
Conference Proceedings | Πρακτικά Συνεδρίου 

ISBN 978-618-81315-2-1



2 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4
ου

 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 

PROCEEDINGS OF THE 4
TH

 CROSSROADS OF LANGUAGES 

AND CULTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 «4
ο
 Σταυροδρόμι γλωσσών και πολιτισμών: 

 Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές 

πολιτικές» 

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου   

Επιμέλεια: Ρούλα Τσοκαλίδου & Μέλλω–Αιμιλία Κέκια  

 

 

“4
th

 Crossroads of Languages and Cultures: 

Multilingual Educational Approaches and Language 

Policies” 

International Conference Proceedings 

Editors: Roula Tsokalidou & Mello–Aimilia Kekia  

    

 

 

 

 

 

 

Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

& Ομάδα Πολύδρομο 

Faculty of Education, Aristotle University of Thessaloniki 

& Polydromo Group 

 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα/Thessaloniki, Greece 

2018 



4 
 

 «4
ο
 Σταυροδρόμι γλωσσών και πολιτισμών:  

Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές» 

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου 

 
“4th Crossroads of Languages & Cultures: 

Multilingual Educational Approaches and Language Policies” 
Interniational Conference Proceedings 

 

Επιστημονικά υπεύθυνη-Scientific Coordinator 

Ρούλα Τσοκαλίδου/Roula Tsokalidou 

 

Επιστημονική/Οργανωτική Επιτροπή-Scientific/Organizing Committee 

Σοφία Γαβριηλίδου, Ερατώ Γαζάνη, Μαρία Γκέκα, Νίκος Θεοδωρίδης, Τζίνα 

Ιωαννίτου/Gina Ioannitou, Σταύρος Καμαρούδης, Μέλλω–Αιμιλία Κέκια, Εύη 

Κομπιάδου, Κατερίνα Κομπιάδου, Αργύρης Κυρίδης, Αναστασία Μανιάτη, 

Εύη Μπαλαμπέκου, Βάσω Ξεσφίγγη, Χρύσα Παναγιωτίδου, Σάσα 

Παπατζιάμου, Νάστα Παρασκευά, Αθανασία Σταμάκου–Συρμακέζη, Ρούλα 

Τσοκαλίδου, Kορνηλία Χατζηνικολάου 

 

Επιστημονική Επιτροπή Κρίσεων Άρθρων-Reviewers of Papers 

Σοφία Γαβριηλίδου, Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Τζίνα Ιωαννίτου/Gina Ioannitou, 

Βασιλεία Καζούλλη, Σταύρος Καμαρούδης,  Ανδρέας Καρακίτσιος, Αγγελική 

Κοιλιάρη, Μαρία Παπαδοπούλου, Ελένη Σκούρτου, Κωστής Τσιούμης, 

Σταυρούλα Τσιπλάκου, Ρούλα Τσοκαλίδου, Ασπασία Χατζηδάκη  

 

Eπιμέλεια Έκδοσης-Editors 

Ρούλα Τσοκαλίδου & Μέλλω-Αιμιλία Κέκια-Roula Tsokalidou & Mello Kekia 

 

Τεχνική Υποστήριξη-Technical Support 

Αθανασία Σταμάκου–Συρμακέζη 

 

Εξώφυλλο-Cover 

Κατερίνα Κομπιάδου 

 

© Πολύδρομο–Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ. 

   Θεσσαλονίκη, Μάιος 2018 

   ΙSBN 978-618-81315-2-1 



5 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερωμένο στη μνήμη του Σωφρόνη Χατζησαββίδη 

Dedicated to the memory of Sofronis Chatzisavvidis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Περιεχόμενα/Contents 

 

Αντωνίου Χρήστος,  Αντωνίου Κωνσταντίνα–Σόνια 

Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική και προώθηση της πολυγλωσσίας  

στην Ελλάδα (1976–2001) 

 

 

11 

  

Αραβοσιτάς Θεμιστοκλής, Οικονομάκου Μαριάνθη 

Κοινοτική έρευνα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας  

κληρονομιάς στον Καναδά:  

χαρτογράφηση, απολογισμός δράσεων και διαφαινόμενες προοπτικές 

 

 

 

26 

  

Αρχάκης Αργύρης 

Διερευνώντας την οικοδόμηση γλωσσικών ταυτοτήτων  

από μαθητές/ριες μεταναστευτικής καταγωγής  

στην Ελλάδα 

 

 

 

42 

  

Βαδάση Κωνσταντίνα, Καμαρούδης Σταύρος, Παπουλίδης Κυριάκος 

Σκύδρα: 100 χρόνια σταυροδρόμι πολιτισμών, γλωσσών και διαλέκτων 

 

53 

  

Γεωργιάδου Χριστίνα, Γκίκογλου Δανάη–Παρασκευή,  

Γούλα Αθηνά, Γούναρη Χρυσούλα,  Δόλγηρα Παναγιώτα,   

Κιοσσέ Ελένη,  Κοκουβίνου Ευδοκία, Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα,  

Πλουμίδου Μαρία, Σιάκκα Φωτεινή, Τσισμαλίδου Κυριακή 

Ερευνητικές προσεγγίσεις γύρω από την αραβική γλώσσα  

και τον πολιτισμό και εκπαιδευτικές εφαρμογές 

 

 

 

 

 

67 

  

Γρόσδος Σταύρος 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της διασποράς:  

μία απόπειρα δημιουργίας ενός διδακτικού μοντέλου 

 

 

79 

  

Δάγκας Αλέξανδρος 

La véritable apologie de Sofronis. La pédagogie entre la science 

et l’idéologie 

 

 

93 

  

Δεληγιώργη Ανατολή–Ραφαηλία, Καμαρούδης Σταύρος, Τσώτσου  

Βικτωρία, Καρλή Παρασκευή–Άννα, Ρίμπα Εμμέλεια 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών χωρίς προϋπηρεσία για τη διαφορετικότητα 

 

 

99 

  

Δουρμούς Ρεϊχάν, Τσιούμης Κωστής 

Απόψεις μειονοτικών γονέων για τη διγλωσσία στο μειονοτικό σχολείο 

 

116 

  

Ζίζικα Χρυσούλα, Βασιλάκη Ευγενία, Κανελλόπουλος Παναγιώτης 

 «Από ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό…»: μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση  

για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου  

σε μουσουλμανόπαιδες μαθητές 

 

 

 

131 

  

Kalaitzi Christina, Nalpantis Yiorgos, Karakitsios Andreas 

Interactive Short Stories: 

a creative writing–based language teaching proposal using Glogster 

 

 

146 



8 
 

 

 

Καφετζή Παναγιώτα, Τοκμακίδου Ελπίδα 

Η προσέγγιση της πολυπολιτισμικότητας  με όχημα τους πολυγραμματισμούς  

και τη λογοτεχνία: μία πρόταση με αφορμή εφαρμογές σεναρίων  

της βάσης δεδομένων «Πρωτέας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

 

 

 

 

156 

  

Κομπιάδου Ευδοξία 

Πολύγλωσση Βιβλιοθήκη στο Νηπιαγωγείο 

 

173 

  

Kόρκα Νικολέττα, Γαβριηλίδου Σοφία 

Εξετάζοντας τις μεταφραστικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις 

 του βιβλίου ‘Το Καπλάνι της Βιτρίνας’ της Άλκης Ζέη 

κατά τη μεταφορά του στη γαλλική γλώσσα 

 

 

 

189 

  

Kouza Vassiliki 

L’ implicite culturel dans l’enseignement du FLE:  

présentation d’une recherche qualitative 

 

 

200 

  

Λάππα Κατερίνα, Στύλου Γεωργία 

Διαπολιτισμικές δράσεις φιλαναγνωσίας σε μία πολυπολιτισμική τάξη    

στην Ελλάδα 

 

 

214 

   

Lees Christopher 

Η εναλλαγή αλφαβήτου στην ψηφιακή επικοινωνία των νέων:  

Η περίπτωση του Facebook 

 

 

228 

  

Μαλιγκούδη Χριστίνα, Χατζηδάκη Ασπασία 

Η πρακτική της διαγλωσσικότητας (translanguaging)  

στα κοινοτικά αλβανικά σχολεία:  

μία µελέτη περίπτωσης 

 

 

 

239 

  

Μαργαρώνη Μαίρη 

Η υιοθέτηση του μοντέλου της «γλωσσικής εμβάπτισης» (immersion)  

στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση της Βαλλονίας:  

θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές εφαρμογές 

μίας πολύγλωσσης εκπαιδευτικής κουλτούρας και πολιτικής 

 

 

 

 

254 

  

Μιχαλοπούλου Σταματία 

Θέματα μεθοδολογίας και κομβικά διλήμματα 

κατά την μελέτη της κατάκτησης της τρίτης γλώσσας 

 

 

273 

   

Παπαγερίδου Δέσποινα, Λυτσιούση Στυλιανή, Δουβή Αγγελική,  

Ασλανίδου Μαρία, Τσιούμης Κωνσταντίνος, Κυρίδης Αργύρης 

Θρησκευτικές πεποιθήσεις στο σχολείο 

 

 

288 

  

Παπαδάκη Σουλτάνα, Κακανά Δόμνα–Μίκα, Παπαδοπούλου Μαρία 

Τα κριτήρια επιλογής της 2
ης

 ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια  

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

 

305 

  



9 
 

 

 

Παπατζιάμου Αναστασία 

Θέματα γλώσσας και ταυτότητας στην ελληνική διασπορά:  

Η περίπτωση της ελληνογερμανικής κοινότητας 

 

 

 

329 

  

Παρασκευά Μαρία 

Γλωσσικές ιδεολογίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:   

απόψεις και πρακτικές των φιλολόγων 

 

 

345 

  

Paschalidou Gina 

Content and Language Integrated Learning (CLIL)  

in Europe and Greece: Common practices  

and effectiveness, limitations and suggestions 

 

 

 

355 

  

Pendavinji Gjergji, Jorgji Jordan 

Issues of multiculturalism and cultural diffusion of Albanian  

immigrants in Greece 

 

 

372 

  

Στάμος Αθ. Νικόλαος 

Πολυγραμματισμοί και Δημοτικό Σχολείο: μία διαθεματική προσέγγιση  

γλώσσας και πολιτισμού με αφετηρία το μάθημα της Ιστορίας,  

στην περίπτωση των παιδιών Ρομά 

 

 

 

382 

  

Σωτηριάδου Λαμπριανή 

Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην αυστραλιανή ήπειρο  

μέσα στις νέες πολιτικοοικονομικές οπτικές και προοπτικές  

που διαμορφώνονται σε Αυστραλία και Ελλάδα 

 

 

 

398 

  

Stoica Daniela–Carmen 

Code–mixing as a Bilingual Instructional Strategy  

with the Aromanian Bilinguals from Korce Area, Albania 

 

 

410 

  

Τζακώστα Μαρίνα, Μπετεινάκη Ελευθερία, Καψάλη Μόσχα,  

Δερζέκου Χρύσα, Αλεξοπούλου Αθηνά 

Πώς το προσφυγικό ζήτημα μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη  

του λεξιλογίου: δεδομένα ενός προγράμματος  

βιωματικής διδασκαλίας σε παιδιά προσχολικής  

και πρώτης σχολικής ηλικίας 

 

 

 

 

 

419 

  

Τζάτζου Δήμητρα 

Γλωσσικές ιδεολογίες και γλωσσικές πρακτικές  

στο πολυπολιτισμικό δημοτικό σχολείο: συγκριτική έρευνα  

μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας 

 

 

 

435 

  

Χατζημιχαήλ Χαρούλα   

‘Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες’ του Ιουλίου Βερν:  

πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα, συμβολισμοί 

 

 

 

450 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική και προώθηση της πολυγλωσσίας  

στην Ελλάδα (1976–2001) 

 

Χρήστος Ηρ. Αντωνίου 

Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης   

antwniou@del.auth.gr 

Κωνσταντίνα–Σόνια Αντωνίου  

Πτυχιούχος Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

ksantoniou@gmail.com 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper is to investigate the foreign language policy pursued in 

Greece during the period 1976–2001 and secondly the way this policy during the 

same period contributed to the establishment of the teaching of foreign languages –

English, French, German– in Greek education. The thematic sections through which 

examines the topic of foreign policy in Greece and the promotion of multilingualism, 

determined directly by both the ongoing developments and the language policy of the 

European Economic Community since 1976 and of the European Union since 1992 

and the geopolitical, social and economic upheaval after the collapse of the Soviet 

Union in 1991. 
 

Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ασκηθείσας ξενόγλωσσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και της προώθησης της διδασκαλίας των 

Ξένων Γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής στην Ελληνική Εκπαίδευση 

κατά την χρονική περίοδο 1976–2001.Οι θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες 

εξετάζεται το θέμα της ξενόγλωσσης πολιτικής στην Ελλάδα και της προώθησης της 

διδασκαλίας των τριών Ξένων Γλωσσών στην εκπαίδευση, προσδιορίζονται άμεσα 

τόσο από την γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας από το 1976 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1992 όσο και από τις 

διεθνείς γεωπολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. 
 

 
 

mailto:antwniou@del.auth.gr
mailto:ksantoniou@gmail.com
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1. Εισαγωγή 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ασκηθείσας ξενόγλωσσης 

εκπαιδευτικής πολιτικής και της προώθησης της πολυγλωσσίας στην ελληνική 

εκπαίδευση κατά το χρονικό διάστημα 1976–2001. Η εξέταση του θέματος έχει την 

αφετηρία της το 1976, επειδή εκείνο το έτος χρησιμοποιείται επίσημα για πρώτη 

φορά ο όρος «Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης» από την ΕΟΚ και 

δρομολογείται εφεξής η κοινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική και γλωσσική πολιτική που 

ολοκληρώνεται το 1997. Το ίδιο έτος 1976 στην Ελλάδα πέρα από τις προσπάθειες 

για αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών μετά τη μεταπολίτευση, επιχειρείται η 

πρώτη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976–1977, η οποία λαμβάνει μέτρα που 

συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος στα δεδομένα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής και γλωσσικής πολιτικής.  

Ο όρος «ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική» στην εργασία αυτή σημαίνει τη 

στάση, το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής
1
 ενός Κράτους για την ένταξη της διδασκαλίας 

περισσότερων της μιας ξένων γλωσσών στο εκπαιδευτικό του σύστημα με γνώμονα 

το εθνικό συμφέρον, την ειρηνική συνύπαρξή του με τις γειτονικές χώρες, την 

επικοινωνία και τη συνεργασία του με ολόκληρο τον κόσμο
2
. Αντίστοιχα, ο όρος 

«πολυγλωσσία» δηλώνει τη γλωσσική δυνατότητα ενός ομιλητή ή μιας γλωσσικής 

κοινότητας να γνωρίζει ή να χρησιμοποιεί περισσότερες από δύο ξένες γλώσσες. 

Ερευνητικά το θέμα προσεγγίζεται με βάση την ιστορικο–ερμηνευτική μέθοδο. 

Με την προσέγγιση αυτή, η ασκούμενη ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική για την 

προώθηση της πολυγλωσσίας στην ελληνική εκπαίδευση και οι επιδράσεις που ασκεί 

σε αυτήν η ευρωπαϊκή γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα, ερμηνεύονται με βάση τα διεθνή και εθνικά ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά 

και οικονομικά γεγονότα ως το 1990 και σύμφωνα με τις γεωπολιτικές, κοινωνικές 

και οικονομικές ανακατατάξεις που επέφερε στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο 

μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.  
 

 
2. Η ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας από το 1836 ως το 1976 

 
Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεμελιώνεται από την 

βαυαρική Αντιβασιλεία του βασιλιά Όθωνα από το 1834 έως το 1836
3
, στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του «Ελληνικού» Σχολείου και του Γυμνασίου καθιερώνεται 

ως υποχρεωτική Ξένη Γλώσσα η Γαλλική και όχι η Γερμανική
4
. Η καθιέρωση της 

διδασκαλίας της Γαλλικής ως της μόνης υποχρεωτικής ξένης γλώσσας στην ελληνική 

εκπαίδευση οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: α) Αποτελεί κατά τον 18°, τον 19° 

αιώνα και ως το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου την παγκόσμια γλώσσα της 

διπλωματίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας και των μεταφορών. β) Αντικατοπτρίζει τις 

ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, του Γαλλικού Διαφωτισμού και του γαλλικού 

πολιτισμού. γ) Απηχεί την παγκόσμια πολιτική και οικονομική ισχύ της Γαλλίας κατά 

                                                           
1Παπαδάκης, Ν. (2003) Εκπαιδευτική πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική? Β΄ 

έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 79.  
2
 Αντωνίου, Χρ. (2016α) Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα. Ξενόγλωσση πολιτική και εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2016, σ. 40. 
3
 α) Διάταγμα «Περί δημοτικών σχολείων» του 1834, ΦΕΚ 11/3 Μαρτίου 1834. β) Διάταγμα «Περί 

συστάσεως πανεπιστημίου», ΦΕΚ 86/31 Δεκεμβρίου 1836. γ) Διάταγμα 1 «Περί του κανονισμού των 

Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων», ΦΕΚ 87/31 Δεκεμβρίου 1836. 
4
Διάταγμα 1 «Περί του κανονισμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων»..., ό.π., άρθρα 15 και 81. 
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τον 18° και 19° αιώνα. 

Η διδασκαλία της Γαλλικής ως της μόνης Ξένης Γλώσσας στην ελληνική 

εκπαίδευση δεν αμφισβητείται καθ' όλη τη διάρκεια του 19
ου

 και ως τα μέσα του 20
ου

 

αιώνα. Η πρώτη ισχυρή αμφισβήτηση αυτής της ξενόγλωσσης πολιτικής και η 

πρωτοβουλία για την διδασκαλία περισσότερων της μιας Ξένων Γλωσσών στην 

ελληνική εκπαίδευση πραγματοποιείται κατά την περίοδο 1928–1932 από την 

Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος στην ρεαλιστική του προσπάθεια 

να οργανώσει το σύγχρονο αστικό Ελληνικό Κράτος που θα μπορεί να επικοινωνεί με 

τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο ειρηνικά,  σχεδιάζει και δρομολογεί μια 

μακροπρόθεσμη ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια: α) νομιμοποίηση το 1931 και υπαγωγή στον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας 

όλων των Ξένων Σχολείων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
5
, β) θεσμοθέτηση 

το 1931 της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών των Ξένων Γλωσσών, 

η οποία θα πραγματοποιείται στο  Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών 

(ΙΞΓΦ)
6
 του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

7
, γ) καλλιέργεια στο ΙΞΓΦ του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Γαλλικής, Αγγλικής, Ιταλικής, Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας, των Βαλκανικών Γλωσσών και Φιλολογιών και των 

Ανατολικών Γλωσσών και Φιλολογιών
8
.  

Βεβαίως τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν μετά την εκλογική ήττα του 

Βενιζέλου το 1932, όπως είναι η δικτατορία του Μεταξά, ο Β΄ Παγκόσμιος αλλά και 

ο Εμφύλιος Πόλεμος, δεν θα επιτρέψουν την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων του 

ΙΞΓΦ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όμως αμέσως μετά το τέλος το Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ θα αναδειχθούν σε υπερδύναμη και θα προωθήσουν 

την Αγγλική Γλώσσα ως πρώτη επίσημη γλώσσα στους διεθνείς Οργανισμούς και θα 

επιδιώξουν την γρήγορη επικράτησή της ως κυρίαρχης γλώσσας επικοινωνίας και 

εμπορίου σε όλο τον κόσμο. Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι στην Ελλάδα καθιερώνεται 

εσπευσμένα η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 

1945–1946
9
.   

Το 1951 ιδρύεται και κατά το σχολικό έτος 1951–1952 αρχίζει τη λειτουργία 

του το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο ΙΞΓΦ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ιδρύεται το 1953 και κατά το ακαδ. έτος 1954–1955 

αρχίζει τη λειτουργία του το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο ΙΞΓΦ του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα Τμήματα της Ιταλικής και Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας του ΙΞΓΦ ιδρύονται το 1960 και αρχίζουν τη λειτουργία τους το 

ακαδ. έτος 1960–1961
10

.  

Την ίδια περίοδο ιδρύεται το 1951 το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη 

συνέχεια ιδρύεται και αρχίζει τη λειτουργία του το ακαδ. έτος 1954–1955 το Τμήμα 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το οποίο 

περιλάμβανε δύο έδρες: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Γαλλικού 

Πολιτισμού. Το 1971, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, ιδρύεται 

έκτακτη αυτοτελής έδρα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και 

                                                           
5 Βλ. Νόμο 4862 της 7

ης
 Ιανουαρίου 1931 «Περί των ξένων σχολείων».  

6
 Νόμος 5139 του 1931 «Περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου ξένων γλωσσών και φιλολογιών παρά τω 

Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης», ΦΕΚ 207, τ. Α', 16 Ιουλίου 1931. 
7
 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 

1954. 
8
 Νόμος 5139 του 1931 «Περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου ξένων γλωσσών…, ό.π., άρθρο 2.  

9
 Βλ. Αναγκαστικό Νόμο 752 της 21

ης
 Δεκεμβρίου 1945. 

10
 Βλ. Βασιλικό Διάταγμα 61 του 1960, ΦΕΚ 12, τ. Α΄, 13 Φεβρουαρίου 1960.  
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Σπουδαστήριο με δύο θέσεις βοηθών. Μετά από είκοσι τρία έτη ιδρύεται στα 1977 το 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
11
. Το ενιαίο Τμήμα Ιταλικής 

και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 

έτος 1999–2000 ενώ ως ανεξάρτητα πανεπιστημιακά Τμήματα  Ιταλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργούν από το 2010–2011. 

 

 
3. Η χάραξη κοινής ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, η πλήρης ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ και στην ΕΕ, και τα μέτρα για την προώθηση της 
πολυγλωσσίας στην ελληνική εκπαίδευση (1976–2001) 

 
Η ασκηθείσα ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική και η προώθηση της πολυγλωσσίας 

στην Ελληνική Εκπαίδευση κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1976–2001 κρίνεται ότι 

μπορεί να διερευνηθεί αποτελεσματικότερα μέσα από τις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις που επιχειρούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, κάτω από την 

επίδραση των εξής γεγονότων: α) την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1979, 

β) τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, γ) την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το 1992 και την ενσωμάτωση της Ελλάδας σ΄ αυτήν, δ) την πλήρη ένταξη 

της Ελλάδας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) το 2001. 

 

3.1. Η δρομολόγηση κοινής ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής και ο αντίκτυπός της στην 

ελληνική ξενόγλωσση πολιτική και την ενίσχυση της πολυγλωσσίας (1976–1977) 

 

Το χρονικό διάστημα 1976–1977 είναι σημαντικό για την μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας, επειδή ουσιαστικά τότε αρχίζει να διαμορφώνεται και 

ολοκληρώνεται σταδιακά το 1997 η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Μάλιστα, το 

1976 είναι η πρώτη φορά που στο ψήφισμα των Υπουργών Παιδείας της ΕΟΚ 

χρησιμοποιείται επίσημα ο όρος «Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης»
12

 και που 

αρχίζει να εγκρίνεται η χρηματοδότηση Προγραμμάτων δράσης για την ποιοτική 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης των κρατών μελών της. 

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει καταλυτικά τις μετέπειτα κινήσεις της ελληνικής 

ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκτός από την προσπάθεια της Ελληνικής 

Πολιτείας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών μετά τη μεταπολίτευση, 

η επιχειρούμενη από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976–1977 λαμβάνει 

μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. 

Το πρώτο από αυτά τα μέτρα, που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος 

Ράλλης, είναι η καθιέρωση το 1976 της Δημοτικής ως επίσημης Γλώσσας της 

Εκπαίδευσης και του Κράτους.  

Στο ίδιο πνεύμα του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης εντάσσεται και η 

προώθηση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς  

δημοσιεύεται κατά το σχολικό έτος 1977–1978 το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

μαθήματος της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας για τις τρεις τάξεις του 

Γυμνασίου και κατά το σχολικό έτος 1978–1979 για τις τρεις τάξεις του Λυκείου
13

. 

Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά δημοσιεύεται σταδιακά από το 1978 ως το 1980 

και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας στο Πρότυπο 

                                                           
11

 Βλ. Νόμο 540 του 1977, άρθρα 1, 2 και 4. 
12Βλ. Θεοδωρίδης, Ανδρ./Κουτσελίνη, Μ. (2007) Η έννοια της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 

Εξέλιξη και προσεγγίσεις. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 44, σσ. 26, 27, 29, 30 και 31. 
13

 Βλ. Προεδρικό Διάταγμα 831 του 1977, άρθρο 1. 
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Κλασικό Λύκειο
14

. 

Σε επίπεδο αναβάθμισης του επιπέδου εκπαίδευσης των ξενόγλωσσων 

εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο, σημειώνονται ορισμένες σημαντικές κινήσεις, 

όπως είναι π.χ. η δυνατότητα για απόκτηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών 

ακαδημαϊκών τίτλων, καθώς και ο διαχωρισμός των μαθημάτων του Προγράμματος 

Σπουδών σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. 

Στο ίδιο πνεύμα προώθησης της πολυγλωσσίας αλλά και ενίσχυσης του κύρους 

της Γερμανικής Γλώσσας ενώπιον της πλήρους ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

εντάσσεται –όπως έχει ήδη σημειωθεί– και η πολιτική απόφαση για ίδρυση το 1977 

του πανεπιστημιακού Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
15

. 
 

