών  μέτρων  σε 

μετανάστες  προκειμένου  να  ενισχύσουν  τις  γλωσσικές  τους  δεξιότητες  και  τις 

πρακτικές  κοινωνικές  και  διαπολιτισμικές  ικανότητες  που  απαιτούνται  για  την 

κοινωνική  ένταξη  των  ίδιων  και  των  οικογενειών  τους.  Στο  πλαίσιο  αυτό  με  την 

παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο ρόλο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος  Οδυσσέας  και  θα  αναδείξουμε  την  αξία  της  διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. 

 

 

Πολυγραμματισμοί  και  δημοσιογραφικά  άρθρα:  Μια  κριτική 

διδακτική πρόταση για τη Γ2 

 

Τσάκωνα Βίλλυ, Αρχάκης Αργύρης 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Πανεπιστήμιο Πατρών 

villytsa@otenet.gr, archakis@upatras.gr 

 

Σύμφωνα  με  την  επικοινωνιακή‐κειμενοκεντρική  μέθοδο,  η  γλωσσική  διδασκαλία 

στρέφεται  στη  χρήση  αυθεντικών  κειμένων  για  τη  διδασκαλία 

γραμματικοσυντακτικών φαινομένων και λεξιλογίου όχι μόνο στη Γ1 αλλά και στη 

Γ2.  Ειδικά  στη  διδασκαλία  της  Γ2  που  μας  ενδιαφέρει  εδώ,  τα  κείμενα 

χρησιμοποιούνται κατεξοχήν ως «φορείς της γλωσσικής δομής» (Wallace 1992: 61) 

και  ταυτόχρονα  ως  «μοντέλα  προς  μίμηση»  (Zinkgraf  2003:  13)  και  όχι  τόσο  ως 

φορείς  ιδεολογίας.  Δεν  λαμβάνεται  δηλαδή  υπόψη  ότι  η  επεξεργασία  τους  ως 

φορέων  ιδεολογίας  στην  τάξη  θα  μπορούσε  να  φέρει  τους/τις  μαθητές/τριες  πιο 

κοντά σε κοινωνιοπολιτισμικές παραδοχές και αξίες που περιβάλλουν τη Γ2. Κυρίως 

όμως, παραβλέπεται το γεγονός ότι μια τέτοια επεξεργασία θα βοηθούσε τους/τις 

μαθητές/τριες να μάθουν πώς να μπορούν οι ίδιοι/ες να ανιχνεύουν αυτές τις αξίες 

και  παραδοχές,  δεξιότητα  η  οποία  είναι  χρήσιμη  σε  επικοινωνιακά  περιβάλλοντα 

της  Γ2.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  ολοένα  και  περισσότεροι/ες  εκπαιδευτικοί  της  Γ2 

πειραματίζονται και προτείνουν ένθερμα μια πιο κριτική επεξεργασία των κειμένων 

στην  τάξη  με  στόχο  την  καλλιέργεια  του  κριτικού  γραμματισμού  των 

μαθητών/τριών.  

Η  κριτική διδακτική μας πρόταση βασίζεται στο παιδαγωγικό πρότυπο  των 

πολυγραμματισμών  (Kalantzis & Cope 1999),  το οποίο αποσκοπεί στην εξοικείωση 

των  μαθητών/τριών  με  την  επεξεργασία  ποικίλων  κειμενικών  ειδών  και  αξιοποιεί 

ποικίλους  πολιτισμικούς  και  σημειωτικούς  πόρους  στο  πλαίσιο  των  σύγχρονων 

πολύγλωσσων  και  πολυπολιτισμικών  κοινωνιών.  Η  παρούσα  διδακτική  πρόταση 

περιλαμβάνει  αφηγηματικά  άρθρα  από  ενημερωτικές  ιστοσελίδες  στο  διαδίκτυο, 

που  αναφέρονται  σε  ειδήσεις  της  τρέχουσας  επικαιρότητας.  Η  ανάλυσή  τους 



βασίζεται  στις  δομικές  κατηγορίες  που  διακρίνει  ο  Labov  (1972)  στις  προφορικές 

αφηγήσεις  και  τις  οποίες  εντοπίζει  ακολουθως  ο  Bell  (1991)  σε  ειδησεογραφικές 