3.2. Η εφαρμογή της κοινής ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής στην Ελλάδα: τα 
μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση της πολυγλωσσίας της περιόδου 1982–
1985 
 

Η πλήρης ένταξη στην ΕΟΚ στις 28 Ιουνίου 1979 σηματοδοτεί μια νέα εποχή 

γενικότερα για την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα για την άσκηση μιας 

αποτελεσματικότερης ξενόγλωσσης πολιτικής.  Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων και 

από τα παρακάτω νομοθετικά μέτρα, που προωθούν στην πράξη την πολυγλωσσία 

μέσω της σταδιακής ένταξης της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στην ελληνική 

εκπαίδευση: 

 1. Το 1982 ψηφίζεται ο Νόμος [Πλαίσιο] 1268 «Για τη δομή και λειτουργία 

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», με τον οποίο επιχειρείται η πλήρης 

αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των ΑΕΙ
16
. Ορισμένα από τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών των Ξένων Γλωσσών είναι και τα εξής: α) Καταργείται το ΙΞΓΦ του 

ΑΠΘ και στη θέση του ιδρύονται τα τέσσερα αυτοτελή πανεπιστημιακά Τμήματα 

Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών –Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής–, 

που αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

β)  Καταργείται η αυτοτελής έδρα των Τμημάτων Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και στη θέση τους ιδρύονται τα αυτοτελή πανεπιστημιακά 

Τμήματα Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. 

γ) Αναγνωρίζεται ως αυτοτελές το πανεπιστημιακό Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. δ) Τα Τμήματα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας ακολουθούν μια διαφορετική εξέλιξη από τα υπόλοιπα Τμήματα Ξένων 

Γλωσσών και –όπως προαναφέρθηκε– λειτουργούν ως αυτοτελή και ανεξάρτητα 

πλέον Τμήματα του ΕΚΠΑ από το ακαδ. έτος 2010–2011
17

.   

 Η αναγνώριση της αυτοτέλειας των ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών 

Τμημάτων προσδίδει επιστημονικό κύρος στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και άλλη 

δυναμική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των Ξένων Γλωσσών, καθώς 

                                                           
14

 Βλ. Προεδρικό Διάταγμα 845 του 1978, άρθρα 1 και 6. 
15

 Νόμος 540 του 1977, άρθρα 1, 2 και 4. 
16 Υπουργός Παιδείας είναι ο Απόστολος Κακλαμάνης στην Κυβέρνηση Ανδρέα Γ. Παπανδρέου. 
17

 Το Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών του ΕΚΠΑ που είχε ιδρυθεί το 1990 μετεξελίχθηκε το 

ακαδημαϊκό έτος 1999–2000 σε ενιαίο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το 

ενιαίο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ λειτούργησε δέκα συνολικά 

έτη, δηλαδή ως το ακαδημαϊκό έτος 2009–2010.  Από το ακαδημαϊκό έτος 2010–2011 λειτουργούν ως 

αυτοτελή και ανεξάρτητα πλέον τα Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ισπανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Βλ. αναλυτικά στον ιστότοπο: http://www.ill.uoa.gr/to–

tmima.html 

http://www.ill.uoa.gr/to-tmima.html
http://www.ill.uoa.gr/to-tmima.html
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δημιουργεί τις προϋποθέσεις: α) για την πραγματική αυτονομία των Τμημάτων, β) για 

την οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με 

βάση το επιστημονικό προσωπικό, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Τμήματος 

κατά τα διεθνή πρότυπα, γ) για τη διδασκαλία και την καλλιέργεια σε εξαμηνιαία 

βάση περισσότερων γνωστικών αντικειμένων με στόχο την εμβριθέστερη 

επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον, καταργούνται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και οι Σχολές Νηπιαγωγών 

διετούς φοίτησης και στη θέση τους ιδρύονται εννέα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά 

Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και εννέα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής 

Αγωγής τετραετούς φοίτησης. Στα Τμήματα αυτά εκλέγονται ισάριθμα μέλη 

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή ΕΔΙΠ για τη διδασκαλία και 

καλλιέργεια των Ξένων Γλωσσών
18

. 

 2. Με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 413 του 1984 για την 

τροποποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος των Σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, «εισάγεται» 

επίσημα στην Ελληνική Εκπαίδευση η «επικοινωνιακή προσέγγιση» στη διδασκαλία 

του μαθήματος των Ξένων Γλωσσών. Η αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου αυτής
19

 

καθιστά κατανοητή στον μαθητή την πραγματική αξία της εκμάθησης μιας ξένης 

γλώσσας: η ξένη γλώσσα αποτελεί το όργανο ή το μέσον επικοινωνίας και η 

διδασκαλία της στοχεύει πρωτίστως στην ανάδειξη της λειτουργίας της και 

δευτερευόντως στην επιστημονική περιγραφή της. Κατά συνέπεια, ο μαθητής μαθαίνει 

την ξένη γλώσσα, για να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα στο 

κοινωνικό περιβάλλον που βρίσκεται. 

 3. Ψηφίζεται ο Νόμος 1566 του 1985, ο οποίος δίνει νέες διαστάσεις στην 

οργάνωση και λειτουργία πρωτίστως της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αλλά και σε πολλά άλλα σημαντικά θέματα της Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπως είναι τα ακόλουθα: α) Ενισχύεται η αναβάθμιση του επιπέδου 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με την θεσμοθέτηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 

στους κόλπους των ελληνικών ΑΕΙ
20
. Έτσι δίνεται για πρώτη φορά στα Ελληνικά 

ΑΕΙ η δυνατότητα, συνεπώς και στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών, να ιδρύσουν 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και να αναπτύξουν την επιστημονική έρευνα 

στους επιμέρους Τομείς τους (Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Μετάφραση, Διδακτική, 

Παιδαγωγική). β) Θεσμοθετείται το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, το οποίο προβλέπει 

τη διδασκαλία Προαιρετικών μαθημάτων, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται 

μαθήματα νέων Ξένων Γλωσσών όπως: Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και 

Ρωσικής. γ) Προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος των Ξένων Γλωσσών και 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της ξενόγλωσσης 

πολιτικής: 1) θεσμοθετείται για πρώτη φορά η ένταξη της διδασκαλίας των Ξένων 

Γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο
21
, 2) εισάγεται από το σχολικό έτος 1987–1988 η 

διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας σε 124 Δημοτικά Σχολεία
22

, 3) 

αρχίζουν από τη σχολική χρονιά 1989–1990 την πειραματική εφαρμογή της 

                                                           
18

 Βλ. Αντωνίου, Χρ. (2012) Η εκπαίδευση των Ελλήνων δασκάλων (1828–2000). 4
η
 Έκδοση. Αθήνα: 

Πατάκης. 
19

 Βλ. Τσοπάνογλου, Αντ. (1985) Η «επικοινωνιακή προσέγγιση» και το ιστορικό της υιοθέτησής της 

στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 
20 Νόμος 1566 του 1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 167, τ. Α', 30 Σεπτεμβρίου 1985, άρθρο 7. 
21

 Νόμος 1566 του 1985, «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 167, τ. Α', 30 Σεπτεμβρίου 1985, άρθρο 4, παρ. 12. 
22

 Υπουργική Απόφαση αριθ. Γ1 /63605/05–10–1987. 
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διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε 1.208 Δημοτικά Σχολεία από το σύνολο των 

8.069 δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας
23

. 

Προκύπτει έτσι από τα παραπάνω ότι όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα 

με το Νόμο 1268 του 1982 και 1566 του 1985 ανατρέπουν τη δομή των τριών 

βαθμίδων της εκπαίδευσης και γενικά το «παλαιό» και στη θέση του συστήνουν ένα 

σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα με βάση την ευρωπαϊκή απόφαση για την 

Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης ή αλλιώς για την κοινή ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική και γλωσσική πολιτική, που είχε σκοπό την ανάπτυξη παιδείας υψηλού 

επιπέδου  σε όλα τα κράτη μέλη μέσω κυρίως της διδασκαλίας και εκμάθησης των 

τριών «ισχυρών» ευρωπαϊκών γλωσσών.  Πιο αναλυτικά: 1) Όλες οι νομοθετικές 

ρυθμίσεις του Νόμου 1268 του 1982 εστιάζουν στην αναβάθμιση του επιπέδου 

σπουδών στα Πανεπιστήμια. Στην προσπάθεια αυτή αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού του επιπέδου σπουδών σημαντική θέση καταλαμβάνουν τόσο τα 

Τμήματα Ξένων Γλωσσών των δύο παλαιότερων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ΕΚΠΑ 

και ΑΠΘ, τα οποία αναγνωρίζονται ως αυτοτελή πανεπιστημιακά Τμήματα Ξένων 

Γλωσσών και Φιλολογιών όσο και τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

και Προσχολικής Αγωγής, τα οποία και αναγνωρίζονται επίσης ως αυτοτελή 

πανεπιστημιακά Τμήματα τετραετούς φοίτησης. 2)  Οι περισσότερες νομοθετικές 

διατάξεις του Νόμου 1566 του 1985 εστιάζουν επίσης στην αναδιοργάνωση και στην 

βελτίωση της λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

καθώς και στην πρόβλεψη για ένταξη της διδασκαλίας των τριών Ξένων Γλωσσών σε 

αυτές. Σημαντικές επίσης θεωρούνται και άλλες προβλέψεις του Νόμου 1566, όπως 

είναι αυτή για την θεσμοθέτηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα 

ΑΕΙ και εκείνη που αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 

(ΠΕΚ) όλης της επικράτειας.  
 
3.3. Η επίδραση των ευρωπαϊκών γεωπολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων της 

δεκαετίας του 1990 στην ενίσχυση της ξενόγλωσσης πολιτικής και στην προώθηση 
της πολυγλωσσίας στην Ελληνική Εκπαίδευση (1989–1999) 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 

επέρχονται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ήπειρο έντονες γεωπολιτικές και κοινωνικές 

ανακατατάξεις, η επίδραση των οποίων υπήρξε τόσο ισχυρή, που διαμόρφωσε 

κυριολεκτικά μια νέα κατάσταση πραγμάτων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Ειδικότερα, το 1989 κατεδαφίζεται το τείχος του Βερολίνου που από το 1949 

είχε διαμελίσει κυριολεκτικά το ενιαίο Κράτος της Γερμανίας σε Δυτικό και 

Ανατολικό, στην ουσία όμως είχε διαιρέσει ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και τον 

κόσμο σε Δυτικό και Ανατολικό. Έτσι, η πτώση του τείχους του Βερολίνου δεν είναι 

ένα απλό γεγονός αλλά σηματοδοτεί στην πραγματικότητα την αρχή του τέλους τόσο 

του «Ανατολικού μπλοκ» όσο και του ιδεολογικοπολιτικού συστήματος του 

υπαρκτού σοσιαλισμού. Μάλιστα, λίγο καιρό μετά επιβεβαιώνεται στις 26 

Δεκεμβρίου του 1991 η πλήρης κατάρρευση και διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Η έκβαση αυτή οδηγεί άμεσα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας να καταργήσουν την ΕΟΚ και στη θέση της να ιδρύσουν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπογράφοντας στις 7 Φεβρουάριου 1992 στην πόλη Μάαστριχτ της 

Ολλανδίας τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πιο γνωστή ως Συνθήκη 

                                                           
23

 Βλ. Ηλιάδου–Τάχου, Σ./Γρίβα, Ε. (2011) «Διαχρονική ανασκόπηση της διδασκαλίας της αγγλικής 

γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδος: απόπειρα συγκριτικής προσέγγισης», Θέματα 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης 9, σ. 137. 
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του Μάαστριχτ. Σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική
24

 ορίζεται στο 

άρθρο 126 της Συνθήκης αυτής ότι στόχος ΕΕ είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

διάστασης της παιδείας, μέσω ιδίως της εκμάθησης και της διάδοσης των γλωσσών 

των κρατών μελών, της κινητικότας των εκπαιδευτικών και της συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
25

.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξελίξεις αυτές δρομολόγησαν σημαντικές 

γεωπολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και στρατιωτικές ανακατατάξεις, καθώς 

έθεταν –τουλάχιστον προσωρινά– ένα τέλος στον «Ψυχρό Πόλεμο» και επέτρεπαν 

την ένταξη των πρώην Ανατολικών Κρατών –που το επιθυμούσαν και τηρούσαν 

ορισμένες προϋποθέσεις– στο  ευρύτερο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι ανακατατάξεις αυτές έδωσαν νέα ώθηση και στην ξενόγλωσση εκπαιδευτική 

πολιτική της Ελλάδας για περαιτέρω ενίσχυση της διδασκαλίας και εκμάθησης των 

τριών σύγχρονων και ευρέως ομιλούμενων ευρωπαϊκών Γλωσσών στην ελληνική 

εκπαίδευση: της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής. Μάλιστα την ισχυρή 

πολιτική βούληση των Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου 

Σοσιαλιστικού Κινήματος που βρίσκονται στην εξουσία αυτήν τη χρονική περίοδο 

για την περεταίρω ενίσχυση της διδασκαλίας του μαθήματος των Ξένων Γλωσσών 

στην ελληνική εκπαίδευση μαρτυρεί η ψήφιση και η δημοσίευση πολλών και 

σημαντικών σχετικών Νομοθετικών Διατάξεων. Την σπουδή αυτή, εξάλλου, 

υπαγόρευε και η προετοιμασία της Ελλάδας να ενταχθεί πλήρως ως το 2001 στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση
26

.  

Μεταξύ άλλων ψηφίζονται κατά την τελευταία δεκαετία του 20
ου

 αιώνα και οι 

παρακάτω νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην ενίσχυση της διδασκαλίας του 

μαθήματος των Ξένων Γλωσσών στην Ελληνική Εκπαίδευση: 1) Προς εφαρμογή του 

Νόμου 1566 –που είχε ψηφιστεί το 1985– δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα 35 

του 1991, το οποίο προβλέπει στο πλαίσιο λειτουργίας του Πολυκλαδικού Λυκείου τη 

διδασκαλία Προαιρετικών μαθημάτων. Ανάμεσα σε αυτά τα προαιρετικά μαθήματα 

εντάσσονται και τα μαθήματα της Γερμανικής, της Ιταλικής, της Ισπανικής και της 

Ρωσικής Ξένης Γλώσσας
27
. Η εξέλιξη αυτή με την πρόβλεψη για πρώτη φορά της 

διδασκαλίας των συγκεκριμένων Ξένων Γλωσσών στην Ελληνική Εκπαίδευση δεν 

είναι καθόλου συμπτωματική, αλλά συμπίπτει απόλυτα με την ταυτόχρονη οριστική 

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το Δεκέμβριο του 1991 και με την επιρροή που είχε 

αυτή η γεωπολιτική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά 

και στην ξενόγλωσση πολιτική της Ελλάδας. 2) Την ίδια χρονιά που επικυρώνεται η 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στη 1 Νοεμβρίου 1993
28
, στην Ελλάδα 

καθιερώνεται –επί υπουργίας Γεωργίου Σουφλιά στην Κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη
29
– η διδασκαλία του μαθήματος 

                                                           
24 Πρβλ. Tοκατλίδου,  B. (1999) Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική: Θεωρία και πράξη. Στο "Ισχυρές" και 

"ασθενείς" γλώσσες στην Ε.Ε: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (επιμ. 

Α.–Φ. Χριστίδης). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1ος τόμ., σσ. 341–350.  
25

 Βλ. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΚ.ΑΧ–ΕΟΚ.–ΕΚΑΕ, Βρυξέλλες ·Λουξεμβούργο, 1992, 

άρθρο 126. Βλ. στο δικτυακό τόπο: http://europa.eu/eu–law/decision–making/treaties 

/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf/ Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων – Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
26

 Πρβλ. Αντωνίου, Χρ. (2016α) Ξένες Γλώσσες στην Ελληνική Εκπαίδευση…, ό.π., σσ. 104–108. 
27 Προεδρικό Διάταγμα 35 του 1991 «Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας 

προαιρετικών μαθημάτων στους χώρους των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων και άλλων σχολικών 

μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ΦΕΚ 11 τ. Α', 4 Φεβρουάριου 1991, άρθρο 1. 
28

 Βλ. τον δικτυακό τόπο: http://europa.eu/about–eu/index_el.htnn. Βλ. επίσης και https://el.wikipedia. 

org/wiki/ Ευρωπαϊκή– Ένωση. 
29

 Προεδρικό Διάταγμα 447 του 1993 «Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 185, τ. Α', 7 Οκτωβρίου 1993, άρθρο 1. Το 

http://europa.eu/eu–law/decision–making/treaties%20/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf/
http://europa.eu/eu–law/decision–making/treaties%20/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_el.pdf/
http://europa.eu/about-eu/index_el.htnn
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της δεύτερης Ξένης Γλώσσας, δηλαδή της Γαλλικής ή της Γερμανικής, στο 

Γυμνάσιο
30
. 3) Το ίδιο επίσης έτος 1993 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποκλειστικά της Γερμανικής Γλώσσας στο 

Γυμνάσιο, το οποίο είναι δομημένο με αναλυτικό τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές 

της επικοινωνιακής προσέγγισης
31
. 4) Σε συνέχεια της ίδιας ξενόγλωσσης πολιτικής, 

καθιερώνεται οριστικά το 1996 –επί υπουργίας Γεράσιμου Αρσένη
32

 στην επόμενη 

Κυβέρνηση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος με Πρωθυπουργό τον Κ. 

Σημίτη– η διδασκαλία της Αγγλικής ως πρώτης υποχρεωτικής Ξένης Γλώσσας στο 

Γυμνάσιο και η διδασκαλία της Γαλλικής ή της Γερμανικής ως δεύτερης 

επιλεγόμενης υποχρεωτικής
33
. 5) Το ίδιο επίσης έτος 1996 εντάσσεται η διδασκαλία 

της Αγγλικής Γλώσσας στο Ενιαίο εξαετές Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και 

στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου
34
. Μέσω αυτού του Προγράμματος διασφαλίζεται η 

συνέχεια της γνώσης της Ξένης Γλώσσας κατά τη μετάβαση του μαθητή από το 

Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 6) Το επόμενο έτος 1997 θα συνεχιστεί η ίδια ξενόγλωσση 

πολιτική της ενίσχυσης της διδασκαλίας του μαθήματος των Ξένων Γλωσσών, καθώς 

αρχίζει η πιλοτική λειτουργία παράλληλων Τμημάτων διδασκαλίας της Γαλλικής και 

Γερμανικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο
35

. 7) Την ίδια επίσης χρονιά 1997 θεσμοθετείται 

το Ενιαίο Λύκειο
36

 με το Νόμο 2525, στο οποίο η διδασκαλία του μαθήματος της 

Ξένης Γλώσσας είτε ανήκει στα μαθήματα Γενικής Παιδείας είτε στα μαθήματα 

Κατευθύνσεων αποκτά –με βάση τις ώρες διδασκαλίας την εεβδομάδα– ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα
37

. 8) Επιπλέον, το 1997 θεσμοθετείται βάσει 

του Νόμου 2525 το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο προβλέπεται η 

διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών
38

. 9) Δύο έτη μετά, αρχίζει τον Ιούνιο του 1999 η 

διδασκαλία της Αγγλικής στα 28 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
39

 που είχαν επιλεγεί 

σύμφωνα με το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου (Ιούνιος 1999–

Αύγουστος 2000)». 10) Το ίδιο έτος 1999 δημοσιεύεται και το νέο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα της Αγγλικής Γλώσσας του Ενιαίου Λυκείου
40
. Η δομή και η σύνταξη 

                                                                                                                                                                      
Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών δημοσιεύεται το επόμενο έτος με το 

Προεδρικό Διάταγμα 174 του 1994 «Τροποποίηση των ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ΦΕΚ 113, τ. Α', 6 Ιουλίου 1994, άρθρο 1. 
30

 Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών δημοσιεύεται το επόμενο έτος με 

το Προεδρικό Διάταγμα 174 του 1994 «Τροποποίηση των ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών 

μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ΦΕΚ 113, τ. Α', 6 Ιουλίου 1994, άρθρο 1. 
31

 Προεδρικό Διάταγμα 451 του 1993, «Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων 

σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 187, τ. Α', 8 Οκτωβρίου 

1993, άρθρο 2,4682–4689. 
32

 Ο Γεράσιμος Αρσένης είναι Υπουργός Παιδείας της Κυβέρνησης Κ. Σημίτη από τις 5 Σεπτεμβρίου 

1996 ως τις 13 Απριλίου 2000. 
33

 Εγκύκλιος Γ2/4752/22–8–1996. 
34

 Προεδρικό Διάταγμα 15 του 1996, «Αντικατάσταση του Αναλυτικού Προγράμματος του Π.Α. 

493/89 με το ακόλουθο Π.Δ. 15/18–1 –1996», ΦΕΚ 9, τ. Α', 18 Ιανουαρίου 1996. 
35

 Εγκύκλιος Γ2/4430/30–7–1997. 
36Νόμος 2525 του 1997, «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 188, τ. Α', 23 

Σεπτεμβρίου 1997. 
37

 Υπουργική Απόφαση αριθ. Γ2/6953, «Ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α', β', Γ', του Ενιαίου 

Λυκείου», ΦΕΚ 1057, τ. Β', 1 Δεκεμβρίου 1997, άρθρο μόνον. 
38

 Νόμος 2525 του 1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», ό.π., άρθρο 4. 
39

 Βλ. τον δικτυακό τόπο: http://www.pi–schools.ar/proaranns/oloinnero/oloimero 01 03/ 
40

 Υπουργική Απόφαση αριθ. Γ2/3963, «Πρόγραμμα Σπουδών μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στο 

Ενιαίο Λύκειο», ΦΕΚ 1868, τ. Β', 11 Οκτωβρίου 1999, 24163–24192. 

http://www.pi-schools.gr/programs/oloimero/oloimero_01_03/
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του Προγράμματος αυτού βασίζεται στο [αδημοσίευτο ως τότε] Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς [Γλωσσών] του Συμβουλίου της Ευρώπης, με κύριο στόχο την 

ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου ενώπιον 

της επικείμενης ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική – Νομισματική 

Ένωση ως το 2001. 

Προκύπτει έτσι με σαφήνεια ότι από τη στιγμή που διατυπώνεται στη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ ρητά ότι σκοπός της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η 

ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής παιδείας υψηλού επιπέδου μέσω της προώθησης της 

πολυγλωσσίας και της συνεργασίας των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλες 

οι Ελληνικές Κυβερνήσεις εφάρμοσαν μια σταθερή εθνική ξενόγλωσση πολιτική με 

στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας στην ελληνική εκπαίδευση. Έτσι 

οριστικοποιείται το 1996 η διδασκαλία της Αγγλικής ως πρώτης υποχρεωτικής και της 

Γαλλικής ή της Γερμανικής ως δεύτερης επιλεγόμενης υποχρεωτικής Ξένης Γλώσσας 

στο Γυμνάσιο. Το ίδιο συνεχίζεται και το 1997 με την οριστικοποίηση της Αγγλικής ως 

πρώτης υποχρεωτικής και της διδασκαλίας της  Γαλλικής ή της Γερμανικής ως 

δεύτερης επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας στο Λύκειο. Παράλληλα ιδρύεται το 1997 το 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο προβλεπόταν η διδασκαλία των Ξένων 

Γλωσσών.  

 
3.4. Θέσπιση μεθοδολογικών εργαλείων για την ομοιόμορφη διδασκαλία των Ξένων 

Γλωσσών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η έναρξη εφαρμογής 
τους στην Ελληνική Εκπαίδευση (2000–2001) 

 
Με την έναρξη της τρίτης χιλιετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί κατά το διάστημα 

1999–2001 ως κοινό νόμισμα το Ευρώ. Η Ελλάδα που ήταν ήδη πλήρες μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσεται στη 1 Ιανουαρίου 2001 ως πλήρες μέλος και της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, οπότε και υιοθετεί το Ευρώ ως 

κοινό νόμισμα. Έτσι συμμετέχει εφεξής τόσο στις πολιτικές και οικονομικές 

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην υλοποίησή τους, όπως είναι στην 

προκειμένη περίπτωση η προώθηση της πολυγλωσσίας στα κράτη μέλη της. 

Στην προσπάθειά της να προωθήσει κατά το δυνατόν συντομότερα και 

αποτελεσματικότερα την πολυγλωσσία –δηλαδή τη διδασκαλία και την εκμάθηση 

των τριών «ισχυρών» σύγχρονων ευρωπαϊκών Γλωσσών– στα κράτη μέλη της, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει τις εξής αποφάσεις: 

1) Θεσμοθετεί τα εξής μεθοδολογικά «εργαλεία» ή μέσα υλοποίησης της 

ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής:  

α. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύει το 2001 επίσημα το «Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα: Εκμάθηση, Διδασκαλία, Αξιολόγηση» (ΚΕΠΑ), 

που είχε εκπονηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης κατά την περίοδο 1989–1999. Το 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα, αποτελεί βασικά έναν «οδηγό» 

ή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για: 1) τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων, 2) τη 

σύνταξη σχετικών προγραμμάτων σπουδών, 3) τη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων 

για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4) τον καθορισμό των επιπέδων 

γλωσσομάθειας. Το ΚΕΠΑ εστιάζει πρωτίστως στην προώθηση της πολυγλωσσίας 

και της πολυπολιτισμικότητας και θέτει με σαφή τρόπο τον σκοπό και το περιεχόμενο 

διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, που είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής 

επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, καθώς και ο καθορισμός των επιπέδων 
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γλωσσομάθειάς τους
41

. 

β. Το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών  

Το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών καθιερώνεται το 2002 και χρησιμοποιείται 

ως μέσον για την προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. 

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Portfolio είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν 

μεθόδους αυτοαξιολόγησης
42

. 