αφηγήσεις.  Στόχος  της  διδακτικής  μας  πρότασης  είναι  να  είναι  σε  θέση  οι 

μαθητές/τριες να αντιληφθούν τον κατασκευαστικό χαρακτήρα των αφηγήσεων και 

το διαφορετικό ιδεολογικό πρίσμα κάθε αρθρογράφου.  
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Οι  νέες  τεχνολογίες  ως  κίνητρο  παραγωγής  λόγου  νηπίων  με 

διαφορετική μητρική γλώσσα 
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Σύμφωνα  με  τη  Σαλαγιάννη  (2004)  οι  δύο  γλώσσες  είναι  συστήματα  που  δεν 

αναπτύσσονται  το  ένα  χωριστά  από  το  άλλο,  αλλά «οι  εννοιολογικές  γνώσεις  και 

δεξιότητες μεταφέρονται από τη μία γλώσσα στην άλλη». Υπό το πρίσμα αυτό, κατά 

το σχολικό έτος 2012‐2013 στο 9ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής επιλέχθηκε η διατροφή 

ως θεματική προσέγγιση με έννοιες γνωστές στα αλλόγλωσσα παιδιά, καθώς και οι 

νέες τεχνολογίες ως κίνητρο παραγωγής λόγου και συνεργασίας τουρκόφωνων και 

ελληνόφωνων νηπίων.  

Συγκεκριμένα,  προκειμένου  να  κατανοήσουν  τα  τουρκόφωνα  νήπια  την 

κατασκευαστική  ιδιαιτερότητα  του  animation,  πραγματοποιήθηκαν  σχετικά 



παιχνίδια  και  προβολές  αντίστοιχων  ταινιών  animation  στον  ηλεκτρονικό 

υπολογιστή  της  τάξης.  Στη  συνέχεια  ακολούθησε  διασκευή  του  παραμυθιού  «Ο 

ωραίος  Δαρείος»  σε  έμμετρο  λόγο  από  τα  νήπια,  καθώς  η  ομοιοκαταληξία 

διευκόλυνε  την  κατανόηση  και  αναπαραγωγή  εννοιών  του  κειμένου.  Σε 

μεταγενέστερο χρόνο ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια, παρουσία όλων  των 

νηπίων σχετικά με το τι χρειάζεται για την υλοποίηση αντίστοιχης ταινίας με αυτές 

που είδανε αναφορικά με τα υλικά, τους ήρωες, τα σκηνικά, στηριζόμενοι στο δικό 

τους σενάριο/ποίημα. Έγινε καταγραφή από τη νηπιαγωγό σε χαρτί  των εργασιών 

και  υλικών  που  θα  χρειαστούν,  όπως  αυτά  προτάθηκαν  από  τα  νήπια, 

καταμερισμός  των  εργασιών  και  επιλογή  της  ομάδας  εργασίας.  Οι  ομάδες  που 

προέκυψαν ήταν μεικτές ως προς το φύλο, την ηλικία, τις δεξιότητες και τη μητρική 

γλώσσα.  Αυτές  ήταν  η  ομάδα  κατασκευής  των  ηρώων,  η  ομάδα  κατασκευής  των 

σκηνικών,  η  ομάδα  φωτογράφησης,  η  ομάδα  ηχογράφησης  και  ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  Στην  τελευταία  ομάδα  συμμετείχαν  όλα  τα  τουρκόφωνα  νήπια. 

Ακολουθώντας τα βήματα της τεχνικής stop motion animation προέκυψε η ταινία, η 

οποία  παρουσιάστηκε  σε  ειδική  εκδήλωση  στους  γονείς  και  αναρτήθηκε  στο 

διαδίκτυο. 

Σε όλα τα στάδια παραγωγής της ταινίας πραγματοποιήθηκε διαμορφωτική 

αξιολόγηση.  Ειδικότερα  διαπιστώθηκε  ότι  οι  δραστηριότητες  με  τη  βοήθεια  του 

υπολογιστή (ηχογράφηση, τοποθέτηση εικόνων στα καρέ) ήταν εκείνες που ώθησαν 

όλα  τα  αλλόγλωσσα  να  μιλήσουν  τη  γλώσσα  του  σχολείου  και  να  μάθουν  τους 

στίχους του ποιήματος. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στη ζωγραφική απόδοση των 

εικόνων  του  ποιήματος  και  μετατροπή  του  σε  ψηφιακό  βιβλίο  με  παράλληλη 

ηχητική απόδοση των στίχων.  