γ. Τη Δια Βίου Εκπαίδευση 

Η Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση καλύπτει κάθε μορφή μόρφωσης και 

στοχεύει στη μάθηση του ανθρώπου, η οποία αρχίζει από την προσχολική ηλικία και 

εκτείνεται ως μετά τη συνταξιοδότηση. Αυτή η προσπάθεια θα βοηθούσε τους 

ευρωπαίους πολίτες να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τις σύγχρονες οικονομικές 

προκλήσεις και μακροπρόθεσμα θα καθιστούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση την πιο 

ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο
43

. 

2) Ανακηρύσσει το έτος 2001 ως ευρωπαϊκό έτος γλωσσών
44

 

Με τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης 

θέλουν να τονίσουν τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν τόσο στην υποστήριξη των 

εθνικών γλωσσών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο κυρίως στην 

προώθηση της εκμάθησης των τριών σύγχρονων «ισχυρών» ευρωπαϊκών γλωσσών
45

. 

Με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών, το Ελληνικό 

Υπουργείο Παιδείας –με Υπουργό τον Πέτρο Ευθυμίου
46

 στην Κυβέρνηση του Κ. 

Σημίτη– σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επεξεργάζονται το Ενιαίο 

Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για τα μαθήματα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 

δηλαδή του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου. Το κείμενο του ΔΕΠΠΣ και 

ΑΠΣ δημοσιεύεται αρχικά το 2001 στο διαδίκτυο ως Νόμος του Κράτους
47
. Στη 

συνέχεια δημοσιεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο σε έντυπη μορφή δύο τόμων το 2002
48
. Μετά από νέα επεξεργασία και 

δημόσια διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ οριστικά το 2003
49
. Το κείμενο του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών που αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος των 

                                                           
41Βλ. Συμβούλιο της Ευρώπης. Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία. Επιτροπή Παιδείας. 

Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο: Το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη 

γλώσσα: Εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση». Δικτυακός τόπος: http://www.pi–

schools.ar/lessons/enalish/pdf/cef ar.pdf 
42

 Βλ. Συμβούλιο της Ευρώπης. Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών. Εθνική Εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού 

Portfolio γλωσσών και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος: Ευαγγελία Καγκά, Σύμβουλος του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Δικτυακός τόπος: http://www.pi–schools.gr/lessons/french 

/portfolio_gymnasiou.pdf 
43

 Βλ. Συμβούλιο της Ευρώπης. «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: Εκμάθηση, 

διδασκαλία, αξιολόγηση». Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία. Επιτροπή Παιδείας. Τμήμα 

Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο, σ. 1. Δικτυακός τόπος: http://www.pi–schools.ar/lessons/english 

/pdf/cef ar.pdf 
44

 Βλ. Αντωνίου, Χρ. (2016a) Ξένες Γλώσσες στην Ελληνική Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, σ. 115. 
45

 Στη συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης του εορτασμού στα 2001 του «Ευρωπαϊκού Έτους 

Γλωσσών», το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακήρυξε την 26
η
 Σεπτεμβρίου ως ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Γλωσσών. Βλ. http://www.ecb.europa.eu/ecb/historv/emu/html/index.el.html·  
46

 Υπουργός Παιδείας της Κυβέρνησης Κ. Σημίτη είναι την περίοδο αυτή (από τις 13 Απριλίου 2000 

κ.ε.) ο Πέτρος Ευθυμίου. 
47

 ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ Ξένων Γλωσσών, ΦΕΚ 1366, τ. Β,18 Οκτωβρίου 2001. 
48ΥΠΕΠΘ και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τόμος Α' και Β'. Αθήνα: Σεπτέμβριος 2002. 
49

 ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ Ξένων Γλωσσών, ΦΕΚ 303, τ. Β', 13 Μαρτίου 2003 και ΦΕΚ 304, τ. Β', 13 Μαρτίου 

2003. 

http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf
http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf
http://www.pi–schools.gr/lessons/french%20/portfolio_gymnasiou.pdf
http://www.pi–schools.gr/lessons/french%20/portfolio_gymnasiou.pdf
http://www.pi–schools.ar/lessons/english%20/pdf/cef%20ar.pdf
http://www.pi–schools.ar/lessons/english%20/pdf/cef%20ar.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.el.html
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τριών Ξένων Γλωσσών, συντάσσεται με βάση τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του 

Curriculum και στηρίζεται στη διδακτική μεθοδολογία της επικοινωνιακής 

προσέγγισης. 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των Ξένων 

Γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, ώστε να 

μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών επιδιώκεται η ανάπτυξη των γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της εξοικείωσής τους με τις έννοιες του 

εγγραμματισμού (μορφή, δομή, λειτουργία και χρήση της ξένης γλώσσας), της 

πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.  

Γενικά, με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι οι μαθητές θα μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν το νέο ευρωπαϊκό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, 

στο οποίο εισέρχεται η Ελλάδα με την ένταξή της από το 2001 στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση.  

 
 
4. Επίλογος 
 
Η απόφαση της ΕΟΚ του 1976 για την έμπρακτη ενίσχυση της Ευρωπαϊκής 

Διάστασης της Εκπαίδευσης συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ελληνικής 

ξενόγλωσσης πολιτικής για προώθηση της πολυγλωσσίας. Μάλιστα μετά τη 

μεταπολίτευση, η μεταρρύθμιση του 1976–1977 εδραιώνει ως επίσημη γλωσσική 

μορφή του Κράτους και της Εκπαίδευσης τη Δημοτική και παράλληλα ενισχύει τη 

θέση του μαθήματος της διδασκαλίας των τριών Ξένων Γλωσσών –Αγγλικής, 

Γαλλικής, Γερμανικής– στην ελληνική εκπαίδευση. 

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και η σχεδόν ταυτόχρονη 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1992 αλλάζει όλα τα γεωπολιτικά, κοινωνικά και  

οικονομικά δεδομένα τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη 

σαφή ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική για προώθηση της πολυγλωσσίας και της 

πολυπολιτισμικότητας στα κράτη μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την 

ελληνική ξενόγλωσση πολιτική να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να 

οριστικοποιηθεί από το 1993 ως το 2001 η θέση της Αγγλικής, Γαλλικής και 

Γερμανικής Γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση. 

Η συνεχής προώθηση της πολυγλωσσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα 

κράτη μέλη της είναι επιθυμητή και συμβάλλει στην επικοινωνιακή προσέγγιση των 

λαών και στην επιθυμητή αλληλοκατανόηση των πολιτισμών. Η πολυγλωσσία, 

ωστόσο, είναι ορθό να εκλαμβάνεται όπως ακριβώς ορίζεται από τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, δηλαδή όχι ως προώθηση μόνο των τριών ευρωπαϊκών «ισχυρών» 

Γλωσσών αλλά ως έμπρακτη υποστήριξη και των υπόλοιπων εθνικών γλωσσών των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένες από τις οποίες κινδυνεύουν με 

συρρίκνωση. 
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Abstract 

Approximately 300.000 citizens of Greek origin live today across Canada. Most of 

them participate in organized communities that offer diverse and multifaceted 

activities ranging from language schools, churches and cultural events. Modern Greek 

is taught as a heritage language in the context of a complex semi–official educational 

system which varies from province to province and involves both state/Canadian and 

community/Greek organizations. This paper presents the main findings of a 

community–based action research with a starting point in 2012. Its main objectives 

include mapping Greek–language education in Canada and capturing the 

particularities of teaching and learning Greek as a heritage language in specific socio–

cultural environments.  

 

Περίληψη 

 

Στον Καναδά ζουν σήμερα περίπου 300.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής έχοντας 

συγκροτήσει οργανωμένες κοινότητες που αναπτύσσουν ποικιλόμορφη και 

πολυεπίπεδη δράση σε σχολεία, εκκλησίες και πολιτιστικά κέντρα. Η ελληνική 

διδάσκεται ως γλώσσα κληρονομιάς στο πλαίσιο ενός σύνθετου ημιεπίσημου 

εκπαιδευτικού συστήματος που διαφέρει από επαρχία σε επαρχία και στο οποίο 

συμμετέχουν τόσο κρατικοί/καναδικοί όσο και παροικιακοί φορείς. Η μελέτη 

επιχειρεί να καταγράψει τα κυριότερα ευρήματα ενός πλέγματος δράσεων με βασική 

επιδίωξη τη χαρτογράφηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά και την 

αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η διδασκαλία της ελληνικής στα 

συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα.  
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Εισαγωγή  

 

Βασική επιδίωξη της μελέτης
50
είναι η χαρτογράφηση της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στον Καναδά και η αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η 

διδασκαλία της ελληνικής σε ένα πλαίσιο κατεξοχήν πολυπολιτισμικό. 

Παρουσιάζονται έτσι τα κυριότερα σημεία ποικίλων δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν από το έτος 2012 ή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Η διερεύνηση 

κινείται σε δυο άξονες: α) την καταγραφή των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί 

από διάφορους φορείς με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου και β) τον προσδιορισμό των βασικότερων προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν στο πεδίο εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες. 

Παράλληλα, κατατίθενται προτάσεις βελτίωσης και επισημαίνονται διαφαινόμενες 

προοπτικές αναφορά με την ενίσχυση του υποστηρικτικού πλαισίου διδασκαλίας των 

γλωσσών κληρονομιάς.  

 

 

Θεωρητικό πλαίσιο: γλώσσες κληρονομιάς και κοινοτικές έρευνες δράσης  

 

Ο όρος γλώσσες κληρονομιάς χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Καναδά τη 

δεκαετία του 1970 για να προσδιορίσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν 

τη διδασκαλία γλωσσών των εθνοτικών κοινοτήτων μεταναστών στη χώρα 

(Cummins, 2001, 2014; Cummins & Danesi, 1990). Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1990 ο όρος έχει κυριαρχήσει στη διεθνή βιβλιογραφία έναντι άλλων συνώνυμων 

(μητρικές γλώσσες, εθνοτικές γλώσσες, κοινοτικές γλώσσες, διεθνείς γλώσσες, τρίτες 

γλώσσες, γλώσσες καταγωγής κλπ.) και αναφέρεται σε εκείνες τις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται στο οικογενειακό περιβάλλον χωρίς να είναι ωστόσο επίσημες ή 

κυρίαρχες στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Valdes, 2001). Κατά την Carreira 

(2004) τρία είναι τα βασικά κριτήρια ορισμού των ομιλητών γλωσσών κληρονομιάς: 

(α) η προϋπάρχουσα γνώση της γλώσσας, (β) η σύνδεσή της με μια συγκεκριμένη 

γλωσσική/εθνοτική κοινότητα και (γ) η σημασία της ως συνδετικού κρίκου μεταξύ 

των μελών μιας οικογένειας. Συχνά οι γλώσσες που  χρησιμοποιούνται στο σπίτι από 

μετανάστες μεταδίδονται αποσπασματικά στα παιδιά, καθώς παρεμβάλλεται η 

κυρίαρχη γλώσσα κυρίως κατά την εφηβική ηλικία (Cho et al, 2004). Οι Polinsky και 

Kagan (2007) διέκριναν έτσι δύο τύπους μαθητών/τριων γλωσσών κληρονομιάς: ο 

ευρύς τύπος αναφέρεται σε όσους έχουν οικογενειακούς ή πολιτισμικούς δεσμούς με 

μια γλώσσα χωρίς απαραίτητα να τη χρησιμοποιούν ή να τη γνωρίζουν, ενώ ο στενός 

τύπος παραπέμπει σε όσους έχουν εξοικειωθεί με τη γλώσσα σε ένα βαθμό χωρίς 

απαραίτητα να προλάβουν να την κατακτήσουν πριν από τη μετάβαση στην κυρίαρχη 

γλώσσα.   

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ο όρος δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένος, καθώς η διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής στην ομογένεια 

συνήθως καλύπτεται από τους όρους μητρική, δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Ωστόσο, 

υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης 

γλώσσας και των γλωσσών κληρονομιάς (Carreira, 2004, 2013, 2016; Lacorte & 

Canabal, 2003; Kagan&Dillon, 2004, 2009, 2012). Οι μαθητές/ριες γλωσσών 

κληρονομιάς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα στην ορθογραφία σε σχέση με 

                                                           
50This research was supported by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
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τους/τις μαθητές/ριες δεύτερης γλώσσας, αλλά τείνουν να έχουν μεγαλύτερες 

δυνατότητες στον εντοπισμό πραγματολογικών και υφολογικών στοιχείων και στην 

ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων κατανόησης.  

Η ακουστική ικανότητα των μαθητών αυτών φαίνεται μάλιστα πως είναι γενικά 

ισχυρότερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γλωσσικές τους δεξιότητες (Polinsky & 

Kagan, 2007; Valdes, 2000). Oι ομιλητές/ριες της κατηγορίας αυτής διαφέρουν 

μεταξύ τους, ωστόσο, στην παραγωγή προφορικού λόγου, καθώς άλλοι έχουν 

αναπτύξει ικανότητες ανάλογες των φυσικών ομιλητών/ριών και άλλοι μετά βίας 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα–στόχο (Carreira & Kagan, 2011: 371). Η μεταγλώσσα που 

χρησιμοποιείται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την παρουσίαση των γραμματικών 

φαινομένων και απαντά στα σχολικά εγχειρίδια μπορεί να είναι σχετικά δυσνόητη για 

τους μαθητές γλωσσών κληρονομιάς που διαθέτουν εν τούτοις λιγότερα λεξιλογικά 

κενά και ευρύτερο φάσμα λεξιλογίου σε σχέση με τους μαθητές/ριες δεύτερης 

γλώσσας (Isurin & Ivanova–Sullivan, 2008; Carreira & Kagan, 2011). Οι διαφορές 

αυτές ανάγονται ενδεχομένως στο γεγονός ότι η απόκτηση της γλώσσας κληρονομιάς 

αρχίζει στο σπίτι σε αντίθεση με την εκμάθηση ξένων γλωσσών η οποία– 

τουλάχιστον αρχικά– πραγματοποιείται σε ένα πιο τεχνητό περιβάλλον, αυτό της 

σχολικής τάξης (Benmamoun et al, 2010).  

Η Κοινοτική Συμμετοχική Έρευνα(ΚΣΕ) είναι μια συνεργατική προσέγγιση που 

προβλέπει την ισότιμη ενεργοποίηση όλων των συμμετεχόντων στην ερευνητική 

προσπάθεια και αναγνωρίζει την ιδιαίτερη συμβολή τους. 'Έχει ως αφετηρία ένα 

ερευνητικό θέμα που είναι σημαντικό για την κοινότητα και αποσκοπεί στην ποιοτική 

βελτίωση της δράσης της και στην επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών 

(Kellogg Foundation, 2001). Αναγνωρίζοντας, συνεπώς, την κοινότητα ως μονάδα 

ταυτότητας αντλεί δυνάμεις και πόρους από αυτήν, ενώ παράλληλα υποστηρίζει 

συνεργατικές διαλεκτικές διαδικασίες σε όλες τις φάσεις της έρευνας (Israel et al, 

1998). Αξιοποιώντας το δίπτυχο γνώση–δράση για το κοινό αμοιβαίο όφελος, 

προωθεί ένα πλαίσιο συν–μάθησης και ενδυνάμωσης που αμβλύνει τυχόν κοινωνικές 

ανισότητες, καθώς απώτερος στόχος είναι η διάδοση των ερευνητικών πορισμάτων 

και των παραγόμενων γνώσεων σε όλους τους εταίρους. Οι κοινοτικές έρευνες 

δράσης που πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση γλωσσικών θεμάτων είναι γνωστές 

ως Έρευνες Δράσης Κοινοτικών Γλωσσών (Community–based Language Research). Ο 

όρος επινοήθηκε από την Czaykowska–Higgins (2009) για να περιγράψει έρευνες που 

υλοποιούνται με τη συνδρομή των μελών της κοινότητας ως ερευνητών και 

στοχεύουν στην προαγωγή της γνώσης σε σχέση με τη γλώσσα που η ίδια κοινότητα 

χρησιμοποιεί. Τέτοιες έρευνες στο πεδίο των γλωσσών κληρονομιάς μπορούν να 

οδηγήσουν σε μια σειρά από προγραμματισμένες δράσεις, ώστε να προσδιοριστούν οι 

αποτελεσματικές ενέργειες εκείνες που συμβάλλουν στη διατήρηση μειονοτικών 

γλωσσών σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Κοινή συνισταμένη των δράσεων 

είναι ότι θέτουν στο επίκεντρο τρεις βασικούς παράγοντες της εθνογλωσσικής 

ζωτικότητας (Gilesetal, 1977) που επηρεάζουν την μακροχρόνια διατήρηση μιας 

εθνικής γλώσσας: (α) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (πόσοι είναι οι ομιλητές της 

γλώσσας, πόσο πυκνός είναι ο πληθυσμός τους  κλπ.), (β) το κοινωνικό κύρος (της 

γλωσσικής κοινότητας), και (γ) τη θεσμική στήριξη που παρέχεται στην κοινότητα 

και τη γλώσσα της από κυβερνητικές υπηρεσίες, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης κ.λπ. (Gilesetal, 1985; Αφένδρας, 1994). Σχετικές ερευνητικές 

παρεμβάσεις πραγματοποιούνται τόσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

γλωσσικής μεταστροφής (Fishman 1964, 2001;Gogonas, 2009) όσο και της 

γλωσσικής αναζωογόνησης μειονοτικών γλωσσών που απειλούνται με εξαφάνιση 
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(Peyton et al, 2001; Fishman, 2001; UNESCO, 2003; Horneberger, 2006; Wiley et al, 

2014).  

 

 

Η διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας κληρονομιάς: πλαίσιο δράσεων  

 

Χαρτογράφηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά  

 

Η ουσιαστικότερη κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών, του κοινωνικού και 

πολιτισμικού πεδίου μέσα στο οποίο ομιλείται –και κυρίως διδάσκεται– η ελληνική, 

προϋποθέτει συντονισμένες προσπάθειες χαρτογράφησης. Η αποτύπωση και  

επικαιροποίηση των στοιχείων υπαγορεύεται από τον ίδιο τον ημιτυπικό χαρακτήρα 

που διέπει το σύστημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά (Δαμανάκης, 

2010) και επιτρέπει σε ένα δεύτερο χρόνο την πιο στοχευμένη και αποτελεσματική 

χάραξη δράσεων προς την κατεύθυνση αναβάθμισής της. Οι προσπάθειες αυτές 

θέτουν στο επίκεντρο τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας –ανά πόλη ή ευρύτερη 

περιοχή–  διαφορετικών φορέων, σχολείων, προγραμμάτων και κέντρων 

ελληνομάθειας (Aravossitas, 2014, 2016). Μελετώνται, έτσι, εκτός από τον αριθμό 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγγραμμένων μαθητών/φοιτητών ανά βαθμίδα 

και τάξη, των διδασκόντων και των εκπαιδευτικών μονάδων, ο τρόπος 

χρηματοδότησης των δομών, το κόστος φοίτησης σε αυτές, αλλά και οι διαθέσιμοι 

πόροι και υποδομές. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη βάση διεύρυνσης στη συνέχεια 

και πιο ειδικών διδακτικών παραμέτρων με κύριες τη φύση του εκπαιδευτικού υλικού 

που αξιοποιείται στις τάξεις, το διδακτικό πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών, 

καθώς και τη σχέση των εκπαιδευτικών μονάδων με το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον (Δαμανάκης, 2007; Σκούρτου & Καζούλλη, 2016).  

Καθώς οι δράσεις αυτές εγγράφονται σε κοινοτικά πλαίσια, ενεργοποιούνται 

ομάδες ερευνητών από διαφορετικούς φορείς (συντονιστές Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης, Εκκλησία, Σύλλογος Ελλήνων εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι κοινοτήτων 

και οργανισμών, πανεπιστήμια) που λειτουργούν πάραυτα ομαδικά και συντονισμένα. 

Η χρήση ποικίλων εργαλείων έρευνας (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, ομάδες 

εργασίας, διαδικτυακή έρευνα, αρχεία δεδομένων) είναι επιβεβλημένη,γιατί επιτρέπει 

τη συλλογή ευρέος φάσματος δεδομένων για την ανάλυση των οποίων αξιοποιείται το 

πλαίσιο AIM (Αccess, Innovation, Motivation). Βασικοί άξονές του είναι οι αρχές της 

(α) πρόσβασης, (β) της καινοτομίας και (γ) των κινήτρων (Aravossitas, 2016: 86). Σε 

σχέση με τον πρώτο άξονα χαρτογραφούνται τα προγράμματα της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης, αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά καθώς και 

ανθρώπινοι και εκπαιδευτικοί πόροι (π.χ. αριθμός μαθητών και σχολικών μονάδων 

ανά περιοχή και εκπαιδευτική βαθμίδα, αναλυτικά προγράμματα). Εξετάζονται, 

επίσης, ζητήματα όπως η στελέχωση των προγραμμάτων με εκπαιδευτικό προσωπικό 

και η κατάρτιση του, οι διαθέσιμες υποδομές (σχολικές μονάδες, αίθουσες, 

εξοπλισμός), οι πηγές διδακτικού υλικού, η χρηματοδότηση, καθώς και το νομικό και 

οργανωτικό καθεστώς που υποστηρίζει τη λειτουργία τους.  

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη μελέτη του βαθμού προσαρμογής του 

κοινοτικού (ελληνόγλωσσου) εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της νέας 

γενιάς του μαθητικού πληθυσμού. Εδώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη χρήση του 

διδακτικού υλικού και των σχολικών εγχειριδίων από όσους διδάσκονται την 

ελληνική ως δεύτερη/ξένη ή γλώσσα κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των 

σύγχρονων παιδαγωγικών/διδακτικών τάσεων και των νέων μέσων πληροφορίας και 

επικοινωνίας. Έμφαση δίνεται συνεπώς στις δυνατότητες που παρέχονται πλέον μέσω 
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διαδικτύου για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στον τομέα των 

κινήτρων αναλύονται οι συνθήκες που επηρεάζουν τη σχέση μαθητών, διδασκόντων, 

γονέων και κοινοτικών παραγόντων με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και 

εντοπίζονται τρόποι για τη βελτίωσή τους. Εξετάζονται ειδικότερα οι αποδοχές των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε κοινοτικά προγράμματα, το πλαίσιο αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου, αναγνώρισης των μαθημάτων από το επίσημο εκπαιδευτικό 

σύστημα και χορήγησης πιστοποιητικού ελληνομάθειας, καθώς και ποικίλες 

ανάλογες δράσεις (υποτροφίες, κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια και 

προγράμματα φιλοξενίας μαθητών στην Ελλάδα, κ.ο.κ). Συνοπτικά, η προσέγγιση 

μέσω του πλαισίου ΑΙΜ βοηθά ν' αναδειχθούν οι ανάγκες, οι προκλήσεις και οι 

δυνατότητες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά,  αλλά και ν' 

αναζητηθούν μέσα για τη συνεχή αναβάθμιση και βιωσιμότητά της.   

Οι ερευνητικές αυτές προσπάθειες έχουν συμβάλει σημαντικά στην άντληση 

συμπερασμάτων αναφορικά με α) τη θέση της ελληνικής σε πολυπολιτισμικά  

πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, β) τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία 

της ως γλώσσας κληρονομιάς και γ) τις διαφαινόμενες για την ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση προοπτικές (Aravossitas, 2016; Δαμανάκης, 2010). Μέσω της σύνθεσης 

κάποιων βασικών σημείων της χαρτογράφησης επιχειρείται μια σύντομη εδώ 

σκιαγράφηση της πραγματικότητας. Η ελληνική ως ανεπίσημη γλώσσα ομιλείται από 

ένα γλωσσικό πληθυσμό 300.000 περίπου χιλιάδων ατόμων (243.000 βάσει της 

επίσημης απογραφής του 2006) στον Καναδά και συγκαταλέγεται μεταξύ των είκοσι 

ανεπίσημων γλωσσών της χώρας με αριθμό ομιλητών που ξεπερνά τις 100.000 

(StatisticsCanada, 2011). Διδάσκεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) εντασσόμενη σε 

διαφορετικά είδη προγραμμάτων: ημερήσια (Σωκράτης–Δημοσθένης της Ελληνικής 

Κοινότητας του Μόντρεαλ, Μεταμόρφωσης της Ελληνικής Ορθόδοξης Μητρόπολης 

Τορόντο–Καναδά), αναγνωρισμένα (Αριστοτέλης της Ελληνικής Κοινότητας 

Τορόντο), ενταγμένα (Προγράμματα Credit για μαθητές Λυκείου που αναγνωρίζονται 

από το καναδικό εκπαιδευτικό σύστημα), τμήματα ελληνικής γλώσσας 

(Προγράμματα Διεθνών Γλωσσών των Καναδικών Δημοσίων Σχολικών Επιτροπών ή 

Ελληνικών κοινοτήτων που λειτουργούν 1–2 φορές την εεβδομάδα), αλλά και 

προγράμματα πανεπιστημιακού επιπέδου σε έξι δημόσια πανεπιστήμια του Καναδά. 

Σε αυτά φοιτούν φοιτητές και φοιτήτριες με διαφορετική βιωματική σχέση με τη 

γλώσσα–στόχο και διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες ή προσδοκίες (Oikonomakou et 

al, 2017).  

Το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου μαθητικού πληθυσμού –που ανέρχεται 

στον Καναδά κοντά στις 10.000 σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες– ανήκει στην 

τρίτη γενιά, όπου, σύμφωνα με έρευνες για τη διατήρηση των γλωσσών κληρονομιάς, 

εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό γλωσσικής μεταστροφής στην κυρίαρχη γλώσσα 

(Albaetal, 2002). Ένα πολύ σημαντικό μέρος τους προέρχονται από μεικτές 

οικογένειες (ένας από τους δυο γονείς είναι ελληνικής καταγωγής). Θεωρούν έτσι την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ιδιαίτερα σημαντική για την ταυτότητά τους και 

πρακτικά αξιοποιήσιμη όχι τόσο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία αλλά για 

επικοινωνία με συγγενείς και φίλους στο κοινωνικό τους περιβάλλον και για ταξίδια 

αναψυχής στην Ελλάδα.   

Οι εκπαιδευτικές δομές εποπτεύονται από τις ελληνικές κοινότητες, την 

Εκκλησία, το κράτος/επαρχία, αλλά και από ιδιώτες, και λειτουργούν συχνά 

απογεύματα ή Σάββατα. Το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιείται είναι πολυποίκιλο 

και δημιουργείται συχνά στο πεδίο από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Στηρίζεται 

κυρίως σε εγχειρίδια του ΟΕΔΒ και του ΕΔΙΑΜΜΕ Ξ/Β, αλλά και στα γενικά ή 
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επαρχιακά προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία. Η διασπορά των 

φορέων, οι πολυεπίπεδες τάξεις, ο πολύμορφος μαθητικός πληθυσμός δυσχεραίνει το 

έργο των εκπαιδευτικών η επαγγελματική εξέλιξη των οποίων είναι επίσης ένας από 

τους στόχους των προσπαθειών χαρτογράφησης (Aravossitas & Oikonomakou, 

2017). Έτσι, έχει ήδη υλοποιηθεί και η σκιαγράφηση του προφίλ των διδασκόντων, 

των ιδιαίτερων εθνικών, κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους, καθώς 

και του γενικότερου πλαισίου μέσα στο οποίο επιτελείται το έργο τους. 

Αναδείχθηκαν συγχρόνως οργανωτικές και πρακτικές αδυναμίες που ανάγονται κατά 

κανόνα στο κομβικό ζήτημα της χρηματοδότησης, της ανεύρεσης πόρων σε μια 

τακτική και σταθερή βάση, ώστε ν' εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προγραμμάτων.  

Η επιδότηση της διδασκαλίας των διεθνών γλωσσών, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών 

από την Ελλάδα, η δημιουργία και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού και οι 

πρωτοβουλίες του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας, 

αλλά αδυνατούν να καλύψουν ενίοτε τις αυξημένες ανάγκες.  

Οι προσπάθειες χαρτογράφησης, η οποία λαμβάνεται ως ανοιχτή και συνεχώς 

αλληλοτροφοδούμενη διαδικασία, δεν συντελούν μόνο στη ρεαλιστική περιγραφή της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα αντιμετώπισης 

σειράς αδυναμιών, άλλοτε συστημικών και άλλοτε αμιγώς ερευνητικών, και εννοούν 

τη λήψη αποφάσεων (Minkler & Wallerstein, 2003; Lynch, 2008). Η δυσκολία 

συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων λόγω και της απουσίας ή ανεπαρκούς 

ενημέρωσης των αρχείων, η μεταβλητότητα του καθεστώτος λειτουργίας των 

φορέων, οι νομικού ή γραφειοκρατικού τύπου εμπλοκές, τα προβλήματα 

συντονισμού, αλλά και η επίπονη εξασφάλιση αντιπροσωπευτικού δείγματος 

(διδάσκοντες, διευθυντές/στελέχη, μαθητές, γονείς) είναι μερικές από τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν οι ομάδες ερευνητών. Προσκρούουν, επίσης, στην έλλειψη 

επαγγελματισμού, στην απουσία κινήτρων ή οράματος και κυρίως στη ρευστότητα 

που διέπει τον προσανατολισμό και τη φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών.   

 

Επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη δασκάλων γλωσσών κληρονομιάς 

 

Η διερεύνηση θεμάτων που άπτονται των αναγκών και των προβληματισμών των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική στον Καναδά εντάσσεται, όπως είδαμε, 

σε μια ευρύτερη έρευνα κοινοτικής δράσης για τις προοπτικές της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης.  σε αυτήν συμμετέχουν το Γραφείο Συντονιστή Ελληνόγλωσσης 

Εκπαίδευσης (Προξενείο Ελλάδας στο Τορόντο), το Γραφείο Παιδείας της 

Μητρόπολης Τορόντο–Καναδά, ο Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών στο Οντάριο, 

το Πανεπιστήμιο του Τορόντο (ΟISE–Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών) και το 

Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς (ΙΕΚ/HHF) στο Οντάριο. Μέσω της συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από εκπροσώπους 

των φορέων, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας επιμορφωτικών σεμιναρίων 

επιδιώχθηκε έτσι: α) η αξιολόγηση και ο προγραμματισμός νέων επιμορφωτικών 

δράσεων και β) η αξιολόγηση πτυχών του εκπαιδευτικού έργου και γ) η κατάθεση 

προτάσεων βελτίωσης παιδαγωγικών, λειτουργικών και εργασιακών αδυναμιών. Tα 

βασικά συμπεράσματα των μέχρι τώρα ερευνών (Aravossitas & Oikonomakou, 2017) 

αφορούν τρεις άξονες–επιδιώξεις: (α) τη σκιαγράφηση του προφίλ των διδασκόντων, 

(β) την αναγκαιότητα επιμόρφωσής τους σε δεδομένες θεματικές ενδιαφέροντος και 

(γ) τον προσδιορισμό των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στην τάξη.  

Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί δεν αποτελούν ένα ενιαίο 

σύνολο, καθώς διαθέτουν μεν μακρά συνήθως διδακτική εμπειρία, αλλά διατηρούν 

διαφορετική βιωματική σχέση με τη γλώσσα που διδάσκουν αναλόγως και του τόπου 



32 
 

καταγωγής τους (η πλειοψηφία τους είναι γεννημένοι στην Ελλάδα και στον Καναδά 

ακολούθως). Διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται και στην ακαδημαϊκή τους διαδρομή, 

στον βαθμό εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες, ενώ στα κοινά σημεία 

συγκαταλέγεται η γενική αποτίμηση των εργασιακών συνθηκών ή προοπτικών. H 

πλειοψηφία τους εργάζεται σε ένα σταθερό καθεστώς υποαπασχόλησης και σε 

μακρινή ενίοτε απόσταση από τον τόπο διαμονής. Παρ' όλες τις πρακτικές δυσκολίες, 

εκφράζουν στατιστικά τον βαθμό ικανοποίησής τους τόσο για την ποιότητα του 

διδακτικού τους έργου και την υποστήριξη που λαμβάνουν στον χώρο εργασίας τους, 

όσο και για την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών δράσεων που έχουν 

παρακολουθήσει. Η καταγραφή των θεματικών ενοτήτων που προτείνεται να 

ενσωματωθούν σε επερχόμενες επιμορφώσεις, καθώς και η επεξεργασία ανάλογων 

ερωτημάτων, καταδεικνύουν πως οι μεγαλύτερες δυσκολίες σε επίπεδο διδακτικής 

πρακτικής εντοπίζονται στη διαχείριση ανομοιογενών τάξεων διαφορετικών 

επιπέδων, στην ανεύρεση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που να εναρμονίζεται 

με τις ανάγκες/κίνητρα των μαθητών/ριών και στην εφαρμογή εναλλακτικών 

στρατηγικών ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων και αξιολόγησης. Προβληματισμοί 

διατυπώνονται συγχρόνως για το κόστος των επιμορφώσεων και την έλλειψη χρόνου 

λόγω του απαιτητικού προγράμματος των ενδιαφερόμενων. 

 

Ελληνομάθεια: πιστοποίηση ελληνομάθειας  

 

Το ανεπίσημο καθεστώς που διέπει τη διδασκαλία της ελληνικής στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον Καναδά έχει ως συνέπεια να μην υπάρχει 

πιστοποίηση για το επίπεδο επάρκειας στη γλώσσα (Aravossitas, 2016: 308). Σε 

πολλά από τα προγράμματα που λειτουργούν είτε από κοινοτικούς–παροικιακούς 

φορείς είτε από τo δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα (προγράμματα διεθνών γλωσσών 

/δια βίου μάθησης) δεν προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησης. Στην προσπάθειά 

τους να ενισχύσουν τα κίνητρα μαθητών–διδασκόντων και ν' αποτιμήσουν το 

παραγόμενο έργο, ορισμένοι φορείς προκρίνουν τη συμμετοχή στις εξετάσεις 

πιστοποίησης ελληνομάθειας που διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

(στον Καναδά λειτουργούν έξι εξεταστικά κέντρα Ελληνομάθειας). Τα τελευταία 

χρόνια φορείς όπως η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο επιδότησαν (το κόστος 

συμμετοχής κυμαίνεται από $100 ως $150) τη συμμετοχή των μαθητών/ριών τους 

στις εξετάσεις με αποτέλεσμα ν’ αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των συμμετεχόντων 

από 10–15 μαθητές τη διετία 2008–2009 σε 50–60 μαθητές τη διετία 2010–2012. Η 

παροχή κινήτρων ενίσχυσης των εξετάσεων πιστοποίησης –εκτός από τη δυνατότητα 

απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσικής επάρκειας– μπορεί 

να συμβάλει στην αξιολόγηση του επιπέδου της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στη βάση των επιδόσεων των εξεταζόμενων. Η δημιουργία ενός κοινού 

πλαισίου αξιολογικών κριτηρίων που θα υιοθετείται και θα εφαρμόζεται στα 

σχολεία/τμήματα ελληνικής γλώσσας θα λειτουργήσει ρυθμιστικά για τον σαφή 

καθορισμό και διάρθρωση των επιπέδων σπουδών ανά βαθμίδα ή ηλικιακή ομάδα. Η 

ολοκλήρωση, για παράδειγμα, του επιπέδου Α2 βάσει του Ευρωπαϊκού  Πλαισίου 

Γλωσσών (Council of Europe, 2015) μπορεί να τίθεται ως κριτήριο επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της πρωτοβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.  

 

Η γλώσσα στο πεδίο: θερινά σχολεία  

 

Το θερινό σχολείο της Καλαμάτας (Tζαλαλής, υπό έκδοση; Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, 2016) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006 με πρωτοβουλία της 
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Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και 

κύριο χρηματοδότη τον Δήμο Καλαμάτας. Σκοπός του είναι να ενισχυθεί η παιδεία 

των ομογενών μέσω της γλωσσικής εκμάθησης και της καθημερινής βίωσης της 

ελληνικής κουλτούρας. Η επιδίωξη αυτή, που εξασφαλίζει παράλληλα την 

κοινωνικοποίηση των νέων σε ένα αμιγές ελληνικό περιβάλλον, πραγματώνεται μέσω 

της διδασκαλίας μαθημάτων ελληνικής γλώσσας (σε δυο επίπεδα, αρχαρίων και 

προχωρημένων) και πολιτισμού (διδασκαλία παραδοσιακών χορών, ιστορίας, 

λαογραφίας και φιλοσοφίας), καθώς και ποικιλίας μορφωτικών πολιτιστικών 

δράσεων. Πραγματοποιούνται ειδικότερα: α) ξεναγήσεις σε μουσεία (Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Λαογραφικό Μουσείο και Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας) και β) 

εκπαιδευτικές επισκέψεις (Αρχαία Ολυμπία, Μυκήνες, Θέατρο της Επιδαύρου, 

αρχαία Μεσσήνη, Μυστράς, Ακρόπολη και Μουσείο της Ακρόπολης, Πύλος, 

Βυζαντινά Μνημεία της Καλαμάτας, Costa Navarino και Ταΰγετος). Συγχρόνως, όταν 

ο αριθμός το επιτρέπει, προσφέρονται σεμινάρια επιμόρφωσης στη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας/πολιτισμού στους ομογενείς δασκάλους με στόχο την 

ενδυνάμωση των δεσμών της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι νέοι ομογενείς από 18 μέχρι 24 ετών και να 

διαθέτουν στοιχειώδη γνώση της ελληνικής, επιβαρύνονται δε μόνο με το κόστος του 

αεροπορικού τους εισιτηρίου. Μέχρι σήμερα 357 μαθητές/ριες και 49 διδάσκοντες 

έχουν λάβει μέρος στις δράσεις αυτές. Η πλειοψηφία των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών προέρχονται από τον Καναδά και την Αμερική (214 και 29 για τον 

Καναδά και 112 και 12 για την Αμερική αντίστοιχα), ενώ εκπροσωπούνται και άλλες 

χώρες: α) μαθητές/ριες: Ρωσία (20), Ουκρανία (5), Αυστραλία (2),  Ελβετία (2), 

Γερμανία (2), β) δάσκαλοι: Ρωσία (5), Ουκρανία (2) και Ουρουγουάη (1). Εκτός από 

τον Δήμο Καλαμάτας, τη Νομαρχία Μεσσηνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου), τους 

συλλόγους–μέλη της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, τη 

Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, τους δήμους Πύλου, Μεσσήνης και 

Λεύκτρου που διαχρονικά έχουν στηρίξει οικονομικά το πρόγραμμα, σημαντικά 

έχουν συνεισφέρει και επιχειρήσεις αποδήμων και όχι μόνο, ιδιώτες και διάφοροι 

οργανισμοί. Η οικονομική κρίση ωστόσο στην Ελλάδα οδήγησε στην κατάργηση των 

προγραμμάτων φιλοξενίας τα οποία έδιναν τη δυνατότητα σε παιδιά μεταναστών –

κυρίως αυτών με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες– να επισκέπτονται τη χώρα, 

να γνωρίζουν συνομήλικούς τους και να χρησιμοποιούν την ελληνική σε αυθεντικά 

επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Η εξέλιξη αυτή είναι αρνητική, καθώς η επαφή με 

φυσικούς ομιλητές και οι επισκέψεις στη χώρα προέλευσης αποτελούν ζωτικό 

παράγοντα για τη διατήρηση της ελληνικής και κάθε γλώσσας κληρονομιάς 

(Αραβοσιτάς, 2016: 318).  

 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πανεπιστημιακά τμήματα  

 

Ένα άλλο πεδίο ενδιαφέροντος είναι ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 

των φοιτητών και φοιτητριών που επιλέγουν τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας 

και πολιτισμού. Η μελέτη που εκπονήθηκε έτσι τον Σεπτέμβριο του 2015 

αποσκοπούσε στη διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των 

πανεπιστημιακών τμημάτων δυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, του University of Toronto 

(ΠΤ) και του York University (ΠΓ), όπου η ελληνική διδάσκεται στο προπτυχιακό 

επίπεδο σπουδών (Oikonomakou et al, 2017). Στο ΠΓ, στο Τμήμα Γλωσσών της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, διδάσκονται 4 μαθήματα ελληνικής γλώσσας και 

νεοελληνικού πολιτισμού. Αυτά συνδέονται με την έδρα Νεοελληνικής Ιστορίας που 
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λειτουργεί από το 2003 μετά από κληροδότημα του Ιδρύματος Ελληνικής 

Κληρονομιάς (HHF/ΙΕΚ). Οι φοιτητές/ριες διδάσκονται τα ελληνικά είτε ως 

μαθήματα επιλογής είτε στο πλαίσιο της κύριας  ή της δευτερεύουσας κατεύθυνσης 

του πτυχίου τους (Major/Minor in Hellenic Studies).Στο ΠΤ τα μαθήματα των 

ελληνικών συνδυάζονται με μαθήματα πολιτικής και σύγχρονης ιστορίας στο πλαίσιο 

του νεοσύστατου Προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών που λειτουργεί επίσης 

χάρη σε κληροδότημα του ΙΕΚ και είναι ενταγμένο στο Κέντρο Ευρωπαϊκών 

Σπουδών CERES του Munk School of Global Affairs. 

Η χαρτογράφηση εδώ, πέραν της γενικότερης επιδίωξης βελτίωσης της 

ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας, είχε στόχο και την αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων ΠΣ στη βάση των ερευνητικών συμπερασμάτων. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 84 φοιτητές και φοιτήτριες (ηλικίας 18–25 κατά πλειοψηφία) που είχαν 

εγγραφεί σε τέσσερα τμήματα γλώσσας (δυο αρχαρίων, ένα μεσαίων και ένα 

προχωρημένων) και σε ένα νεοελληνικού πολιτισμού. Από τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων αντλήθηκαν συμπεράσματα για το προφίλ, τις προσδοκίες και τα 

κίνητρα των ενδιαφερομένων για τα μαθήματα αυτά (Gardner, 1985), καθώς και για 

το επίπεδο γλωσσομάθειας και τον βαθμό ανάπτυξης των γλωσσικών τους 

δεξιοτήτων (Oikonomakou et al, 2017; Carreira, & Kagan, 2011). Αρχικά, 

διαπιστώθηκε πως το δείγμα δεν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που μπορεί ν' αναλυθεί 

βάσει μόνο της κατανομής του σε διαφορετικά επίπεδα σπουδών. Και αυτό γιατί 

πιστοποιήθηκε η τριχοτόμησή του με κριτήριο τη σχέση με τη γλώσσα–στόχο. 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις έτσι παρουσιάστηκαν σε όλο το φάσμα των 

τοποθετήσεων ανάμεσα σε όσους έχουν γονέα/είς γεννημένους στην Ελλάδα, σε 

όσους κατάγονται από αυτήν και σε όσους επιλέγουν την εκμάθηση της ελληνικής ως 

ξένης γλώσσας. Η βιωματική σχέση που διατηρούν οι φοιτητές με την Ελλάδα και η 

τριβή με τα ελληνικά λειτουργούν καθοριστικά και ως προς τον βαθμό 

συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών και ως προς τη διαμόρφωση 

πτυχών του γλωσσικού τους επιπέδου. Καθοριστικοί παράγοντες για την ένταξη ή τη 

συνέχιση παρακολούθησης των προγραμμάτων είναι: α) η σύσταση και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικοπολιτισμικού 

περιβάλλοντος (φύλο γονέα/έων, δυνατότητα καθημερινής χρήσης της γλώσσας), β) η 

προσωπική και εκπαιδευτική διαδρομή (π.χ. χρόνος παραμονής στην Ελλάδα, 

παρακολούθηση άλλων ανάλογων μαθημάτων), γ) οι προσδοκίες από την 

ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών και δ) οι προσωπικές αντιλήψεις και στάσεις για 

το αντικείμενο διδασκαλίας.  

Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης του βαθμού ανάπτυξης των γλωσσικών 

δεξιοτήτων κατέδειξε πως η κατανομή σε διακριτά επίπεδα σπουδών είναι και στα 

δυο πανεπιστήμια (UT και YU) αξιόπιστη, πέρα από επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά 

τμήμα. Το ζήτημα της ταυτότητας διατρέχει το σύνολο των δεδομένων 

(Oikonomakou et al, 2017; Cummins, 2001), καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 

συμμετεχόντων, ακόμη και από τις τάξεις των αρχαρίων, έχει ήδη κληθεί ν' 

αποκωδικοποιήσει ερεθίσματα ή παραστάσεις στη γλώσσα επιλογής. Το διαφορετικό 

σημείο εκκίνησης και οι ποικίλες πολιτισμικές προσλαμβάνουσες διευρύνουν το 

χάσμα μεταξύ των φοιτητών/ριών γλωσσών κληρονομιάς και όσων η ελληνική 

αποτελεί ξένη γλώσσα, κυρίως αναφορικά με την καλλιέργεια δεξιοτήτων 

κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Η κοινή επιδίωξη για βελτίωση των 

επικοινωνιακών ικανοτήτων θέτει ωστόσο τις βάσεις συνδημιουργίας μιας κοινότητας 

μάθησης με πολυσχιδή δράση που μαθαίνει να συνεργάζεται και να προσεγγίζει 

κριτικά πολιτισμικά προϊόντα ξεπερνώντας τα στενά πλαίσια της τάξης. Η ευελιξία 

στην επιλογή εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών μεθόδων μπορεί να εξασφαλίσει 
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τη συμμετοχή στα προγράμματα περισσότερων ομάδων με διαφορετικά μαθησιακά 

χαρακτηριστικά. Έτσι, η γλωσσική διδασκαλία δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά 

στην εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών/ριών γλωσσών κληρονομιάς. Η 

αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση των ΠΣ είναι συνεπώς επιβεβλημένη και πρέπει 

να ενσωματώνει, εκτός από σύγχρονες παιδαγωγικές και γλωσσολογικές αντιλήψεις, 

πορίσματα που έχουν αντληθεί στο πεδίο και μπορούν ν' αξιοποιηθούν σε 

μακροπρόθεσμη βάση.  

 

Κοινότητες μάθησης  

 

Οι Κοινότητες Μάθησης είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που τελεί υπό 

την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΔΙΑΜΜΕ) με στόχο την εκμάθηση της 

ελληνικής με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στη δράση αυτή συμμετέχουν 

ελληνικά σχολεία της διασποράς και στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δίδεται η 

δυνατότητα στους μαθητές/ριες: (α) να επικοινωνούν σύγχρονα και ασύχρονα 

χρησιμοποιώντας γραπτό ή  προφορικό λόγο, (β) να πραγματοποιούν συνεργατικές 

δραστηριότητες, (γ) να δημοσιεύουν τις εργασίες τους και να σχολιάζουν τις εργασίες 

άλλων μελών και (δ) να έχουν πρόσβαση στο υποστηρικτικό υλικό του ΕΔΙΑΜΜΕ. 

Στη ψηφιακή αυτή πλατφόρμα αναρτάται υλικό που έχει ήδη παραχθεί τα 

προηγούμενα χρόνια πλαισιωμένο από πολυμεσικές δραστηριότητες και δυνατότητες 

(ήχος, κείμενο, εργαλεία, βίντεο, εικόνες κλπ), ενώ υπάρχουν τέσσερα επίπεδα με 

βάση τα κριτήρια του ΚΕΠΑ και δυο διαδρομές για όσους ξεκινούν να μαθαίνουν 

ελληνικά από την παιδική ηλικία ή αργότερα. Το εκπαιδευτικό υλικό της πρώτης 

διαδρομής (επίπεδα Α1 ως Β2) βασίζεται στις σειρές Μαργαρίτα και Βήματα Μπροστά 

(τεύχη 1–2), ενώ για τη δεύτερη διαδρομή χρησιμοποιήθηκε η σειρά Ελληνικά με την 

παρέα μου 1 και 2. Στο ίδιο ηλεκτρονικό περιβάλλον, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό 

για τη διδασκαλία και μελέτη  ζητημάτων ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας και 

πολιτισμού.  

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή φορέων, εκπαιδευτικών και ερευνητών και από τον 

Καναδά, έχει δε ήδη αρχίσει ν' αξιοποιείται (α) συμπληρωματικά προς τη συμβατική 

διά ζώσης διδασκαλία–μάθηση στα τμήματα ελληνικής γλώσσας, (β) από 

εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές και (γ) από 

μεμονωμένους χρήστες που μαθαίνουν τη γλώσσα χωρίς την καθοδήγηση δασκάλου 

(Χατζηδάκη, 2015). Ένα σημαντικό κομμάτι της πλατφόρμας είναι οι κοινότητες 

μάθησης που στηρίζονται στην ιδέα των αδελφοποιήσεων (Σκούρτου, 2001, 2002) 

Μέσα από πρόγραμμα που υλοποίησε το ΕΔΙΑΜΜΕ 2011–2015 πραγματοποιήθηκαν 

δεκάδες αδελφοποιήσεις τάξεων από διαφορετικά σχολεία της διασποράς (π.χ. 

αδελφοποίηση Τορόντο–Αδελαΐδα–Ρόδος). Πρόκειται για συνεργασίες που ξεκινούν 

από το επίπεδο της γνωριμίας και ανταλλαγής πληροφοριών και καταλήγουν ή 

μπορούν να καταλήξουν στο επίπεδο της στενής συνεργασίας, της κοινωνικοποίησης 

και της φιλίας. Το πεδίο αυτό είναι ιδιαιτέρως δυναμικό και διευρύνεται συνεχώς 

λόγω των αυξημένων δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Τα σύγχρονα τεχνολογικά 

εργαλεία (βιντεοκλήση, χρήση ταχυδρομείου, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης 

εκπαίδευσης, μεταφραστές) απελευθερώνουν τους συμμετέχοντες από πολλές 

τεχνικής ή πρακτικής φύσεως δυσκολίες και συμβάλλουν καθοριστικά στη 

διαμόρφωση αυθεντικών επικοινωνιακών περιβαλλόντων που ευνοούν τη γλωσσική 

χρήση (Skourtou et al,2006). 
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Απολογισμός ομογενειακών δράσεων–Προοπτικές   

 

Οι προσπάθειες που συντελούνται για την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στη διασπορά τα τελευταία χρόνια δείχνουν πως το ενδιαφέρον για τη 

διατήρηση των γλωσσών κληρονομιάς και των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 

διαφορετικών κοινοτήτων δεν έχει στερέψει. Το κύμα επιστροφής στις παροικίες, ως 

αποτέλεσμα και της οικονομικής κρίσης  (Δαμανάκης et al, 2014), αναμένεται να 

προσδώσει άλλο περιεχόμενο σε αυτήν την αναζήτηση, καθώς το μεγάλο 

δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλές ελληνικές κοινότητες έχει 

προσωρινά επιλυθεί. Οι υπερατλαντικές παροικίες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την 

Αυστραλία που έπασχαν από γενεαλογικό χάσμα, λόγω της ελάχιστης ως μηδαμινής 

ροής μεταναστών από την Ελλάδα μετά τα τέλη της δεκετίας του1970,  έχουν δεχθεί 

την ευεργετική ώθηση μιας νέας γενιάς φυσικών ομιλητών, καταρτισμένων 

επιστημονικά και ειδικευμένων επαγγελματικά (σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές 

μεταναστών από την Ελλάδα που ήταν κυρίως ανειδίκευτοι χωρίς πανεπιστημιακή 

μόρφωση). Τα παιδιά τους εντάσσονται στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων και 

ανάμεσά τους βρίσκονται αρκετοί εκπαιδευτικοί που είναι σε θέση να σηκώσουν το 

βάρος της διδασκαλίας της γλώσσας στην επόμενη γενιά. Η ραγδαία, από την άλλη, 

ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί πλέον να επιλύσει πολλά προβλήματα σε 

παιδαγωγικό και ερευνητικό επίπεδο διανοίγοντας νέες προοπτικές. Η δημιουργία και 

αποτελεσματική λειτουργία κοινοτήτων μάθησης, η ενίσχυση των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής διδασκαλίας και υποστήριξης από απόσταση των διδασκόντων, αλλά 

και οι διεθνείς διεπιστημονικές συνεργασίες, έχουν ήδη αποδώσει καρπούς με την 

ανάπτυξη εργαλείων που αξιοποιούνται από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για 

την αποτελεσματική εκμάθηση της ελληνικής.  