Η επαφή των νηπίων με τις νέες  τεχνολογίες κέντρισε το ενδιαφέρον τους, 

τα ενθουσίασε, δίνοντας τη δυνατότητα ειδικά στους μουσουλμανόπαιδες να έχουν 

μια  πιο  σφαιρική  αντίληψη  του  θέματος  της  διατροφής,  να  εμπλουτίσουν  το 

λεξιλόγιο  τους  στα  ελληνικά  και  να  διευκολυνθούν  στην  κατανόηση  του  θέματος 

του  σχεδίου  εργασίας  μέσα  από  την  οπτικοποίηση  των  πληροφοριών.  Τέλος,  η 

διαδικασία  παραγωγής  των  ψηφιακών  έργων  πρόσφερε  πολλές  αυθεντικές 

περιστάσεις  λεκτικής  επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης  μουσουλμανόπαιδων  και 

χριστιανών (Μήτσης, 2004). 

 

 

   



Η  ελληνική  εκπαίδευση  στο  Τορόντο  του  Καναδά:  Διερεύνηση  του 
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Οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία 

χρόνια  στις  ελληνικές  κοινότητες  της  ομογένειας  του  Καναδά,  έχουν 

διαφοροποιήσει αρκετά  τον σκοπό και  τη λειτουργία  των ελληνικών σχολείων  της 

ομογένειας,  με αποτέλεσμα να δίνεται  έμφαση στην πολιτισμική διάσταση και  να 

παραμελείται  η  συστηματική  διδασκαλία  της  ελληνικής  γλώσσας  και  της 

ελληνομάθειας.  Σ’  αυτό  συντείνουν  μεταξύ  άλλων  και  η  απουσία  αναλυτικού 

προγράμματος,  η  έλλειψη  κατάλληλων  σχολικών  εγχειριδίων  και  η  ελλιπής 

επιμόρφωση  των  εργαζόμενων  εκπαιδευτικών  στα  σχολεία.  Η  κατάσταση  αυτή 

κυριαρχεί  και στα  ελληνικά σχολεία  της περιοχής Οντάριο.  Γι’  αυτό από  τις αρχές 

του  2013  αναλήφθηκαν  πρωτοβουλίες  στο  πλαίσιο  της  Ελληνικής  Κοινότητας 

Τορόντο  για  την  αναβάθμιση  της  διδασκαλίας  της  νέας  ελληνικής  και  της 

ελληνομάθειας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  αποφασίστηκε  η  σύνταξη  Προγράμματος 

Σπουδών για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής και η έκδοση σχολικών εγχειριδίων 

προσαρμοσμένων  στις  ανάγκες  και  τις  επιδιώξεις  των  παιδιών  και  των  γονέων 

ελληνικής καταγωγής του Οντάριο, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις για τους εκεί 

εκπαιδευτικούς.  

Πριν όμως από αυτές τις ενέργειες αποφασίστηκε η διεξαγωγή μιας έρευνας 

με στόχο να καταγραφούν οι γλωσσικές ανάγκες των παιδιών ελληνικής καταγωγής 

του Οντάριο  και  να διαπιστωθεί  ο  βαθμός  της  ελληνομάθειάς  τους,  καθώς  και  οι 

απόψεις  των  γονέων  και  των  δασκάλων.  Στην  ανακοίνωση  παρουσιάζονται  τα 

αποτελέσματα  της  έρευνας  που  διεξήχθη  τον  Μάιο  του  2013  και  στην  οποία 

συμμετείχαν μαθητές που φοιτούν στο σχολείο «Αριστοτέλης» του Τορόντο, γονείς 

και  ένας  μικρός  αριθμός  εκπαιδευτικών.  Αρχικά,  70  μαθητές  κλήθηκαν  να 

συμπληρώσουν  ερωτηματολόγιο  σχετικά  με  τις  ανάγκες  τους  στην  ελληνική 

γλώσσα.  Στη  συνέχεια  40  από  αυτούς  συμμετείχαν  σε  εξατομικευμένες 

συνεντεύξεις  μέσα  από  τις  οποίες  διερευνήθηκαν  οι  τομείς  της  ορθογραφίας 