Ένα βασικό ζήτημα, όμως, που πρέπει ν' αντιμετωπιστεί είναι η παροχή 

κινήτρων σε όλους τους εμπλεκόμενους: στους μαθητές/ριες που εγκαταλείπουν τη 

φοίτηση σε κάποια ηλικία ή φοιτούν ανεπαρκώς, στους γονείς που συχνά θέτουν υπό 

πίεση άλλες μορφωτικές και όχι μόνο προτεραιότητες, αλλά και στους διδάσκοντες ή 

στα στελέχη εκπαίδευσης που δεν αισθάνονται αισιόδοξοι για την επαγγελματική 

τους ανέλιξη (Aravossitas & Oikonomakou, 2017). Η διασπορά στον χώρο των 

εκπαιδευτικών δομών, η ρευστότητα στο καθεστώς λειτουργίας τους, οι 

δυσλειτουργίες στον συντονισμό, αλλά και οι ανταγωνισμοί που εύλογα ανακύπτουν, 

καθιστούν πιο δύσκολη την ανάληψη πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμη προοπτική. 

σε αυτά προστίθεται και η αδυναμία εύρεσης σε σταθερή βάση πόρων και επαρκούς 

χρηματοδότησης (Κωνσταντινίδης, 2001; Δαμανάκης, 2010). Δεδομένης και της 

αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα, το κέντρο βάρους μεταφέρεται στην 

ίδια την κοινότητα, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη διεύρυνση και 

συστηματικοποίηση, με τη συνδρομή και εξωτερικών συνεργατών, των ερευνών 

δράσης στα πλαίσια της ίδιας της κοινότητας και τη βελτίωση της συνεργασίας 

μεταξύ κοινοτικών ηγετών και διοικητικών στελεχών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν 

ν' αντιμετωπιστούν οργανωτικές ή λειτουργικές αδυναμίες και να καθοριστεί το 

πλαίσιο πιστοποίησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να παρέχονται σε 

αυτούς περισσότερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Παράλληλα, μπορεί να 

δρομολογηθεί ο σχεδιασμός ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών για τα τμήματα 

ελληνικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Καναδά 

και να εδραιωθεί ένα πιο σταθερό εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

Επίκεντρο των προσπαθειών πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση των 

αυξημένων και σύνθετων αναγκών μαθητών και γονέων. Η ευελιξία στον σχεδιασμό 

των προγραμμάτων, η δημιουργία εντατικών τμημάτων για όλες τις ηλικίες σε 
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περιόδους χειμερινών και θερινών διακοπών, όπου και υπάρχει περισσότερος 

ελεύθερος χρόνος, και ο εμπλουτισμός των γλωσσικών μαθημάτων με πολιτιστικά 

δρώμενα ή άλλες θεματικές ενδιαφέροντος θα ευνοήσουν την πιο ενεργή συμμετοχή 

και φοίτηση. Σε μια κατεύθυνση καταπολέμησης συγχρόνως της απομόνωσης και 

ενίσχυσης της κοινωνικοποίησης των μαθητών προτείνεται η διεύρυνση των δικτύων 

αδελφοποίησης τμημάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και η περαιτέρω αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, ώστε ν' αποκτούν μέσω του διαδικτύου 

πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση σε 

σχολεία ή άλλες δομές (Χατζηδάκη, 2015). Η διασφάλιση μιας πιο σταθερής, 

πολύπλευρης επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών δομών και άρα η διεύρυνση των 

μορφωτικών επιλογών που διαθέτει ο μαθητής/φοιτητής είναι ζωτική για τη 

βιωσιμότητα των προγραμμάτων.  

Όπως διαφάνηκε και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 

πανεπιστημιακά τμήματα (Oikonomakou et al, 2017), οι αποσπασματικού χαρακτήρα 

δράσεις και η ανεπαρκής φοίτηση έχουν ως αποτέλεσμα την προαγωγή 

κατακερματισμένων γνώσεων τόσο για την ελληνική γλώσσα όσο και για τον 

πολιτισμό. Συνεπώς, έμφαση πρέπει να δοθεί και στις μονάδες προσχολικής αγωγής 

όπου από πολύ μικρή ηλικία θα επιδιώκεται η εξοικείωση με βασικά στοιχεία των 

γλωσσών κληρονομιάς και εν προκειμένω της ελληνικής. Καθοριστικής σημασίας 

είναι και η προώθηση των αναγνωρισμένων μαθημάτων από το πρωινό εκπαιδευτικό 

σύστημα που εξασφαλίζουν σημαντικό κίνητρο συμμετοχής στους μαθητές ελληνικής 

καταγωγής, ειδικά εκεί όπου η βαθμολογία του ελληνικού σχολείου βοηθά στην 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η οργάνωση θερινών προγραμμάτων, 

κατασκηνώσεων και εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Ελλάδα για αποφοίτους ελληνικών 

σχολείων/τμημάτων ελληνικής γλώσσας αποτελεί επίσης κίνητρο συνέχισης της 

σπουδής και διατήρησης πιο ισχυρών δεσμών με την κοινότητα. Βασική προϋπόθεση 

βέβαια για τη δημιουργία ενός λιγότερο ρευστού θεσμικού πλαισίου για τη 

διδασκαλία της ελληνικής, είτε ως γλώσσας κληρονομιάς είτε ως ξένης, είναι και η 

θεσμοθέτηση πιο τυπικών αξιολογικών κριτηρίων για την ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Η παροχή κινήτρων για συμμετοχή των μαθητών 

στην επίσημη διαδικασία πιστοποίησης επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, στις 

εξετάσεις ελληνομάθειας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2016) είναι ένα ουσιαστικό 

βήμα, γιατί η καθιέρωση μιας διακριτής μεθόδου αξιολόγησης θα λειτουργούσε ως 

άξονας για όλα τα ανάλογα προγράμματα στον Καναδά. 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Alba, R., J. Logan, A. Lutz, and B. Stults (2002) Only English by the third 

generation? Loss and preservation of the mother tongue among the 

grandchildren of contemporary immigrants. Demography 39:3, 467–484. 

Αravossitas, T. (2016) The Hidden Schools: Mapping Greek Heritage Language 

Education in Canada (Doctoral dissertation). University of Toronto. Retrieved 

(28/10/2017) from http://hdl.handle.net/1807/71722  

Aravossitas, T. (2014) Communities Taking the Lead: Mapping Heritage Language 

Education Assets. In: Trifonas, P. & Aravossitas, T. (Eds.) Rethinking Heritage 

Language Education. Cambridge: Cambridge University Press, 141–166.  

Aravossitas, T. and Oikonomakou, M. (2017) Professional development of heritage 

language instructors: profiles, needs and course evaluation. In: Trifonas, P. 



38 
 

Aravossitas, T. (Eds.) International Handbook on Research and Practice in 

Heritage Language Education, 1–22. 

Αφένδρας,  Β. (1994) Έλληνες της Μελβούρνης: εθνογλωσσική ζωτικότητα και 

πολιτική για τους μετανάστες. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 84, 87–105. 

Benmamoun E., Montrul S. and Polinsky M. (2010) White Paper: Prolegomena to 

Heritage Linguistics. Harvard University. Retrieved (28/10/2017) from: 

http://scholar.harvard.edu/files/mpolinsky/files/hl_white_paper_june_12.pdf 

Carreira, M. (2004) Seeking explanatory adequacy: A dual approach to understanding 

the term “heritage language learner”. Heritage Language Journal 2(1), 1–25. 

Carreira, M. (2013) The Advanced Speaker: An Overview of the Issues in Heritage 

Language Teaching. Position paper. Retrieved on October 28, 2017 from: 

www.nhlrc.ucla.edu/. 

Carreira, M. (2016) A General Framework and Supporting Strategies for Teaching 

Mixed Classes. In  Pascual y Cabo, D. (Ed) Advances in Spanish as a Heritage 

Language, John Benjamins Publishing Company, 159–176. 

Carreira, M., & Kagan, O. (2011) The results of the National Heritage Language 

Survey: Implications for teaching, curriculum design, and professional 

development. Foreign Language Annals 43 (3), 40–64. 

Cho, G., Shin, F., and Krashen, S. (2004) What do we know about heritage 

languages? What do we need to know about them?, Multicultural Education 

11(4), 23–6.  

Council of Europe (2015) Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). In: Education and 

Languages, Language Policy (webpage). Retrieved on October 28, 2017 from: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 

Cummins, J. (2001) Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse 

Society, 2nd Edn. Los Angeles, CA: California Association for Bilingual 

Education. 

Cummins, J. (2014) Mainstreaming Plurilingualism: Restructuring Heritage language 

provision in Schools. In: Trifonas, P. and Aravossitas, T. (Eds.) Rethinking 

Heritage Language Education. Cambridge, UK: Cambridge University Press,1–

19. 

Cummins, J. & Danesi, M. (1990) Heritage languages: The development and denial 

of Canada's linguistic resources. Toronto, Ontario, Canada: Our schools/ 

Ourselves Education Foundation.  

Czaykowska–Higgins, E. (2009) Research models, community engagement, and 

linguistic fieldwork: Reflections on working within Canadian Indigenous 

communities. Language Documentation & Conservation 3(1), 15–50. 

Δαμανάκης, Μ. (2007) Ταυτότητες και εκπαίδευση στη Διασπορά. Αθήνα: Gutenberg. 

Δαμανάκης, Μ. (2010) Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό και οι προοπτικές της. Ανακτήθηκε (28/10/2017) από: 

http//www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view

=article&id=248:apotimisi–tis–mexri–to2010&catid=136&Itemid=655&lang 

=el.  

Δαμανάκης, Μ., Κωνσταντινίδης, Σ. και Τάμης, Α. (Επιμ.) (2014) Νέα Μετανάστευση 

από και προς την Ελλάδα . Αθήνα: Αλεξάνδρεια (ΠανεπιστήμιοΚρήτης/ΚΕΜΕ). 

Fishman, J. (1964) Language Maintenance and Shift as a Field of Inquiry. Linguistics 

9, 32–70. 

Fishman, J. (2001) "300–plus years of heritage language education in the United 

States". In: Peyton, J.,  Ranard, D.,  McGinnis, S. (Eds.)  Heritage Languages in 

http://www.nhlrc.ucla.edu/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp


39 
 

America: Preserving a National Resource McHenry, IL & Washington, DC: 

Delta Systems Co. & Center for Applied Linguistics, 81–98. 

Gardner, R. C. (1985) Social psychology and second language learning: The role of 

attitude and motivation. London: Edward Arnold.  

Giles, H., Bourhis, R.Y. and Taylor, D.M. (1977). Towards a theory of language in 

ethnic group relations. In: H. Giles (Ed.) Language, Ethnicity and Intergroup 

Relations. London, UK: Academic Press, 307–348. 

Giles, H., Rosenthal, D. & Young,L. (1985) Perceived ethnolinguistic vitality: the 

Anglo and Greek–Australian setting. Journal of multilingual and multicultural 

development, 6.3/4, 253–269. 

Gogonas, N. (2009) Language shift in second generation Albanian immigrants in 

Greece. Journal of Multilingual and Multicultural Development 30: 2, 95–110. 

Hornberger, N. H. (2006) Voice and biliteracy in indigenous language revitalization: 

Contentious educational practices in Quechua, Guarani, and Maori contexts. 

Journal of Language, Identity, and Education 5(4), 277–292. 

Israel, B., A. Schultz; E. Parker and Adam Becker. (1998) Review of Community–

Based Research: Assessing Partnership Approaches to Improve Public Health. 

Annual Review of Public Health 19, 173–202.  

Isurin, L. & Ivanova–Sullivan, T. (2008) Lost in between: The case of Russian 

heritage speakers. Heritage Language Journal 6(2), 72–104.  

Kagan, O. & Dillon, K. (2012) Heritage languages and L2 learning, In: S. Guss and 

A. Mackey (Eds.) The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. 

London: Routledge, 491–505. 

Kagan, O. & Dillon, K. (2009) The professional development of teachers of heritage 

learners: A matrix. In: M. Anderson & A. Lazaraton (Eds.) Building Contexts, 

Making Connections: Selected Papers from the Fifth International Conference 

on Language Teacher Education. Minneapolis, MN: Center for Advanced 

Research on Language Acquisition, 155–175.  

Kagan, O., & Dillon, K. (2004) Heritage Speakers' Potential for High–Level 

Language Proficiency. In: H. Byrnes & H. Maxim (Eds.) Advanced Foreign 

Language Learning: A Challenge to College Programs. Boston: 

Heinle/Thomson, 99–112. 

Kellogg Foundation, Community Health Scholars Program (2001) Retrieved on 

October 2017 from:  http://depts.washington.edu/ccph/commbas.html 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2016) Πιστοποίηση Ελληνομάθειας. Διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση (28/10/2017) http://www.greek–language.gr/ certification/ 

Κωνσταντινίδης, Σ. (2001) Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στον Καναδά. ΕΔΙΑΜΜΕ, 

Ρέθυμνο.  

Lacorte, M., & Canabal, E. (2003)  Interaction with heritage language learners in 

foreign language classrooms.  In: C. Blyth (ed.) The sociolinguistics of foreign 

language classrooms: Contributions of the native, the near–native, and the 

non–native speaker. Boston, MA: Heinle, 107–129. 

 Lynch, B.K. (2008) Locating and Utilizing Heritage Language Resources in the 

Community: An Asset–Based Approach to Program Design and Evaluation. In: 

Brinton, D., Kagan, O. & Bauckus S. (Eds.) Heritage language education: A 

new field emerging, 321–333.   

Minkler, M. & N. Wallerstein. (2003) Community–Based Participatory Research for 

Health. San Francisco, CA: Jossey–Bass Inc.  

Oikonomakou, M., Aravossitas, T., and Skourtou, E. (2017) Heritage language 

learners in mixed university classes: implications for curriculum and syllabus 

http://depts.washington.edu/ccph/commbas.html
http://www.greek-language.gr/


40 
 

design. In: Trifonas, P, Aravossitas, T. (Εds) Handbook of Research and 

Practice in Heritage Language Education. Springer International Handbooks of 

Education. Springer International Publishing, 1–39. 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, (2016) Θερινό Σχολείο για νέους Μεσσήνιους 

Ομογενείς. Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Πολιτισμικών Σπουδών. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ανακτήθηκε 

στις 28/10/2017): http://kalamata.uop.gr/~litd/summer/summer.htm 

Peyton, J.K,  Ranard, D.A. and McGinnis, S. (Eds.) (2001) Heritage languages in 

America: Preserving a national resource. Washington, DC: Center for Applied 

Linguistics. 

Polinsky, M. & Kagan, O. (2007) Heritage Languages: In the ‘Wild’ and in the 

Classroom. Language and Linguistics Compass 1/5, 368–395.  

Τζαλαλής Θ. (υπό δημοσίευση). Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

στην Καλαμάτα (με τη συνεργασία της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας 

Αμερικής και Καναδά) για τον Απόδημο Ελληνισμό (2006–2015). Πρακτικά 

διεθνούς συνεδρίου  Rethinking Language Diversity and Education. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος 31 Μαΐου–2 Ιουνίου 2015.  

Σκούρτου, Ε. (2001) Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο – Μάθηση µέσω 

ηλεκτρονικής σύνδεσης. Γλωσσικός Υπολογιστής, τεύχος 2. 

www.komvos.edu.gr. 

Skourtou, E. (2002) Connecting Greek and Canadian schools through an internet–

based sister–class network. International Journal of Bilingual Education and 

Bilingualism 5(2), 85–95. 

Σκούρτου, Ε. & Καζούλλη, Β. (Επιμ.) (2016) Διγλωσσία και Διδασκαλία της 

Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Σύνδεσμος ελληνικών ακαδημαϊκών 

βιβλιοθηκών: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα.  

         Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ανακτήθηκε στις 28/10/2017):  

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=%2Fbitstream%2

F11419%2F6346%2F6%2F15523–Skourtou–KOY.pdf 

Skourtou, Ε., Kourtis–Kazoullis, V. and Cummins, J. (2006) Designing virtual 

learning environments for academic language development. The International 

Handbook of Virtual Learning Environments, 441–467.  

Statistics Canada (2011) Census of Population: Linguistic Characteristics of 

Canadians, 2011 Census. Retrieved on October 2017 from 

http://www.statcan.gc.ca/daily–quotidien/121024/dq121024a–eng.htm 

UNESCO (2003) Recommendations for Action Plan. International Expert Meeting on          

UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages, UNESCO, Paris 

Fontenoy, 10–12 March 2003. Retrieved from (28/10/2017): 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php–URL_ID=34325&URL_DO=DO_ 

TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Valdes, G. (2001) Heritage language students: Profiles and possibilities. In: J. K. 

Peyton, D. A. Ranard, and S. McGinnis (Εds.) Heritage languages in America. 

Preserving a national resource. McHenry, IL: Center for Applied Linguistics, 

37–80. 

Valdés, G. (2000) The teaching of heritage languages: an introduction for Slavic–

teaching professionals. In: Olga Kagan and Benjamin Rifkin (Eds.) The 

learning and teaching of Slavic languages and cultures, 375–403.  

Willey, T.G., Peyton, J.K., Christian, D., Moore, S.C.K. and  Liu, N. (2014) 

Handbook of Community and Native American Languages in the United States: 

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=%2Fbitstream%2F11419%2F6346%2F6%2F15523-Skourtou-KOY.pdf
https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=%2Fbitstream%2F11419%2F6346%2F6%2F15523-Skourtou-KOY.pdf
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/121024/dq121024a-eng.htm
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php–URL_ID=34325&URL_DO=DO_


41 
 

Research, Policy and Educational Practice. New York, NY and Washington, 

DC: Routledge and Center for Applied Linguistics. 

Χατζηδάκη, Α. (2015) Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη και ως ξένη στη διασπορά –

Εκπαιδευτικές δράσεις και νέα δεδομένα. Στο: Σκούρτου, Ε., Κούρτη–

Καζούλλη B. (Eπιμ.) Διγλωσσία και Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 70–96.  



42 
 

Διερευνώντας την οικοδόμηση γλωσσικών ταυτοτήτων  

από μαθητές/ριες μεταναστευτικής καταγωγής στην Ελλάδα
51

 

 

Αργύρης Αρχάκης 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

archakis@upatras.gr 

 

Abstract 

 

Drawing on critical discourse analysis we focus on the way linguistic identities are 

constructed by immigrant students of Albanian origin in Greece. We elaborate on two 

‘competitive’ discourses: the national, homogenizing one and the post–national, 

deconstructing one, and the way they influence the construction of immigrant 

students’ linguistic identities. For a systematic investigation of immigrant students’ 

linguistic identities we employ the membership categorization device (Sacks 1992). 

Our data come from Lyceum immigrant students’ essays which are analyzed in order 

to trace their positionings towards the two ‘competitive’ discourses, and in particular, 

towards the linguistic dimension of these discourses. 

 

Περίληψη 
 

Στο άρθρο αυτό κινούμαστε στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης του λόγου και 

διερευνούμε την οικοδόμηση γλωσσικών ταυτοτήτων από μετανάστες μαθητές/ριες 

αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα. Συζητούμε δύο ‘ανταγωνιστικούς’ μεταξύ τους 

λόγους, τον εθνικό ομογενοποιητικό και τον μετα–εθνικό αποδομητικό, και τον τρόπο 

με τον οποίο επιδρούν στην διαμόρφωση των υπό μελέτη ταυτοτήτων. Για τη 

συστηματική διερεύνηση των γλωσσικών ταυτοτήτων, ως απότοκα των 

τοποθετήσεων των μαθητών/ριών στους λόγους αυτούς, χρησιμοποιούμε το 

αναλυτικό εργαλείο του μηχανισμού κατηγοριοποίησης μέλους (Sacks 1992). Το 

υλικό μας προέρχεται από μαθητικά γραπτά λυκείου τα οποία αναφέρονται στις 

μεταναστευτικές εμπειρίες των μαθητών/ριών. 

 

 

Εισαγωγή 
 

Στο άρθρο αυτό κινούμαστε στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης του λόγου και 

διερευνούμε την οικοδόμηση γλωσσικών ταυτοτήτων από μετανάστες μαθητές και 

μαθήτριες αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα. Συζητούμε δύο ‘ανταγωνιστικούς’ 

μεταξύ τους λόγους, τον εθνικό ομογενοποιητικό και τον μετα–εθνικό αποδομητικό, 

και τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην διαμόρφωση των υπό μελέτη ταυτοτήτων. 

Για τη συστηματική διερεύνηση των γλωσσικών ταυτοτήτων, ως απότοκα των 

                                                           
51
Το κείμενο αυτό βασίζεται στο άρθρο μας Archakis, A. (2016) “National and post–national 

discourses and the construction of linguistic identities by students of Albanian origin in Greece”, 

Multilingua: Journal of Cross–Cultural and Interlanguage Communication 35: 1, 57–83. 
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τοποθετήσεων των μαθητών/ριών,
52

 χρησιμοποιούμε το αναλυτικό εργαλείο του 

μηχανισμού κατηγοριοποίησης μέλους, όπως αυτές διαμορφώνονται ειδικά σε σχέση 

με τη χρήση ή όχι της πλειονοτικής ελληνικής γλώσσα από τους μετανάστες.  

 

 

1. Θεωρητικό πλαίσιο: Κριτική ανάλυση του λόγου και γλωσσικές ταυτότητες 
 

Η κριτική ανάλυση του λόγου έχει στο επίκεντρό της τη μελέτη της αναπαραγωγής, 

μέσω του λόγου, κοινωνικών ανισοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται γλωσσικές 

ανισότητες μεταξύ πλειονοτικών και μεταναστευτικών ομάδων. Για το σκοπό αυτό 

διερευνά τη σχέση του μακρο–επιπέδου, το οποίο αφορά τους κυρίαρχους λόγους 

(κοινωνικούς, γλωσσικούς, εκπαιδευτικούς κ.ά.), με το μικρο–επίπεδο, στο οποίο 

συγκαταλέγονται οι ποικίλες (γλωσσικές, επικοινωνιακές, σημειολογικές) 

τοποθετήσεις των ατόμων προς τους λόγους του μακρο–επιπέδου (van Dijk 2008: 85–

89). 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι οι μετανάστες μαθητές/ριες του υλικού μας, με 

τις ποικίλες γλωσσικές και επικοινωνιακές επιλογές τους, καταθέτουν τις 

τοποθετήσεις τους σε σχέση με διάφορα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε κοινωνική 

κυκλοφορία. Μέσω των τοποθετήσεων αυτών αναδύεται η ταυτότητα που θέλουν να 

προβάλουν στη συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση (Bamberg 1997, Bucholtz & 

Hall 2005). Θεωρούμε δηλαδή ότι η ταυτότητα δεν είναι ένα σύνολο στατικών και 

παγιωμένων εσωτερικών χαρακτηριστικών των ατόμων, αλλά κατασκευή που 

προκύπτει κατά την εξέλιξη της επικοινωνίας (βλ. Αρχάκης & Τσάκωνα 2011).  

Το ειδικότερο ενδιαφέρον της μελέτης μας περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο 

οικοδόμησης των γλωσσικών ταυτοτήτων των μεταναστών μαθητών/ριών, δηλαδή 

γύρω από τις τοποθετήσεις τους σε σχέση με τα γλωσσικά πρότυπα και προστάγματα 

που συναποτελούν τους λόγους (discourses) για τη γλώσσα. Η έννοια του λόγου 

(discourse) –προερχόμενη από την παράδοση του Foucault– έχει δεχτεί ποικίλους 

προσδιορισμούς. Μπορούμε σε γενικές γραμμές να πούμε ότι αναφέρεται σε ειδικές 

σημασιακές σχέσεις βάσει των οποίων επιτυγχάνονται, υπό συγκεκριμένη οπτική, 

αναπαραστάσεις της πραγματικότητας (βλ. Jørgensen & Phillips 2002: 143, Στάμου 

2014: 159). Θα αναφερθούμε σε δύο ‘ανταγωνιστικούς’ ιδεολογικούς λόγους: τον 

εθνικό, ομογενοποιητικό λόγο και τον μετα–εθνικό, αποδομητικό λόγο και στις θέσεις 

τους σχετικά με την οργάνωση και την αναπαράσταση της γλωσσικής 

πραγματικότητας. Θα διερευνήσουμε τις τοποθετήσεις των μεταναστών 

μαθητών/ριών προς τις γλωσσικές παραμέτρους των δύο αυτών λόγων, 

διαπιστώνοντας έτσι τις γλωσσικές ταυτότητες που προκρίνουν.  

 Για τον εντοπισμό των γλωσσικών ταυτοτήτων που κατασκευάζουν οι 

μαθητές/ριες του υλικού μας, η ανάλυσή μας θα βασιστεί στην εθνομεθοδολογική 

προσέγγιση της ταυτότητας και, ειδικότερα, στην έννοια του μηχανισμού 

κατηγοριοποίησης μέλους (membership categorization device) (Sacks 1992).
53

 Εν 

συντομία, μπορούμε να αναφέρουμε ότι προσδιορίζονται κοινωνιοπολιτισμικά και 

συμπεριλαμβάνουν κατηγορίες μελών. Π.χ. ο μηχανισμός κατηγοριοποίησης 

επάγγελμα περιλαμβάνει τις κατηγορίες των γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών κλπ. Με 

καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές είναι προσδεμένα διάφορα κατηγορήματα, δηλαδή 

ειδικά χαρακτηριστικά, συμπεριφορές και δραστηριότητες. Π.χ. οι γιατροί 

                                                           
52

 Συνειδητά δεν έχει επιλεγεί σε όλο το κείμενο η ομογενοποίηση ως προς τη δήλωση του φύλου. 
53

 Για μια διεξοδική παρουσίαση της έννοιας αυτής, βλ. Μακρή–Τσιλιπάκου (2014). 
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θεραπεύουν αρρώστους, οι δικηγόροι εκπροσωπούν τους πολίτες στα δικαστήρια, οι 

μηχανικοί κατασκευάζουν οικοδομές κλπ.  

 Ας συνεχίσουμε όμως τη θεωρητική μας συζήτηση με ειδικότερες 

παρατηρήσεις για το μακρο–επίπεδο και τους δύο ‘ανταγωνιστικούς’ λόγους. 

 

 

2. Εθνικός ομογενοποιητικός λόγος 
 

Ο εθνικός ομογενοποιητικός λόγος επιδιώκει να οριοθετήσει το έθνος και να το 

παρουσιάσει ως μια καθαρή οντότητα, με εσωτερική (γλωσσική και πολιτισμική) 

συνοχή, η οποία εκτείνεται στα όρια ενός κράτους (βλ. σχετικά Μοσχονάς 2005:308). 

Για τα δυτικά έθνη κράτη–πρότυπα, η καθαρότητα και η αποφυγή της γλωσσικής και 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας αποτελούν κεντρικές παραδοχές. Ως εκ τούτου, με 

διάφορους μηχανισμούς, στους οποίους προεξάρχοντα ρόλο έχει η (γλωσσική) 

εκπαίδευση, προωθούν τον εθνικό λόγο της μονοπολιτισμικής και μονογλωσσικής 

ομοιογένειας (βλ. Blommaert & Verschueren 1998). Στο πλαίσιο αυτό, η επιδίωξη και 

η διατήρηση της ομοιογένειας (γλωσσικής και πολιτισμικής) μπορεί να θεωρηθεί και 

ένα από τα κριτήρια αποδοχής ή περιθωριοποίησης των μεταναστευτικών 

πληθυσμών.  

 

 

3. Μετα–εθνικός αποδομητικός λόγος  
 

Προχωρούμε στον μετα–εθνικό αποδομητικό λόγο που επισημαίνει (και επιχειρεί) 

τον κλονισμό του δυτικού εθνικού οικοδομήματος και την άρση των διαχωριστικών 

(γλωσσικών και πολιτισμικών) συνοριογραμμών που το προσδιορίζουν. Η 

παραδοσιακή αντίληψη που θέλει τις γλώσσες και τους πολιτισμούς, ως ομοιογενείς 

οντότητες με ιστορική συνέχεια, να εκτείνονται στα όρια των εθνικών συνόρων, 

αμφισβητείται έντονα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο (Heller 2008, 

Blommaert & Rampton 2011). Πρόσφατες μελέτες οι οποίες αναλύουν φαινόμενα 

γλωσσικής υπερποικιλότητας  (Vertovec 2007), επισημαίνουν το γεγονός ότι οι 

γλωσσικές ποικιλίες δεν είναι στατικές οντότητες που συσχετίζονται μονοδιάστατα με 

συγκεκριμένα σταθερά χαρακτηριστικά των ομιλητών/ριών (π.χ. εθνική καταγωγή, 

φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη), αλλά δεξαμενές ρεπερτορίων από τις οποίες αντλεί 

κάθε φορά ο ομιλητής γλωσσικά στοιχεία ώστε να διαμορφώσει με ποικίλους 

συνδυασμούς το ύφος του και την (πολιτισμική ή γλωσσική) ταυτότητά του ανάλογα 

με τους επικοινωνιακούς του στόχους (βλ. Blommaert & Rampton 2011).  

Εστιάζοντας την προσοχή μας ειδικά στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς 

παρατηρούμε ότι, δεδομένης της πλανητικής δικτύωσης μέσω των νέων τεχνολογιών, 

οι πληθυσμοί αυτοί μπορούν να συντηρούν διεθνικούς δεσμούς (transnationalties) με 

τους τόπους καταγωγής τους και τους εκεί συγγενείς τους (βλ. Blackledge & Creese 

2009, Blommaert & Rampton 2011). Η επαφή αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

τόσο τη διατήρηση της γλώσσας καταγωγής τους όσο και την αξιοποίηση στοιχείων 

της στο ύφος και τις ταυτότητες που κατασκευάζουν κάθε φορά (βλ. Stroud & Wee 

2012: 37). Έτσι, σύμφωνα με τον Cohen (1997: 175) λ.χ. σε πολλές μεγαλουπόλεις 

δεν παρατηρούμε πλέον ομοιογενείς πολιτισμικές και γλωσσικές ταυτότητες, αλλά 

«μια πληθώρα υποεθνικών (subnational) και διεθνικών (transnational) ταυτοτήτων 

που δεν μπορούν εύκολα να περιληφθούν στο σύστημα του έθνους–κράτους». Ως εκ 

τούτου, οι παραδοσιακές εθνικές παραδοχές της «σταθερότητας», των 

«οριοθετημένων κατηγοριών», της «τυποποίησης» ως προς τη γλώσσα ή/και τον 
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πολιτισμό, φαίνεται, σε ορισμένες τουλάχιστον περιοχές του πλανήτη, να 

παραχωρούν τη θέση τους στη γλωσσική και πολιτισμική «κινητικότητα», την 

«απροσδιοριστία» και την «πολλαπλότητα» (βλ. Heller 2008: 512, Blommaert & 

Rampton 2011).   

 

 

4. Μετανάστες αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα 
 

Εστιάζουμε τώρα την προσοχή μας στην ελληνική πραγματικότητα για να 

εξετάσουμε τον βαθμό επίδρασης των δύο ‘ανταγωνιστικών’ λόγων που 

παρουσιάσαμε, στην υποδοχή των μεταναστών από την Αλβανία, αλλά και στον 

τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες κινήθηκαν κοινωνικά εντός των ελληνικών 

εθνικών ορίων.  

Μετανάστες από την Αλβανία άρχισαν να εισρέουν στην Ελλάδα τη δεκαετία 

του ’90 λόγω των έντονων κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών στη χώρα τους. 

Κατά την υποδοχή τους συνάντησαν έναν έντονα ξενοφοβικό, εθνικό λόγο όπως αυτό 

μπορεί να πιστοποιηθεί, μεταξύ άλλων, από την πληθώρα αρνητικών στερεοτύπων 

που διακινήθηκαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τους ‘Αλβανούς’ τα οποία 

τους παρουσίασαν ως υπονομευτές της εθνικής συνοχής και της οικονομικής 

ευημερίας, ως ανθρώπους με παραβατική συμπεριφορά και υπεύθυνους για το 

χαμηλό επίπεδο σπουδών στις σχολικές τάξεις κλπ. (βλ. Kapplani & Mai 2005, 

Gogonas 2010: 72–78). Ο ξενοφοβικός αυτός λόγος προέβαλε έντονα την επιθυμία 

αποκλεισμού τους από το εθνικό σώμα και τα δικαιώματα που η συμμετοχή σε αυτό 

συνεπάγεται (βλ. Λιάκος 2005: 101).  

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το θέμα της εκπαιδευτικής αντιμετώπισης των παιδιών 

των μεταναστών και, ειδικότερα, του τρόπου αντιμετώπισης των γλωσσών 

καταγωγής τους από την ελληνική πολιτεία. Αν και το ελληνικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον υποδέχτηκε τους μετανάστες μαθητές/ριες με ένα «περιτύλιγμα» 

προοδευτικών νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούσαν την ίδρυση τάξεων 

υποδοχής, διαπολιτισμικών σχολείων ακόμη και τη δυνατότητα διδασκαλίας της 

γλώσσας καταγωγής (Μπουτουλούση 2002: 56), οι εκπαιδευτικές πρακτικές που 

έκτοτε ακολουθούνται, έχουν διαφορετικό προσανατολισμό από τον 

διακηρυσσόμενο. Το αποτέλεσμα δεν είναι, όπως θα ήταν αναμενόμενο, η διατήρηση 

και η ενίσχυση των γλωσσών καταγωγής παράλληλα με την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας, αλλά ο εξοβελισμός των γλωσσών καταγωγής και η αποκλειστική 

κυριαρχία της ελληνικής ως αντικειμένου διδασκαλίας και ως γλώσσας διδασκαλίας 

(βλ. Κοιλιάρη 2005). Το ελληνικό σχολείο προφανώς θεωρεί ότι στις 

πολυπολιτισμικές πλέον τάξεις πολύγλωσσων μαθητών/ριών, η διδασκαλία της 

ελληνικής και μόνο επαρκεί (βλ. Gogonas 2010, Μπουτουλούση 2002).  

Από την άλλη, οι μετανάστες από την Αλβανία, στο πλαίσιο του έντονου 

στιγματισμού τους, αλλά και της έλλειψης εκπαιδευτικής υποστήριξης, φαίνεται ότι 

δεν διεκδίκησαν τη (γλωσσική και πολιτισμική τους) ταυτότητα και ιδιαιτερότητα. 

Προκειμένου δηλαδή να προστατευθούν από το αρνητικό πλαίσιο που τους 

περιέβαλε, ανέπτυξαν στρατηγικές αφομοίωσης που τους καθιστούν μη διακριτούς 

από τον πλειονοτικό πληθυσμό εξασφαλίζοντάς τους κοινωνικούς δεσμούς με αυτόν 

και, επιπλέον, κοινωνική κινητικότητα. Στις στρατηγικές αυτές εντάσσεται μεταξύ 

άλλων και η καλή εκμάθηση και συχνή χρήση της ελληνικής γλώσσας (Gogonas 

2010). 

Συνοψίζοντας, διαφαίνεται η απουσία ενός μετα–εθνικού λόγου που πιθανώς θα 

παρείχε κάποια θέση στην αλβανική γλώσσα και τη δυνατότητα αξιοποίησής της. 



46 
 

Ούτε βέβαια, οι μετανάστες από την Αλβανία (και από αλλού) επιδίωξαν να 

ρηγματώσουν την ελληνική γλωσσική (και πολιτιστική) ομοιογένεια και να 

προωθήσουν έναν μετα–εθνικό λόγο που θα αναγνώριζε τόσο την αλβανική όσο και 

τις άλλες μεταναστευτικές γλώσσες ως αξιοποιήσιμες πηγές. Τις διαπιστώσεις αυτές 

θα επαληθεύσουμε σε κάποιο βαθμό στην ανάλυση που ακολουθεί. 

 

 

5. Τα δεδομένα της ανάλυσης, η συλλογή τους και το ερευνητικό ερώτημα 
 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων μαθητών» που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ., η 

ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών
54

 επισκέφθηκε 50 περίπου σχολεία  

της Αττικής και της Πελοποννήσου και μοίρασε ερωτηματολόγια με στόχο την 

ανίχνευση των στάσεων των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών/ριών προς τις 

γλώσσες καταγωγής τους. Επιπλέον, ζητήθηκε από τα παιδιά να μπουν στη θέση ενός 

μετανάστη φίλου τους, θεωρώντας ότι έτσι θα μεταφέρουν δικές τους εμπειρίες, και 

να γράψουν σε μια επιστολή τόσο ό,τι δυσκολεύει τον φίλο τους όσο και ό,τι του 

αρέσει στο νέο τόπο: 

 

Μια φίλη ή ένας φίλος σας αναγκάζεται να μετακομίσει για κάποιους λόγους στο 

εξωτερικό. Εκεί πολλά πράγματα δεν είναι τα ίδια: το σχολείο, η γειτονιά, οι φίλοι και 

άλλα. 

Τον πρώτο κιόλας μήνα σας γράφει ένα γράμμα, όπου σας μιλά για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει αλλά και για ό,τι της/του αρέσει. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στη θέση 

της/του, φανταστείτε πώς περνάει και συνεχίστε το γράμμα 

  

 Αγαπημένο μου φιλαράκι, 

 …………… 

 Στην παρούσα μελέτη η προσοχή μας επικεντρώνεται στο υλικό που 

συγκεντρώσαμε από 8 λύκεια διαφόρων πόλεων της ευρύτερης περιοχής της 

Πελοποννήσου. Από τα λύκεια αυτά συλλέξαμε 118 εκθέσεις από δίγλωσσους 

μαθητές/ριες ποικίλης καταγωγής. Παραπάνω από τις μισές εκθέσεις, ωστόσο, 

προέρχονται από μετανάστες αλβανικής καταγωγής (περίπου 64) στις οποίες και 

εστιάζεται ο αναλυτικός μας φακός.  Το 1/3 περίπου από τις διαθέσιμες 64 εκθέσεις 

μαθητών/ριών αλβανικής καταγωγής (δηλαδή 25 εκθέσεις) κάνουν ρητή αναφορά σε 

ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα και την επικοινωνία στον τόπο υποδοχής τους.  

 Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει στην ανάλυση που ακολουθεί αφορά 

τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/ριες αλβανικής καταγωγής του δείγματός μας 

προβάλλουν στα γραπτά τους πτυχές της γλωσσικής τους ταυτότητας, όπως αυτές 

διαμορφώνονται σε σχέση με το γλωσσικό περιεχόμενο του εθνικού και μετα–εθνικού 

λόγου και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας στον τόπο 

υποδοχής.  

 

 

 

 

 

                                                           
54
Η ερευνητική ομάδα συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 5.1 του εν λόγω προγράμματος, με τίτλο 

«Ανίχνευση αναγκών για την ενίσχυση της γλώσσας καταγωγής των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

μαθητών». Επικεφαλής της δράσης αυτής ήταν η καθ. Α. Κοιλιάρη. 
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6. Ανάλυση δεδομένων  
 

Μεταβαίνουμε στο μικρο–επίπεδο και στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις των 

μαθητών/ριών του υλικού μας προς τους δύο λόγους. Η ανάλυσή μας βασίζεται εν 

πολλοίς στην έννοια του μηχανισμού κατηγοριοποίησης μέλους (Sacks 1992). Η 

κατηγορία μετανάστης με τα προσδεμένα κατηγορήματά της παρουσιάζεται με διαρκή 

αντιπαραθετική αναφορά στην κατηγορία πλειονοτικός και, ειδικότερα, στο 

κατηγόρημά της, πλειονοτική γλώσσα. Η κατηγορία μετανάστης μαζί με την 

κατηγορία πλειονοτικός συναποτελούν ένα τυποποιημένο σχεσιακό ζεύγος 

(standardized relational pair) στο πλαίσιο της οργάνωσης του μηχανισμού 

κατηγοριοποίησης διαμένοντες πληθυσμοί στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μετανάστες μαθητές/ριες ακολουθούν την οδηγία του 

θέματος που τους έχει δοθεί και αναπαριστούν τους φίλους τους σύμφωνα με τα 

τυπικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας μετανάστης, δηλαδή ως ανθρώπους που έχουν 

μετακινηθεί από τον τόπο καταγωγής τους αναζητώντας καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικότερες τοποθετήσεις των 

μαθητών/ριών, οι οποίες εντοπίζονται σε τέσσερα διαφορετικά κατηγορήματα που 

επιλέγουν να προσδέσουν στην κατηγορία μετανάστης.  

Η διάκριση των τεσσάρων κατηγορημάτων, όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1, 

γίνεται με αντιπαραθετική αναφορά στην κατηγορία πλειονοτικός και, κυρίως, στο 

κατηγόρημά της, πλειονοτική γλώσσα. Στα τέσσερα αυτά κατηγορήματα 

διαπιστώνουμε σημαντικές ποσοτικές διαφοροποιήσεις: 
 

Πίνακας 1: Τα τέσσερα κατηγορήματα που είναι προσδεμένα στην κατηγορία μετανάστης 

 

1
ο
κατηγόρημα: 

 

Μετανάστες 

που αγνοούν την 

πλειονοτική γλώσσα 

και αδυνατούν να 

προσαρμοστούν 

κοινωνικά  

 

2
ο
κατηγόρημα:  

 

Μετανάστες 

που αγνοούν την 

πλειονοτική γλώσσα, 

αλλά επιθυμούν να 

την μάθουν και να 

προσαρμοστούν 

κοινωνικά 

 

3
ο
 κατηγόρημα: 

 

Μετανάστες 

που κατορθώνουν 

να μάθουν την 

πλειονοτική γλώσσα 

και να 

προσαρμοστούν 

κοινωνικά 

 

4
ο
κατηγόρημα: 

 

Μετανάστες 

που κατορθώνουν 

να μάθουν την 

πλειονοτική 

γλώσσα  

και χειρίζονται  

τις διαθέσιμες 

γλώσσες ως 

αξιοποιήσιμους 

πόρους 

Σύνολο 

4 5 14 2 25 
 

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα το 1
ο
, 3

ο
, και 4

ο
 κατηγόρημα. Παραλείπουμε το 2

ο
 

κατηγόρημα λόγω περιορισμών χώρου.  
 

1
ο
 κατηγόρημα: Μετανάστες που αγνοούν την πλειονοτική γλώσσα και 

    αδυνατούν να προσαρμοστούν κοινωνικά  
1) 

Αγαπημένο μου φιλαράκι, 

Σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου περιγράψω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω εδώ. Το 

σιμαντικότερο πρόβλημα νομίζω είναι η γλώσσα που δεν καταλαβαίνω τους άλλους και 

επίσης η μοναξιά. Όταν δεν ξέρεις να μιλάς και δεν καταλαβαίνεις αυτά που σου λένε είναι 

απο τα χειρότερα πράγματα. Ακόμα, είχα συνηθίσει να είμαστε μαζί που γελάγαμε και εδώ 

κάθομαι μόνος και απλά περιμένω να περάσει η μέρα και τιποτα άλλο. Τέλος θα ήθελα να 

ξέρεις οτι είναι πολύ κακό η μετακόμηση στο εξωτερικό και σου εύχομαι να μην σου τύχει 

ποτέ. [αγόρι, Β’ λυκείου, 17 χρονών] 
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2) 

Αγαπημένο μου φιλαράκι, 

Σου γράφω αυτό το γράμμα για να σου πω πως περνάω. Το σχολείο εδώ μου φένεται άλιως 

γατί δεν ξέρω κανέναν κ΄ μου λείπει το παλιό μου σχολείο η φίλοι μου κ΄ θέλω να μιλίσω σε 

κάποιον γιατί δεν έχω κανέναν για να μιλίσω γιατί δεν ξέρω την γλώσσα για να μιλήσω σε 

κάποιον όμως στην άρχη ήταν δίσκολα για μένα γιατί δεν μου άρεσε έδω που ήμουνα 

κ΄είθελα επιγόντος να φύγω να πάω εκεί που ήμουνα στην γειτονία μου κ΄στενοχωριέμαι 

πολύ γιατί μου λείπουν όλα τα πράγματα που έκανα πρήν έρθω έδω. Σαγαπώ πολύ Με αγάπη 

Τζίλντα. [κορίτσι, Α’ λυκείου, 15 χρονών] 

 

3)      

Αγαπημένο μου φιλαράκι, 

εδο που ειμε δισκολεφτηκα να προσαρμοστο στην αρχη δεν ειχα παρεα και δεν ηκσερα και 

ναμιλαο καθολου αφτην την γλοσα τορα προστοπαρον εχοβρι μερικα πεδια τιν οπια ειμαστε 

αποτιν ειδια χορακαι μπορο και κανο παρεα μαφτους μεχρι να μαθοτιν τοπικη γλοσα δεν 

μπορο να κανο αλους φιλους για τη δεν μπορονα σηνενοηθο. [αγόρι, Β’ λυκείου, 19 χρονών] 

 

Χαρακτηριστική και στις τρεις αυτές εκθέσεις είναι η χρήση του δεικτικού εδώ που 

παραπέμπει στον τόπο μετανάστευσης σε αντίστιξη με το εννοούμενο εκεί του τόπου 

καταγωγής τους. Το πρώτο κατηγόρημα της κατηγορία μετανάστης που διακρίνουμε 

στις εκθέσεις αυτές, είναι η άγνοια της πλειονοτικής γλώσσας (πρβλ. Το 

σιμαντικότερο πρόβλημα νομίζω είναι η γλώσσα [έκθεση 1], δεν ξέρω την γλώσσα 

[έκθεση 2], δεν ηκσερα και ναμιλαο καθολου αφτην την γλοσα [έκθεση 3]). Οι 

μαθητές/ριες αναφέρονται επίσης και στις συνοδευτικές επιπτώσεις του 

κατηγορήματος της άγνοιας της πλειονοτικής γλώσσας, οι οποίες παρουσιάζονται 

συσχετιστικά με την έγερση της κατηγορίας πλειονοτικός: Οι πρώτες δύο εκθέσεις 

επισημαίνουν τα σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία των μεταναστών με τους 

‘άλλους’, τους πλειονοτικούς (πρβλ. δεν καταλαβαίνω τους άλλους, δεν καταλαβαίνεις 

αυτά που σου λένε [έκθεση 1], δεν ξέρω την γλώσσα για να μιλήσω σε κάποιον [έκθεση 

2]). Το αποτέλεσμα είναι η έντονη μοναξιά (έκθεση 1) και η επιθυμία επιστροφής 

στον τόπο προέλευσης (έκθεση 2).  

Η έκθεση (3) έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι ο συγγραφέας είναι μαθητής 

μεγαλύτερης ηλικίας από την αναμενόμενη στην τάξη που φοιτά (είναι 19 χρονών, 

ενώ η αναμενόμενη ηλικία κυμαίνεται στα 16 με 17 χρόνια). Αυτό σημαίνει ότι ο 

συγκεκριμένος μαθητής πιθανότατα έχει μεταναστεύσει πρόσφατα, σε αρκετά μεγάλη 

ηλικία και δεν έχει μεγάλη θητεία στο ελληνικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

αντανακλάται στα πολλά ορθογραφικά λάθη, αλλά και στην αδυναμία διαχωρισμού 

των στοιχείων του λόγου κατά τη γραφική τους αναπαράσταση (πρβλ. ναμιλαο, 

εχοβρι, αποτιν, μαθοτιν, μπορονα). Όπως αναφέρει στην έκθεσή του, η άγνοια της 

πλειονοτικής γλώσσας έχει ως συνέπεια τον περιορισμό και την κοινωνική 

απομόνωση του αναπαριστώμενου φίλου του (πρβλ. δεν μπορο να κανο αλους 

φιλους).  
 

3
ο
 κατηγόρημα: Μετανάστες που κατορθώνουν να μάθουν την πλειονοτική 

    γλώσσα και να προσαρμοστούν κοινωνικά 
 

4)  

Αγαπημένο μου φιλαράκι,  

Όταν ήρθα εδώ πέρα αντίκρησα ένα διαφορετικό πολιτισμό, οι άνθρωποι μου φάνηκαν λίγο 

ψυχροί. Οι γονείς μου αρχικά δυσκολεύτηκαν να βρούν δουλειά αρχικά, και εμένα μου ήταν 

λίγο δύσκολο να προσαρμοστώ στο σχολείο, οι συμμαθητές μου ήταν λίγο απόμακροι και 
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περίεργοι. Ευτυχώς όμως αγαπημένο μου φιλαράκι δεν μου ήταν και πολύ δύσκολο να μάθω 

την ελληνική γλώσσα, αλλά σε αυτό βοήθησαν και οι καθηγητές μου. ήταν πολύ καλλή.  

 Ίσως στην αρχή να ήταν λίγο δύσκολα, αλλά στην πορεία μπόρεσα να προσαρμοστώ. 

Όλα έπειτα μου φαινόντουσαν πολύ διαφορετικά. Ένιωσα πως ήμουν στην δική μου πατρίδα, 

έκανα καινούργιες γνωρίμίες με παιδια μου ήταν και αυτά από διαφορετικές χώρες και είχαν 

λίγο πολύ τις ίδιες εμπειρίες με έμενα. Οι φίλοι μου μου φαίρωνται πολύ ωραία και δεν με 

αντιμετωπίζουν με ρατσισμό. Οι γονείς μου δουλεύουν και παίρνουν και πολύ καλό μισθό. Η 

ζωή μας εδώ είναι πολύ καλή. Αλλά μου λείπει η πατρίδα μου και οι συγγενείς μου πολύ. 

[κορίτσι, Β’ λυκείου, 16 χρονών] 

 

5) 

Αγαπημένο μου φιλαράκι,  

όταν ηρθα για πρώτη φορα στην Ελλαδα τα πραγματα ηταν δυσκολα στην αρχη, αλλα με το 

χρονο εγιναν ευκολα. Κατ’ αρχην όταν ηρθα δεν γνωριζα ουτε να μιλαω ουτε να διαβαζω 

αλλα ουτε να γραφω. Αρχισα να πηγαινω σχολειο μετα από 15 μερες αφοτου ειχα έρθει 

Ελλαδα. Στο σχολειο αντιμετοπησα πολλες δυσκολιες στην επικοινωνια με τα αλλα παιδια 

επισης μερικες φορες τα παιδια φεροντουσαν ρατσιστικά απεναντι μου. Μ εκαναν να νιωθω 

κατωτερη και αυτό με πληγωνε. Στο σπιτι τα πραγματα ηταν λιγο καλυτερα ο πατερας μου 

προσπαθουσε να μου μαθει εστω και λιγες λεξεις για να λεω καλημερα και “γεια σας” …….. 