βασικών λέξεων, η κατανόηση κειμένων και η παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ με τη 

συνέντευξη διερευνήθηκαν ο βαθμός της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών, ο 

βαθμός  άνεσης  απαντήσεων  σε  απλές  ερωτήσεις  και  η  παραγωγή  συνεχόμενου 

προφορικού  λόγου.  Στη  συνέχεια  διερευνήθηκαν  οι  απόψεις  28  γονέων  για  την 

αναγκαιότητα  φοίτησης  των  παιδιών  τους  στο  ελληνικό  σχολείο  και  τον  βαθμό 

χρήσης  της  ελληνικής  γλώσσας  μέσα  στην  οικογένεια,  μέσα  από  γραπτό 

ερωτηματολόγιο. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συνοπτικά είναι τα εξής:  

 



α)  μέχρι  το  τέλος  της  ΣΤ  τάξης,  όλοι  οι  μαθητές  του  σχολείου  είναι  ικανοί  να 

διαβάσουν, να γράψουν, και να μιλήσουν στα ελληνικά.  

β)  το  επίπεδο  των γλωσσικών επιδόσεων που σημείωσαν οι μαθητές  της  έρευνας 

δεν είναι ανάλογο των μαθητών που φοιτούν στις αντίστοιχες τάξεις της Ελλάδας,  

γ)  ένα  σημαντικό  ποσοστό  μαθητών  δεν  έχει  αναπτύξει  τις  γλωσσικές  δεξιότητες 

που αντιστοιχούν στο επίπεδο Α1 και Α2 της Πιστοποίησης Ελληνομάθειας.  

δ) η πλειονότητα των γονέων δίνει έμφαση στη διατήρηση πολιτιστικών στοιχείων 

του ελληνισμού παρά στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γι’ αυτό και η χρήση 

της ελληνικής γλώσσας στο σπίτι είναι περιορισμένη. 
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Η  δημιουργικότητα  στην  εκπαίδευση  αποτελεί  σήμερα  ταυτόχρονα  αίτημα  και 

προϋπόθεση.  Η  εκπαίδευση  γενικότερα,  αλλά  και  ιδιαίτερα  τα  προγράμματα  που 

αφορούν στα παιδιά με την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, οφείλουν να υποστούν 

αλλαγές  και  αναθεωρήσεις  στις  πρακτικές  διδασκαλίας,  προκειμένου  να 

απελευθερώσουμε  το  πνεύμα  δημιουργικότητας  και  καινοτομίας,  το  οποίο 

επικαλούνται τα επίσημα κείμενα της εκπαιδευτικής δεοντολογίας ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 

(Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών,  Αναλυτικό  Πρόγραμμα 

Σπουδών).  Πώς  ορίζεται  όμως  η  δημιουργικότητα;  Τα  σημεία  σύγκλισης  των 

ορισμών  της  τονίζουν  ότι  α)  πρόκειται  για  ένα  είδος  σκέψης  που  παράγει 

πρωτότυπα,  μοναδικά  και  ασυνήθιστα  προϊόντα,  χρήσιμα  για  τα  άτομα  που  τα 

παράγουν  και  την  κοινωνία,  β)  μπορεί  να  αποτελεί  ένα  είδος  επίλυσης 

προβλημάτων στα οποία δεν υπάρχει μία μόνο λύση, αλλά πολλές. Η γνωστική αυτή 

διεργασία  κατατάσσεται  στην  αποκλίνουσα  σκέψη,  σε  αντιδιαστολή  με  τη 

συγκλίνουσα σκέψη, όπου για τη λύση του προβλήματος αποδεχόμαστε μία μόνο 

σωστή απάντηση (Μάνου, 2011, Τριλιανός, 2002). 

Ο Robinson (2011), υποστηρίζει ένθερμα την αλλαγή της εκπαίδευσης σε μια 

κατεύθυνση  ανάπτυξης  της  δημιουργικής  φύσης  των  παιδιών  που  το  σημερινό 

σύστημα  καταπνίγει,  με  αποτέλεσμα  πολλές  φορές  την  περιθωριοποίηση 

αναρίθμητων  ανθρώπων.  Επιμένει  μάλιστα  στην  καλλιέργεια  των  τεχνών 

(εικαστικά,  μουσική,  χορός,  κ.ά.)  αναφέροντας  παραδείγματα  σχολικών 

προγραμμάτων που, εντάσσοντας τις τέχνες στη διδασκαλία, κατάφεραν να μειωθεί 

σημαντικά  η  πρόωρη  εγκατάλειψη  του  σχολείου,  ακόμη  και  η  μείωση  της 

παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή. 



Αναφορικά λοιπόν με  την  τέχνη και  ιδίως  τις  εικαστικές  τέχνες, η συμβολή 

τους  είναι  καθοριστική,  καθώς  παρέχουν  στα  παιδιά  με  δεύτερη  γλώσσα  την 

ελληνική  μια  άλλη  παγκόσμια  γλώσσα,  τη  γλώσσα  της  εικόνας,  με  το  δικό  της 

συντακτικό και λεξιλόγιο  (χρώμα,  τεχνοτροπία, μοτίβο, γραμμές κτλ) που μπορούν 

να το δανειστούν οι μαθητές προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις ιδέες τους και να 

τις αποδώσουν κατόπιν στα ελληνικά (Kress & Leeuwen, 1996).  

Μια ανάλογη διδακτική προσέγγιση, με χρήση της τέχνης στη διαδικασία της 

μάθησης, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου "Εκπαίδευση των παιδιών της 

μουσουλμανικής  μειονότητας  στη  Θράκη"  (χρηματοδότηση  από  την  Ε.Ε.  και 

εθνικούς  πόρους  και  επιστημονική  υπεύθυνη  την Φραγκουδάκη Α.). Με  σεβασμό 

στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών και στα πολιτισμικά τους 

χαρακτηριστικά,  σχεδιάσαμε  παιδαγωγικές  δραστηριότητες,  οι  οποίες  μέσω 

κατασκευών  και  καλλιτεχνικών  δημιουργιών  στόχευαν  στην  απελευθέρωση  της 

λεκτικής τους έκφρασης (προφορικό και γραπτό λόγο). Η πρώτη δραστηριότητα, με 

αφορμή την άνοιξη, οδηγεί μέσω γύψινων δημιουργιών στην παραγωγή ποιητικού 

λόγου  και  η  δεύτερη,  μέσω  μιας  τεχνικής  χαρακτικής  πάνω  σε  μαύρη  τέμπερα, 

οδηγεί σε παραγωγή αφηγηματικού λόγου με θεματολογία τη νύχτα. 

 

Βιβλιογραφία 

Chapman, L. H. (1993). Διδακτική της τέχνης: Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή. 

(Α. Λαπούρτας, Μεταφρ.) Αθήνα: Νεφέλη. 

Kress,  G., &  Leeuwen,  T.  (1996).  Reading  Images,  the  grammar  of  visual  design, 

London: Routledge 

Robinson,  K.  (2011).  Άλλη  Λογική:  Για  μια  επανάσταση  δημιουργικότητας  (Β. 

Αργυριάδης, Μεταφρ.) Αθήνα: Εν Πλω.  

Ανδρούσου,  Α.  (2007).  Κίνητρο  στην  εκπαίδευση.  Κλειδιά  και  Αντικλείδια.  Αθήνα: 

ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Κουτσούρη,  Α.  (2007).  Δημιουργικές  δραστηριότητες  και  διαδικασίες  μάθησης. 

Κλειδιά και Αντικλείδια. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Μητακίδου, Σ., & Τρέσσου, Ε. (2007). "Να σου πω εγώ πώς θα μάθουν γράμματα": 

Τσιγγάνες  μιλούν  για  την  εκπαίδευση  των  παιδιών  τους.  Αθήνα: 

Καλειδοσκόπιο. 

Μάνου,  Β.  (2011).  Η  ψυχοπαιδαγωγική  της  δημιουργικότητας.  Θεωρία  και 

εφαρμογή προγράμματος  ανάπτυξης  της  δημιουργικής  σκέψης  των  νηπίων 

και των πρώτων τάξεων του δημοτικού, καθώς και άλλες εισηγήσεις, μελέτες 

και  άρθρα  που  σχετίζονται  με  την  ανάπτυξη  της  δημιουργικής  σκέψης 

γενικότερα. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Τριλιανός, Θ. (2002). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

Υπουργείο  Παιδείας,  Διά  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  (2013).  Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών, στο http://www.pi‐schools.gr/programs/depps/ 