Μετα από ένα χρονο περιπου ειχα συνηθησει πλεον την δευτερη μου πατριδα ειχα βρει 

και πολλους φιλους. Ηξερα να γραφω να διαβαζω και να μιλαω απιαστα τα Ελληνικά όλα 

πλεον μου φαινοντουσαν παρα πολύ ευκολα παρ’ ολ αυτά όμως ποτε δεν ξεχναω τις 

δυσκολες μερες που περασα στην αρχή. Αυτή τη στιγμη μου αρεσει παρα πολύ η Ελλαδα εχω 

παρα πολλους φιλους που τους αγαπω πολύ στο σχολειο δεν με αντιμετοπιζουν ρατσιστηκα 

(αν και μερικες φορες ναι) και γι’ αυτό ειμαι παρα πολύ χαρουμενη …. 

Τελος θα ηθελα να συνεχισω το σχολειο να παω σε ένα πανεπιστημίο και να γινω μια 

καλη δικηγορος και ολ’ αυτά θα ηθελα να τα κανω εδώ στην δευτερη πατριδα μου….!!! 

[κορίτσι, Β’ λυκείου, 18 χρονών] 

 

Στις περισσότερες εκθέσεις που εξετάσαμε, διακρίναμε το τρίτο κατηγόρημα με 

το οποίο είναι προσδεμένη η κατηγορία μετανάστης στο υλικό μας. Το κατηγόρημα 

αυτό αναφέρεται στην κατάκτηση της πλειονοτικής γλώσσας (πρβλ. δεν μου ήταν και 

πολύ δύσκολο να μάθω την ελληνική γλώσσα [έκθεση 4], Ηξερα να γραφω να διαβαζω 

και να μιλαω απιαστα τα Ελληνικά [έκθεση 5]).  

Οι εκθέσεις του τρίτου κατηγορήματος παρουσιάζουν μια αρκετά σταθερή 

δομή: έντονες αρχικές δυσκολίες, γλωσσικές και άλλες, και σταδιακή υπερνίκηση 

των δυσκολιών αυτών. Στις εκθέσεις (4) και (5), οι επικοινωνιακές δυσκολίες ως 

αρχικό προσδιοριστικό κατηγόρημα των μεταναστών αναδεικνύονται έντονα (πρβλ. 

οι συμμαθητές μου ήταν λίγο απόμακροι και περίεργοι [έκθεση 4], Στο σχολειο 

αντιμετοπησα πολλες δυσκολιες στην επικοινωνια με τα αλλα παιδια επισης μερικες 

φορες τα παιδια φεροντουσαν ρατσιστικά απεναντι μου. Μ εκαναν να νιωθω κατωτερη 

και αυτό με πληγωνε [έκθεση 5]. 

 Ωστόσο, η σταδιακή κατάκτηση της πλειονοτικής γλώσσας είναι το νέο 

κατηγόρημα που προσδένεται στην κατηγορίας μετανάστης με συνέπεια την 

κοινωνική προσαρμογή στο ελληνικό περιβάλλον (πρβλ. Ένιωσα πως ήμουν στην 

δική μου πατρίδα [έκθεση 4], ειχα συνηθησει πλεον την δευτερη μου πατριδα [έκθεση 

5]). Η εκμάθηση της ελληνικής οδηγεί επίσης στην κοινωνική αποδοχή των 

μεταναστών μαθητών/ριών: σε φιλίες με πλειονοτικούς και στον περιορισμό του 

ρατσισμού εκ μέρους τους (πρβλ. Οι φίλοι μου μου φαίρωνται πολύ ωραία και δεν με 

αντιμετωπίζουν με ρατσισμό. [έκθεση 4], εχω παρα πολλους φιλους που τους αγαπω 

πολύ στο σχολειο δεν με αντιμετοπιζουν ρατσιστηκα (αν και μερικες φορες ναι) και γι’ 

αυτό ειμαι παρα πολύ χαρουμενη [έκθεση 5]) 
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4
ο
 κατηγόρημα: Μετανάστες που κατορθώνουν να μάθουν την πλειονοτική 

   γλώσσα και χειρίζονται τις διαθέσιμες γλώσσες ως 

   αξιοποιήσιμους πόρους 
 

6)  

Αγαπημένο μου φιλαράκι,  

Στη αρχη οταν ηρθα εδω στην ελλαδα μου ητανε δυσκολο να μηλησω ελληνικα αλλα με το 

καιρο και με την βοηθια των φηλων μου εμαθα πολύ καλα να μηλαω. Οταν ξεκινησε το 

σχολιο μου φενοτανε δισκολο γιατι δεν ηξερα να γραφω. Φιλους εκανα καλους και τωρα 

ειμαι μια χαρα εδώ. 

Αρχισα να δουλεβω γιατι Έτσι βοηθαγα οικονομικα τους γονης μου. όταν πηγενα στην 

Αλβανια μου φενωταν λιγο παραξενα αλλα μετα απο λιγο καιρο συνιθιζα όταν επεστρεφα 

στην ελλαδα ξεχναγα μερικες λεξεις και μερικες φορες μπορει να τις ελεγα στα Αλβανικα και 

γελαγαμε ολοι μαζει μερικοι φιλοι μου μου ζητανε να τους μαθενο λιγο Αλβανικα γιατι 

θελουνε να μαθουνε και αφτοι μερικες λεξεις και οταν τους μαθενο σε μερικους φενετε πολύ 

δυσκολο οπος και μενα όταν ηρθα εδω στην ελλαδα. [αγόρι, Α’ λυκείου, 15 χρονών] 

 

Στην έκθεση (6) ο αναπαριστώμενος μαθητής εξηγεί, στη δεύτερη παράγραφο, τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις δύο διαθέσιμες σε αυτόν γλώσσες, 

χαρακτηριστικό που αποτελεί το τέταρτο κατηγόρημα της κατηγορίας μετανάστης του 

υλικού μας. Έτσι, όταν πηγαίνει στην Αλβανία χρησιμοποιεί τα αλβανικά, παρά την 

αρχική δυσκολία λόγω της επίδρασης των ελληνικών. Αντίστροφα, όταν επιστρέφει 

στην Ελλάδα επιστρατεύει τα ελληνικά. Πρόκειται για την περιγραφή μιας 

περίπτωσης καταστασιακής εναλλαγής κώδικα (situational code switching) όπου ο 

ομιλητής ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση στην οποία βρίσκεται, επιλέγει 

και τον κατάλληλο γλωσσικό κώδικα (βλ. Wardhaugh 1992: 106). Ωστόσο, η 

εναλλαγή των γλωσσικών κωδίκων στη συγκεκριμένη έκθεση δεν παρουσιάζεται να 

γίνεται με τρόπο απόλυτο, αλλά με έντονες γλωσσικές παρεμβολές από τη μία 

γλώσσα στην άλλη. Επιπλέον, ο μαθητής αναφέρει ότι οι αλβανικές λέξεις που μπορεί 

να χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα προκαλούν το ενδιαφέρον των πλειονοτικών φίλων 

του οι οποίοι θέλουν να τις μάθουν παρά τις δυσκολίες που συναντούν στην προφορά 

τους. Πρόκειται για την περιγραφή γλωσσικών περασμάτων (crossings), σύμφωνα με 

τους όρους του Rampton (1995), όπου Έλληνες ομιλητές επιθυμούν και επιχειρούν να 

εξοικειωθούν με λέξεις της αλβανικής γλώσσας.  

Η εξοικείωση, ωστόσο, των πλειονοτικών ελληνόφωνων με τις αλβανικές 

λέξεις και προφορές γίνεται μάλλον στο επίπεδο γλωσσικών χιουμοριστικών 

παιχνιδιών με τους αλβανόφωνους (πρβλ. και γελαγαμε ολοι μαζει [έκθεση 6]). 

Θεωρούμε, δηλαδή, ότι οι γλωσσικές μείξεις περιγράφονται ως περιθωριακές, 

παρενθετικές χιουμοριστικές στιγμές που δεν λαμβάνουν χώρα συστηματικά. 

Άλλωστε, το 4
ο
 κατηγόρημα εντοπίζεται στις λιγότερες εκθέσεις του υλικού μας (βλ. 

Πίνακα 1). 

 

 

7. Συμπεράσματα  
 

Συνοψίζοντας τα κύρια σημεία της κριτικής ανάλυσης λόγου που επιχειρήσαμε, 

μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής: Οι μαθητές/ριες του υλικού μας χρησιμοποίησαν 

στα γραπτά τους την κατηγορία μετανάστης στην οποία πρόσδεσαν τέσσερα 

κατηγορήματα τα οποία ανέδειξαν αντιπαραθετικά με την κατηγορία πλειονοτικός 

και, ειδικότερα, με το κατηγόρημα της πλειονοτικής ελληνικής γλώσσας.  
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Ως εκ τούτου, στα δεδομένα μας η κατηγορία μετανάστης προσδιορίζεται 

συσχετιστικά/αντιπαραθετικά με την κατηγορία πλειονοτικός και ειδικότερα με τη 

γνώση ή την άγνοια της πλειονοτικής ελληνικής και τις συνέπειες που έχει (η γνώση 

ή η άγνοιά της) στην επικοινωνία με τους πλειονοτικούς. Η έγερση της κατηγορίας 

πλειονοτικός εισάγει, στη διαδικασία οικοδόμησης των γλωσσικών ταυτοτήτων, τη 

γλωσσική ιδεολογική διάσταση του εθνικού ομογενοποιητικού λόγου. Οι μετανάστες 

μαθητές/ριες, αξιοποιώντας το σχεσιακό ζεύγος μετανάστης – πλειονοτικός, 

τοποθετούνται θετικά προς τον εθνικό ομογενοποιητικό λόγο και, ειδικότερα, την 

ελληνική μονογλωσσία, προσβλέποντας στα κοινωνικά οφέλη που επιφέρει η 

γλωσσική αυτή ταυτότητα και ικανότητα.  

 Φαίνεται δηλαδή να θυσιάζουν στον βωμό της κοινωνικής αποδοχής και της 

κοινωνικής κινητικότητας τα πολιτισμικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά τους. Η 

κύρια τάση της γλωσσικής τους συμπεριφοράς είναι να καταστούν αθέατοι μέσω της 

πλήρους γλωσσικής αφομοίωσης. Κάποια περιορισμένα και περιθωριακά φαινόμενα 

γλωσσικών εναλλαγών και περασμάτων απασχολούν τους έφηβους σε χιουμοριστικές 

κυρίως περιστάσεις. Η ‘συνομιλία’ τους με τον μετα–εθνικό αποδομητικό λόγο, που 

πιθανότατα θα παραχωρούσε χώρο στην αλβανική και λόγο ύπαρξης, είναι πολύ 

περιορισμένη. 

Έτσι, παρά τις προβλέψεις θεωρητικών όπως οι Blommaert & Rampton (2011) 

ότι στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο οι εθνικές παραδοχές έχουν υποστεί 

σημαντικούς κλονισμούς, στην Ελλάδα δεν είναι ευδιάκριτες «υποεθνικές» ή 

«διεθνικές» γλωσσικές ταυτότητες, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την ανάλυση 

των δεδομένων μας. Η γλωσσική και πολιτισμική «κινητικότητα», «απροσδιοριστία» 

και «πολλαπλότητα» δεν φαίνεται να έχουν απειλήσει τις παραδοσιακές εθνικές 

ομογενοποιητικές παραδοχές της «σταθερότητας», των «οριοθετημένων κατηγοριών» 

και της «τυποποίησης». Ωστόσο, οι διαπιστώσεις αυτές θα ήταν σκόπιμο να 

επιβεβαιωθούν και από περισσότερο διεισδυτικές εθνογραφικές ερευνητικές 

παρεμβάσεις, οι οποίες ίσως αναδείκνυαν αδιαφανείς ακόμη ταυτότητες των 

μεταναστών, κώδικες υπό διαμόρφωση και ανομολόγητες εκ μέρους τους επιδιώξεις. 
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Abstract 

 

Skydra and its wider region are often referred as ‘’mother of refugees’’ because they 

have received a large number of refugees since the end of the Balkan Wars in 1913 

and in particular after the Treaty of Lausanne in 1923. The purpose of this 

communication is to register and present the historical and cultural profile of the 

region as well as its impact on the linguistic education of the students through 

personal testimonies of older, mainly informants. Skydra, a real Crossroads of 

Languages and Cultures... 

 

Περίληψη 

 

H Σκύδρα και η ευρύτερη περιοχή της χαρακτηρίζεται  συχνά ως προσφυγομάνα, 

επειδή δέχθηκε μεγάλο αριθμό προσφύγων ήδη από το τέλος των Βαλκανικών 

Πολέμων, το 1913, και ιδίως έπειτα από τη Συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή τo 1923. 

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η καταγραφή, μέσω προσωπικών 

μαρτυριών υπερηλίκων κυρίως πληροφορητών, αλλά και των μετονομασιών, του  

ιστορικού και πολιτισμικού προφίλ της περιοχής καθώς και ο  αντίκτυπός του στη 

γλωσσική εκπαίδευση των μαθητών. Σκύδρα, ένα πραγματικό Σταυροδρόμι γλωσσών 

και πολιτισμών... 

mailto:vadasicon@gmail.com
mailto:sicar.kamaroudis@outlook.com
mailto:kiriakospapoulidis@hotmail.com
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Eισαγωγικά 

 

Με την παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται η σκιαγράφηση της γλωσσικής και κατ’ 

επέκταση της πολιτισμικής τοπιογραφίας της Σκύδρας και της ευρύτερης περιοχής 

της διαχρονικά. Θεωρούμε πως  η περίπτωση της Σκύδρας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, με επιπτώσεις σε όλες τις διαστάσεις του φαινομένου της πολυγλωσσίας. 

 

 

Πολυγλωσσία, Διγλωσσία και Επιστημονική Έρευνα 

 

Αν και η πολυγλωσσία ή η διγλωσσία αποτελούν πανάρχαια φαινόμενα, 

χαρακτηριστικό των  μεγάλων αστικών κέντρων, όπως η Βαβυλώνα και η Ρώμη, οι 

επιστήμονες ασχολήθηκαν συστηματικά με αυτήν μόνον μεταπολεμικά. Το πρώτο 

σχετικό με τη διγλωσσία Κέντρο, Centre du Bilinguisme/Bilingualism Centre, 

(σημερινός τίτλος CCERBAL, Centre canadien d’études et de recherches en 

bilinguisme et aménagement linguistique), δημιουργήθηκε στο τέλος της  δεκαετίας 

του 1960 στην Οττάβα του Καναδά, μίας χώρας δηλαδή κατ’ εξοχήν δίγλωσσης αλλά 

και επίσης πλούσιας σε γλώσσες αυτοχθόνων και μεταναστών.
55

 Στην εποχή μας, με 

τις τόσο  ραγδαίες δημογραφικές εξελίξεις και μετακινήσεις  φαίνεται, κατά τον 

Ισπανό μελετητή Miguel Strubell, πως «oι ημέρες του μονόγλωσσου ομιλητή 

τελειώνουν».
56

 Yπολογίζεται δε πως ο μισός τουλάχιστον πληθυσμός της 

ανθρωπότητας είναι δίγλωσσος. 

 

 

1. Τοπωνυμικά Σκύδρας: μικρογραφία των βαλκανικών εμπειριών   

 

Η διαδικασία τοπωνυμικού ορισμού (μετονομασίας) στα Βαλκάνια ακολούθησε τις 

προτεραιότητες της νέας πολιτικής τάξης μετά το 1918, όπως διαμορφώθηκαν από τις 

διεθνείς Συνθήκες που υπεγράφησαν μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914–1918) 

και συνοψίζονταν στην επείγουσα ανάγκη για εδαφική, δημογραφική και πολιτιστική 

ομογενοποίηση της εκάστοτε εθνικής επικράτειας ύστερα από το τέλος των ενόπλων 

συγκρούσεων. Στα πλαίσια αυτά η διαμόρφωση μιας μοναδικής γλωσσικής ποικιλίας 

σε εθνικό επίπεδο, ενέπνευσε τα πολιτικά καθεστώτα των νέων βαλκανικών εθνικών 

κρατών να χρησιμοποιήσουν αφενός τις εθνικές τους γλώσσες στην υπηρεσία μιας 

πολιτικής που εναντιώνεται στα «ετερογενή ή ξένα» στοιχεία, προχωρώντας, 

αφετέρου στην ονομαστική εθνικοποίηση των χωροταξικών δεικτών ταυτότητας που 

είναι τα τοπωνύμια.  

 Σε αυτό το πλαίσιο η  εφαρμογή αλλά και η εξέλιξη της γλωσσικής αυτής 

πολιτικής έλαβε διάφορες μορφές εμφανίζοντας υψηλή αποδοτικότητα σε άμεση 

συνάρτηση με την προοπτική της εδαφικής συνοχής των εθνικών επικρατειών, κατά 

την περίοδο του Μεσοπολέμου (1918–1940), σε  αντίθεση με τη μεταγενέστερη 

περίοδο (1940–2017) κατά την οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πιό 

διακριτική
57

. Αυτό συνέβη διότι οι προτεραιότητες της νέας πολιτικής τάξης υπήρξαν 

                                                           
55https://ccerbal.uottawa.ca. Πολλές και ενδιαφέρουσες εκδόσεις και δραστηριότητες για την 

πολυγλωσσία του πλανήτη μας. 
56

 Βλ. σχετικά Καμαρούδης, 2015: 13. 
57Βλ. σχετικά Kiriakos Papoulidis (2000) La toponymie en tant qu’outil linguistique et son 

instrumentalisation politique: les expériences balkaniques (1918–1960). Στο: Hervé Guillorel (sous la 

dir.), Toponymie et politique. Les marqueurs linguistiques du territoire, Bruxelles: Bruylant, p. 130. Η 

πολιτική πόλωση που προκλήθηκε  στο σκηνικό της βαλκανικής πολιτικής ζωής εξαιτίας του Ψυχρού 
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αρχικά επιτακτικές για τα βαλκανικά έθνη–κράτη, ενώ εμφανίζονται ήδη 

ολοκληρωμένες στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1945). Ταυτόχρονα όμως, 

θα ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η ίδια γλωσσική πολιτική που ακολουθήθηκε 

στα Βαλκάνια, δηλαδή η τοπωνυμική μετονομασία, διαμόρφωσε τις νοοτροπίες τόσο 

των τοπικών κοινωνιών όσο και των πολιτικών ηγεσιών, βασιζόμενη σε μια ισχυρή 

πολιτική πόλωση η οποία δεν ανεχόταν τα "αλλογενή" χωροταξικά σημεία 

διαφοροποίησης εντός της εθνικής επικράτειας προκρίνοντας στη θέση τους τη 

λειτουργία των κυρίαρχων εθνικών στοιχείων. 

Στην παρούσα μελέτη η έρευνά μας επικεντρώνεται στα εδαφικά όρια του 

Δήμου Σκύδρας ο οποίος, έχοντας έκταση 239.525 τμ
2
, εμφανίζεται ως ένα από τα 

ιδανικότερα δείγματα γλωσσικής ανάλυσης, στη σημερινή ελλαδική επικράτεια, 

σχετικά με τη διαδικασία της τοπωνυμικής μετονομασίας αποτελώντας κατ’ουσίαν 

μικρογραφία των βαλκανικών εμπειριών. Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν 

και να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία της τοπωνυμικής μετονομασίας 

στην περίπτωση της Ελλάδας, βασίστηκε  στη λειτουργία φορέων, όπως τα θεσμικά 

όργανα (Υπουργεία, Τοπωνυμικές Επιτροπές) αλλά και παραμέτρων όπως η 

νομοθεσία (Βασιλικά Διατάγματα, Διατάγματα, ΦΕΚ) αφού η Ελλάδα ήταν η πρώτη 

βαλκανική χώρα που δημιούργησε μια επίσημη Τοπωνυμική αρχή (Επιτροπή για τη 

Μελέτη Γεωγραφικών Ονομάτων στην Ελλάδα το 1843 > Επιτροπή των τοπωνυμίων 

της Ελλάδος το 1909 >  Τοπωνυμικό Συμβούλιο το 1936) εντός του Υπουργείου 

Εσωτερικών «με το ρόλο να αναβιώσει την αρχαία γεωγραφία της χώρας με τη 

μετονομασία όλων των αλλοδαπών ήχων, εκτός εκείνων που σχετίζονται με το ένδοξο 

ιστορικό παρελθόν»
58

.  

 Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία της τοπωνυμικής μετονομασίας θα έπρεπε να 

εφαρμοστεί  σύμφωνα με την Τοπωνυμική Επιτροπή του 1909, βασιζόμενη σε τρία 

είδη κριτηρίων, όπως ιστορικά (εποχές/περιόδους: αρχαία, βυζαντινή και 

νεοελληνική, ιστορικές και θρησκευτικές παραδόσεις), γεωγραφικά/γεωλογικά 

(χαρακτηριστικά εδάφους, γης και φύσης) και ανθρωπολογικά (μύθοι, θρύλοι, τοπικά 

έθιμα) μεταβάλλοντας το χωροταξικό τοπίο με προτεραιότητα την απαλοιφή της 

προγενέστερης ονομαστικής (πολιτισμικής) διαστρωμάτωσης (σλαβική, τουρκική, 

βλαχική, αλβανική)
59

. Η μεταβολή αυτή παρουσιάζει άμεσο αντίκτυπο στο 

ερευνητικό μας δείγμα, αφού η εικόνα που αφορά τη διαδικασία της τοπωνυμικής 

μετονομασίας στο σημερινό Δήμο Σκύδρας θα μπορούσε να αναπαρασταθεί 

χρονολογικά (πίν. 1) ως εξής:         

         
Πίνακας 1. Αριθμητική αναπαράσταση των συνολικών τοπωνυμικών μετονομασιών στη σημερινή 

επικράτεια του Δήμου Σκύδρας 

 

                                   1918–1940                                   1941–2017 

                                           19                                            2 

 

                                                                                                                                                                      
Πολέμου (1945–1991), συνέβαλε στη συρρίκνωση της διαδικασίας της τοπωνυμικής μετονομασίας. 
58

 Σύμφωνα με τη μελέτη του Ν. Πολίτη (1920) Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και 

κοινοτήτων, Αθήνα, σσ. 5–6.  
59

 Εντός της ελλαδικής επικράτειας και κατά την περίοδο 1919–1961 πραγματοποιήθηκαν 993 

τοπωνυμικές μετονομασίες σύμφωνα με τα Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και 

Κοινοτήτων, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, 1961–1962, τμ.1–50, Αθήνα. Πιο 

συγκεκριμένα 866 (87%) τοπωνυμικές μετονομασίες πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο 1919–1940 σε 

αντίθεση με 127 (13%) μετονομασίες της περιόδου 1940–1961. 
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Ταυτόχρονα καταλυτικό ρόλο για τη διαδικασία της τοπωνυμικής μετονομασίας 

την περίοδο του Μεσοπολέμου θα διαδραματίσει η δημοσίευση του εγχειριδίου των 

Οδηγιών διά την μετονομασίαν κοινοτήτων και συνοικισμών εχόντων τουρκικόν ή 

σλαβικόν όνομα από τον Στίλπωνα Κυριακίδη
60

 (1887–1964), μέλος της Τοπωνυμικής 

Επιτροπής, αφού ουσιαστικά το έτος της δημοσίευσής του (1926) θα σηματοδοτήσει 

τη συστηματική έναρξη από την πλευρά των θεσμικών οργάνων για την γλωσσική 

ομογενοποίηση του βορειοελλαδικού χώρου. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

παρουσιάζεται μέσω του παρόντος ερευνητικού δείγματος (πίν. 2), το oποίο 

μεταβάλλεται σταδιακά σε ονοματολογικό  επίπεδο βάσει της  εκδόσεως μιας σειράς 

21 νομοθετημάτων κατά την περίοδο 1926–1957
61

. 
 

Πίνακας 2. Τοπωνυμική μετονομασία με βάση την αύξουσα χρονολογική σειρά έκδοσης των 

αντιστοίχων ΦΕΚ 

 

   1926     1927     1928     1929     1930    1931    1955    1957 

     10        3        1        1        3        1        1        1 

 

Παράλληλα στα πλαίσια της  τοπωνυμικής μετονομασίας θα πρέπει να 

επισημανθεί και ο σημαντικός ρόλος της νομικής και νομοθετικής τάξης που 

ενσαρκώνεται με την άμεση έκδοση νομοθετημάτων  (Βασιλικών Διαταγμάτων, 

Διαταγμάτων και ΦΕΚ) εκ μέρους των θεσμικών φορέων, τα οποία εξυπηρετούν 

πολιτικούς σκοπούς, όπως την εδαφική συνοχή και την εσωτερική/εξωτερική 

ασφάλεια της χώρας
62
. Η συγκεκριμένη θέση επιβεβαιώνεται αναφορικά με το παρόν 

                                                           
60

 Σ. Κυριακίδου (1926) Οδηγίαι διά την μετονομασίαν κοινοτήτων και συνοικισμών εχόντων τουρκικόν 

ή σλαβικόν όνομα, Aθήνα, σσ. 4–8. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 1925 το Υπουργείο 

Εσωτερικών συγκρότησε τοπικές επιτροπές μετονομασιών στις έδρες των νομών στις οποίες ανέθεσε 

να γνωμοδοτήσουν για τα ονόματα των οικισμών της περιφέρειάς τους. Ταυτόχρονα στέλνονταν 

οδηγίες εκ μέρους του Υπουργείου  “περί του τρόπου εκλογής καταλλήλου ονόματος” και με ειδικά 

δελτία – ερωτηματολόγια ζητούνταν από τις κοινότητες διάφορες πληροφορίες για την ιστορία του 

οικισμού, τα γεωφυσικά του χαρακτηριστικά, τη θέση του, την παραγωγή, τα ιδιαίτερα γνωρίσματά 

του, αλλά και για το ξενικό του όνομα (μήπως προερχόταν από παλαιότερο ελληνικό, μήπως μπορούσε 

να μεταφραστεί στα ελληνικά κ.ά.). Τέλος ζητούνταν επίσης  και η γνώμη των κατοίκων για το όνομα 

της προτίμησής τους.  Όλα αυτά τα στοιχεία και οι απαντήσεις κατέληγαν στη νομαρχιακή επιτροπή, η 

οποία έπρεπε να τα επεξεργαστεί και να επιλέξει τα “κατάλληλα” ονόματα σύμφωνα με  το άρθρο του 

Κ.Χιώτη Οι μετονομασίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και τα νέα τοπωνύμια στο Νομό Καβάλας. 

https://www.chrysoupolinews.com/2017/04/17/metonomasies–stin–ellada–tou–mesopolemou–ke–ta–

nea–toponymia–sto–nomo–kavalas,  19/11/2017.  
61

 Αν και το έτος 1940 προκρίνεται σύμφωνα με τις βαλκανικές εθνικές ιστοριογραφίες ως το 

χρονολογικό τέλος της διαδικασίας της τοπωνυμικής μετονομασίας στη Νοτιο–ανατολική Ευρώπη, η 

διακριτική συνέχιση της ίδιας διαδικασίας κατά την ψυχροπολεμική περίοδο θα διαψεύσει την 

παραπάνω πεποίθηση εντάσσοντας ταυτόχρονα το βαλκανικό χώρο στη διπολική αυτή ζώνη 

ανταγωνισμού. Βλ. σχετικά Kiriakos Papoulidis (2000) La Toponymie..., όπ. π., σ. 130.  
62 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στο σημείο αυτό η μετατροπή του νομικού καθεστώτος των 

παραμεθορίων περιοχών (Νόμος 376 της 18ης Δεκεμβρίου 1936) και η δημιουργία μιας ζώνης 

ασφαλείας  (Επιτηρούμενη Ζώνη) μήκους 1212 χιλιομέτρων και πλάτους 5–100 χιλιομέτρων που 

εκτεινόταν από την Κέρκυρα έως τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Εντός της συγκεκριμένης αυτής ζώνης 

ασφαλείας υπήρχαν 420 αστικά κέντρα (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί) στη Μακεδονία και 

στη Θράκη, 300 στην Ήπειρο και 20 στην Κέρκυρα, ενώ ο στρατός ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος  για 

τη διακίνηση φυσικών προσώπων και αγαθών στην επιτηρούμενη αυτή περιοχή. Οι εργασίες της 

Τοπωνυμικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν εντός της συγκεκριμένης  Επιτηρούμενης  Ζώνης, 

διήρκησαν μέχρι και τη δεκαετία του ’70 και υπήρξαν απαραίτητες για την γλωσσική ομογενοποίηση 

(τοπωνυμικός εξελληνισμός) της χώρας. Βλ. σχετικά Ν. Αλιβιζάτου (1986) Οι πολιτικοί θεσμοί σε 

κρίση (1922–1974): Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 427–430. Ταυτόχρονα θα 

https://www.chrysoupolinews.com/2017/04/17/metonomasies–stin–ellada–tou–mesopolemou–ke–ta–nea–toponymia–sto–nomo–kavalas
https://www.chrysoupolinews.com/2017/04/17/metonomasies–stin–ellada–tou–mesopolemou–ke–ta–nea–toponymia–sto–nomo–kavalas
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ερευνητικό δείγμα (πίν. 3α + 3β), αφού το τελευταίο παρουσιάζεται ολοκληρωτικά 

μεταβληθέν σε γλωσσικό επίπεδο
63

 με 21 τοπωνυμικές μετονομασίες
64

 σύμφωνα με 

τα θεσπισμένα κριτήρια της Τοπωνυμικής Επιτροπής του 1909, οπότε η ειδολογική 

του κατάταξη θα ήταν ενδεχομένως εφικτή ως ακολούθως: α) ιστορικά κριτήρια: 6  

(Αρσένι, Καλλίπολη, Νέα Ζωή, Σανδάλι, Σεβαστιανά, Σκύδρα), β) 

γεωγραφικά/γεωλογικά κριτήρια
65
: 12  (΄Ανυδρο, ΄Ασπρο, Δάφνη, Καλύβια, Κρανέα, 

Λιθάρια, Λιποχώρι, Λουτροχώρι, Μαυροβούνι, Πετραία/Πετριά, Πλεύρωμα και Ριζό) 

και γ) ανθρωπολογικά κριτήρια: 3 (Kαλή, Μάνδαλο και Προφήτης Ηλίας)
66

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
πρέπει να επισημανθεί ότι τα ΦΕΚ των Αναγκαστικών Νόμων  375 (Περί τιμωρίας των εγκλημάτων 

κατασκοπείας και των εγκληματικών ενεργειών των απειλουσών την εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας) 

και 376 (Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων) της 18
ης

 Δεκεμβρίου 1936 που ουσιαστικά 

αποτελούν την πολιτική βάση για την υιοθέτηση της διαδικασίας ομογενοποίησης της ελλαδικής 

εθνικής εδαφικής επικράτειας δεν διατίθενται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) 

λόγω μη ψηφιοποίησης. 
63

 Οι ενέργειες των ελλαδικών θεσμικών οργάνων που αφορούν την απάλειψη της προγενέστερης 

ονομαστικής διαστρωμάτωσης δεν θα περιοριστούν στην τοπωνυμική μετονομασία αλλά θα 

επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως  π.χ. στην απαγόρευση της χρήσης άλλων γλωσσών στην 

ελλαδική επικράτεια όπως π.χ. η τουρκική (1937) αλλά και διαλέκτων όπως π.χ. η σλαβομακεδονική 

(1936) και η κουτσοβλαχική (1937). Βλ. σχετικά Τ. Κωστόπουλου (2002)  Η απαγορευμένη γλώσσα. 

Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία. Αθήνα: εκδ. Μαύρη Λίστα, σσ. 

162–180. 
64

 Στα πλαίσια της τοπωνυμικής μετονομασίας εντός της σημερινής επικράτειας του Δήμου Σκύδρας 

δύο οικισμοί (Καλλίπολη, Πετραία) λαμβάνονται υπόψιν ως απαρτήσαντες αρχικά τις ομώνυμες 

κοινότητες  και ένας οικισμός (Κρανέα) ως αποτελών παράρτημα της νυν κοινότητας (Αψάλου) της 

εποχής (1918). Βλ. σχετικά Στοιχεία συστάσεως .., όπ. π., τμ. 37: Νομός Πέλλης, σ. 14, 112 και 180. 
65

 Βλ. σχετικά Δ. Κοκκινίδου (1991
2
) Η προΐστορία στο χώρο του Νομού Πέλλας. Κατοίκηση και φυσικό 

περιβάλλον στη νεολιθική και την εποχή του χαλκού. ΄Εδεσσα. 
66

 Σχετικά με την ειδολογική κατάταξη των συγκεκριμένων τοπωνυμίων/οικισμών αλλά και τη 

διαδικασία της ονομαστικής μετονομασίας στην ελλαδική επικράτεια θα ήταν σημαντικό να 

επισημανθεί η συνεισφορά των παρακάτω εγχειριδίων: 1) Θώμη Βέρρου (2008) Τοπωνύμια και 

Διοικητική Κατανομή Οικισμών της Μακεδονίας. Μεταβολές στον 20
ο
 αιώνα, Θεσσαλονίκη, εκδ. 

University Studio Press και 2) Χαράλαμπος Συμεωνίδης (2010) Ετυμολογικό Λεξικό των νεοελληνικών 

οικωνυμίων, τόμ. 1–2, Λευκωσία–Θεσσαλονίκη, εκδ. Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου. 

http://www.et.gr/
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Πίνακας 3α. Aναλυτικός πίνακας δεδομένων της Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας
67

 

 

Σημερινή Ονομασία Προγενέστερη 

ονομασία (1)
68

 

Προγενέστερη 

ονομασία (2) 

Γεωγραφικές 

Συντεταγμένες 

      

ΦΕΚ
69

 

Σκύδρα (Δ.Κ.) Врткоп 

(Вертикоп) 

             –     22° 15 ‘ Χ  40° 76‘  Α 97 

(1926) 

[Δ. 02–

03–1926] 

Αρσένι (Τ.Κ.) Арсен               –     22° 15 ‘ Χ  40° 71‘ Α 94 

(1930) 

[Δ. 26–

03–1930] 

΄Ασπρο (Τ.Κ.) Прахна 

(Прахнањи) 

             –     22° 21 ‘ Χ  40° 73‘ Α 413 

(1926) 

[Δ. 15–

11–1926] 

Δάφνη (Τ.Κ.) Βαλτολίβαδο      Гропино     22° 23 ‘ Χ  40° 77‘ Α 119 

(1957) 

[Β.Δ. 07–

06–1957] 

Καλύβια (Τ.Κ.) Коlibalar      Колибите     22° 21 ‘ Χ  40° 75‘ Α 19 

(1955) 

[Β.Δ. 18–

12–1954] 

Λιποχώρι (Τ.Κ.) Долно Липоор              –     22° 17 ‘ Χ  40° 75‘ Α 350 

(1930) 

                                                           
67

 Για την παράθεση των ερευνητικών δεδομένων ελήφθη υπόψιν  η απόφαση 45892  του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της διοικητικής 

διαίρεσης της χώρας και τον επανακαθορισμό των ορίων των αυτοδιοικητικών μονάδων (Σχέδιο 

Καλλικράτης) και κατ’επέκταση το αντίστοιχο ΦΕΚ Β 1292/2010 της 11
ης

 Αυγούστου 2010. 
68 Βλ. σχετικά για την προγενέστερη τοπωνυμική διαστρωμάτωση στο Δήμο Σκύδρας τη μελέτη  του 

Τ. Simovski, Atlas na naseleniste mesta vo Egejska Makedonja, Skopje, 1997
1
,  σ. 7 (Арсен), σ. 8 

(Бања), σ. 13 (Врткоп), σ. 14 (В᾿нгени), σ. 15 (Врбени), σ. 19 (Гропино), σ. 23 (Долно Липоор), σ. 

25 (Дреново), σ. 35 (Калиница), σ. 36 (Каменик), σ. 70 (Kара Хамза) / [Ι,Skopje, 1998
2
], σ. 41 

(Колибите), σ. 52 (Мандалево), σ. 59 (Недирчево), σ. 60 (Ново Село / Yeni Köy / Λιθαριά), σ. 61 

(Ново Село  / Yeni Köy / Πλεύρωμα), σ. 67 (Прахна), σ. 70 (Ризово), σ. 73 (Свети Илија),σ.  79 

(Сенделчево) / [Ι, Skopje, 1998
2
]

 
και  σ. 80 (Треболец). 

69
 Βλ. σχετικά Στοιχεία συστάσεως .., όπ. π., τμ. 37: Νομός Πέλλης, Αθήνα, 1962, σσ. 88–89 (Άνυδρο), 

σσ.156–157 (Αρσένι),  σσ. 158–159 (΄Ασπρο), σσ. 104–105 (Δάφνη),  σσ. 110–111 (Καλή),  σσ. 112–

113 (Καλλίπολη),  σσ. 114–115 (Καλύβια), σσ. 14–15 (Κρανέα),  σσ. 24–25 (Λιθαριά),  σσ. 192–193 

(Λιποχώρι), σσ. 180–181 (Λουτροχώρι ), σσ. 122–123 (Μάνδαλο), σσ. 168–169 (Μαυροβούνι), σσ. 

172–173 (Νέα Ζωή), σσ. 180–181 (Πετραία), σσ. 180–181 (Πλεύρωμα),  σσ. 184–185 (Προφήτης 

Ηλίας), σσ. 188–189 (Ριζό), σσ. 112–113 (Σανδάλι),  σσ. 190–191 (Σεβαστιανά) και  σσ. 192–193 

(Σκύδρα).  Παράλληλα θα ήταν σημαντικό να επισημανθεί η παραπομπή  στη χρήση έγκυρων 

διαδικτυακών πηγών όπως ο Πανδέκτης: Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδος 

[http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/10442, 20 Νοεμβρίου 2017] του ΕKT, οι οποίες δύνανται να 

συνδράμουν στην τεκμηρίωση των αντιστοίχων δεδομένων αφού οι διαθέσιμες βιβλιογραφικές πηγές 

σπανίζουν ή ενίοτε λανθάνουν.  
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[Β.Δ. 07–

10–1930] 

Μαυροβούνι (Τ.Κ.) Треболец              –     22° 15‘ Χ  40°78‘ Α 179 

(1927) 

[Δ. 20–

08–1927] 

Νέα Ζωή (Τ.Κ.) Врбени              –     22° 10 ‘ Χ  40° 85‘ Α 289 

(1930) 

[Δ. 11–

08–1930] 

Πετραία / Πετριά 

(Τ.Κ.) 

Каменик              –     22° 14 ‘ Χ  40° 72‘ Α 97 

(1926) 

[Δ. 02–

03–1926] 

- Λουτροχώρι 

(οικ.) 

Бања              –     22° 11 ‘ Χ  40° 72‘ Α 413 

(1926) 

[Δ. 15–

11–1926] 

-  Πλεύρωμα 

(οικ.) 

Yeni Köy     Нобо Село     22° 07‘ Χ  40° 43‘ Α 179 

(1927) 

[Δ. 20–

08–1927] 

   Ριζό (Τ.Κ.) 

 

 

Ризово               –      22° 13 ‘ Χ  40° 

73‘ 

Α 97 

(1926) 

[Δ. 02–

03–1926] 

Σεβαστιανά (Τ.Κ.) В᾿нгени                –     22° 12 ‘ Χ  40° 

76‘ 

Α 413 

(1926) 

[Δ. 15–

11–1926] 

 

 

Για την αποκατάσταση της ομοιογένειας στην εξεταζόμενη εδαφική επικράτεια 

η εφαρμογή της νομοθεσίας στην περίοδο 1926–1957 υπήρξε άμεση κατά 

προτεραιότητα, ενώ συνοδεύτηκε πρωτύτερα σε τοπικό επίπεδο και από τη λήψη 

έμμεσων νομοθετικών μέτρων, όπως η αγροτική μεταρρύθμιση (1917) και η θέσπιση 

δικαιωμάτων για τις γλωσσικές μειονότητες (περίπτωση Abecedar το 1925)
70

, 

συνδράμοντας στην εφαρμογή της νέας πολιτικής τάξης.        

                                                           
70 Παρατίθεται ακολούθως ενδεικτική βιβλιογραφία: α) Αλ. Ιωαννίδου (1995) Das Abecedar, 

philologisch betrachtet,  Die slawischen Sprachen 46, σσ. 89–101, β) Hr. Αndonovski (1976)The First 

Macedonian Primer between the Two World Wars–The Abecedar. Macedonian Review 6, σσ. 64–69, 

γ) L. Miletich (1925) New latin alphabet for Macedonian Bulgarians under Greece.  Macedonian 

Review 5–6, σσ. 229–233 και δ) Ι.  Μιχαηλίδη (1996) Minority Rights and Educational Problems in 

Greek Interwar Macedonia: The Case of the Primer Abecedar. Journal of Modern Greek Studies  14/2 , 
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Πίνακας 3β. Aναλυτικός πίνακας δεδομένων της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδος 

Σημερινή Ονομασία Προγενέστερη 

ονομασία (1) 

Προγενέστερη 

ονομασία (2)  

Γεωγραφικές 

Συντεταγμένες 

      ΦΕΚ 

Μενηίδα (Δ.Κ.) Μενηΐδα
71

            –     22° 15 ‘ Χ  40° 85‘ Β 1292 

(2010) 

[11/08/2010] 

‘Ανυδρο (Τ.Κ.) Недирчево        Над᾿р     22° 20 ‘ Χ  40° 83‘  Α 97 (1926) 

[Δ. 02–03–

1926] 

Καλή (Τ.Κ.) Калиница        Jağ Köy      22° 17 ‘ Χ  40° 81‘ Α 179 

(1927) [Δ. 

20–08–1927] 

Καλλίπολη (Τ.Κ.) Кara Hamza              –     22° 23 ‘ Χ  40° 78‘ Α 2 (1931) 

[Δ. 05–01–

1931] 

- Σανδάλι 

(οικ.) 

Сенделчево              –     22° 21 ‘ Χ  40° 79‘ Α 413 

(1926) [Δ. 

15–11–1926] 

Κρανέα (Τ.Κ.) Ακρανέα       Дреново     22° 15 ‘ Χ  40° 89‘ Α 97 (1926) 

[Δ. 02–03–

1926] 

- Λιθαριά 

(οικ.) 

Yeni Köy     Нобо Село      22° 18 ‘ Χ  40° 89‘ Α 81 (1928) 

[Δ. 12–03–

1928] 

Μάνδαλο (Τ.Κ.) Мандалево              –     22° 21 ‘ Χ  40° 85‘ Α 97 (1926) 

[Δ. 02–03–

1926] 

Προφήτης Ηλίας 

(Τ.Κ.) 

Свети Илија       Мечкли     22° 15 ‘ Χ  40° 81‘ Α 228 

(1929) [Δ. 

11–07–1929] 

 

2. Πληθυσμιακές μετακινήσεις: απολογισμός και πραγματικότητα 

 

Μέθοδος 

 

Η μέθοδος που ακολουθούμε στην έρευνα που αφορά την πολυγλωσσία της περιοχής 

είναι κατά βάση η έρευνα πεδίου. Πρόκειται για συνεντεύξεις ανδρών και γυναικών, 

                                                                                                                                                                      
σσ. 329–343. 
71 Βλ. σχετικά το άρθρο των Anna Panayotou–Pavlos Chryssostomou (1993) Inscriptions de la Bottiée 

et de l’Almopie en Macédoine, Bulletin de Correspondance Hellénique 117: 1, σ. 370 και σημ. 41, 

όπου αναφέρεται η Μενηίδα ως τοπωνύμιο το οποίο αντιστοιχούσε και όριζε ταυτόχρονα την 

ιδιοκτησία ενός φυσικού προσώπου, της Ιουλίας Μεννηίδος, η οποία έζησε κατά το 2
ο
 μ.Χ. αιώνα.  
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που βίωσαν τις μετακινήσεις από τον τόπο προέλευσής τους προς την περιοχή της 

Σκύδρας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κυρίως ηλικίας μεταξύ 89 και 103 ετών. Οι 

συνεντεύξεις βασίζονται σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις γλωσσοκοινωνιολογικής 

φύσης. Το επόμενο στάδιο της έρευνας αφορά τη διασταύρωση των πληροφοριών με 

γραπτές πηγές, ώστε να επιβεβαιωθεί η αλήθεια του πράγματος. 

 

Χρονολογικά στάδια 

 

Οι χρονικές περίοδοι που εξετάζονται και δείχνουν τη σταδιακή αναδιαμόρφωση 

μετακίνησης των αλλόγλωσσων πληθυσμών της Σκύδρας και συνεπώς την αλλαγή 

του γλωσσικού χάρτη είναι οι εξής: 

 Τέλος Βαλκανικών Πολέμων (1913)  έως Συνθήκη της Λοζάνης (1923) 
 1923 και εξής 
 Περί το 1930 

 1960–1980 

 1990 και εξής  

Πιο αναλυτικά: 

Τέλος Βαλκανικών Πολέμων (1913)  έως Συνθήκη της Λοζάνης (1923) 

Οι γλώσσες που μιλιούνται στην περιοχή της Σκύδρας είναι η ελληνική, το σλαβικό 

ιδίωμα
72
, η τουρκική, η κιρκασσική

73
, η ρωσική, η μικρασιατική και η βλαχική. Πιο 

συγκεκριμένα, στην περιοχή της Σκύδρας οι «εντόπιοι» χριστιανικοί πληθυσμοί ήταν 

σλαβόφωνοι, ενώ οι τουρκικοί με μουσουλμανικό θρήσκευμα μιλούσαν τουρκικά. 

Στην περιοχή υπήρχαν Κονάκια, αρχοντικές κατοικίες δηλαδή Τούρκων Μπέηδων
74

.  

Επιπλέον, υπάρχουν μαρτυρίες για την περιοχή των Καλυβίων ότι εκεί ζούσαν δύο με 

τρεις οικογένειες Κιρκασσίων (Τσερκέζων)
75
, κάτι που επιβεβαιώνει και η στατιστική 

του Kancof
76
, που με τις όποιες υπερβολές μπορεί βοηθητικά να ληφθεί υπόψη

77
. Η 

γλώσσα των Τσερκέζων διαφοροποιείται τελείως από την τουρκική, καθώς ανήκουν 

σε δύο διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες. Να σημειώσουμε επίσης και τη βραχύβια 

παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στην περιοχή από το 1915 έως το 1919.  Μια 

συνοικία της Σκύδρας ονομάζεται έως σήμερα Ντεκωβίλ από τη στενή 

σιδηροδρομική γραμμή Decauville που εγκατέστησαν οι Γάλλοι και η οποία 

λειτούργησε έως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Επιπλέον, οι πρώτοι πρόσφυγες από την περιοχή της Ρωσίας αναφέρονται το 

1914, ενώ πιο έντονη είναι η διετία 1917–1919, όπου παρατηρείται ρεύμα 

μετακίνησης ελληνικών πληθυσμών κυρίως από την περιοχή του Μερτζάν της 

Ρωσίας, σημερινό Κουμπάν–Κρασνοντάρ
78
.  Τέλος, όταν μιλά κανείς για Βλάχους 

στην περιοχή αυτή, τη συγκεκριμένη περίοδο εννοεί εκείνους που προέρχονται 

κυρίως από τα Μεγάλα Λιβάδια του Πάικου
79
–

80
. 
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1923 και εξής 

Με τη Συνθήκη της Λοζάνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών προστίθενται στην 

περιοχή πληθυσμοί της Μ. Ασίας, του Πόντου, της Τουρκίας και της Ανατολικής 

Θράκης (Χερσόνησος της Καλλίπολης). Ο γλωσσικός χάρτης αλλάζει. Οι 

μουσουλμάνοι Τούρκοι φεύγουν, ωστόσο έρχονται τουρκόφωνοι πληθυσμοί. 

Προστίθενται επίσης διάλεκτοι της Θράκης και της Μ.Ασίας. 

Περί το 1930  

Αρχές της δεκαετίας του 1930, βλαχόφωνοι, από την Ήπειρο κυρίως και την 

Αλβανία, λόγω της διανομής κλήρου στους πρόσφυγες πιέζονται πλέον να 

εγκατασταθούν μόνιμα στα «χειμαδιά» τους στην περιοχή της Σκύδρας, προκειμένου 

να μην χάσουν τα βοσκοτόπια και τις καλύβες τους. Στα μέσα της δεκαετίας 

ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα οι βλαχόφωνοι πληθυσμοί του Πάικου
81
. Οι 

τελευταίες μετακινήσεις που μαρτυρούνται είναι στα τέλη της δεκαετίας του 1930 

μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα 

μετανάστευσης από τη Ρωσία
82
. Στις γλώσσες της περιοχής προστίθενται τα αλβανικά 

και τα ηπειρώτικα βλάχικα που διαφέρουν αρκετά από τα βλάχικα του Πάικου. 

 

1960–1980 

Τη δεκαετία του 1960 υπάρχει μετακίνηση πληθυσμών Ρομά. Μαρτυρίες αναφέρουν 

περίπου 40 με 50 οικογένειες που προήλθαν από την Αλβανία και την Τουρκία. Τις 

δεκαετίες του 1960 και 1970 παρατηρείται στην περιοχή η τελευταία μεγάλη 

μετακίνηση βλαχόφωνων πληθυσμών από τον Άγιο Γερμανό των Πρεσπών
83

.  

 

1990 και εξής 

Με την πτώση του Σοσιαλισμού, σημειώνονται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

μετακινήσεις Ρωσόφωνων Ποντίων, Ρώσων, Γεωργιανών, Ουκρανών, αλλά και 

Βορειοηπειρωτών και Αλβανών
84

. 

 

Μικτοί γάμοι 

 

Στην αρχή οι μικτοί γάμοι ήταν αποφευκτέοι και σχεδόν αδύνατοι. Μία 

πληροφορήτρια μάς δήλωσε πως « Πόντιος με Βλάχο; Δεν γίνεται... », κατόπιν 

γίνονταν αλλά ήταν σπάνιοι. Θα μπορούσαμε να θέσουμε ως πρώτο όριο αλλαγής 

των νοοτροπιών τον πόλεμο στην Αλβανία και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου 

βρέθηκαν συμπολεμιστές Έλληνες ανεξαρτήτως καταγωγής, αλλά και αργότερα, τη 

δεκαετία του ’60, τη μετανάστευση στη Γερμανία. Με τους μικτούς γάμους 

παρατηρείται απώλεια των γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων, του πατέρα ή της μητέρας, 

προς όφελος της νεοελληνικής κοινής. 

Ομιλητές 

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω περιόδων παρατηρείται το φαινόμενο της 

πολυγλωσσίας των πληθυσμών στην περιοχή. Οι περισσότεροι συμβαίνει να 

γνωρίζουν, εκτός από τη μητρική τους γλώσσα, μία, δύο ή και περισσότερες άλλες 
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γλώσσες. Οι σλαβόφωνοι μιλούν ελληνικά, ή προσπαθούν να τα μιλήσουν, καθώς 

όταν θεσμοθετείται η εκπαίδευσή τους στην ελληνική από το ελληνικό κράτος είναι 

σε μεγάλη ηλικία
85
. Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, 

και κυρίως οι άντρες, να μαθαίνουν την ελληνική από τα παιδιά τους που πηγαίνουν 

σχολείο και όχι αντίστροφα. Αντίθετα, πολλές γυναίκες μαρτυρούν ότι μάθαιναν τα 

τουρκικά από μικρή ηλικία, καθώς συγχρωτίζονταν με παιδιά τούρκων στο παιχνίδι, 

αλλά και από φόβο προς τους Τούρκους ενήλικες (ήθελαν να καταλαβαίνουν 

ενδεχόμενες συνωμοσίες, να αποφύγουν βιασμούς κλπ).  

Οι Πόντιοι που προήλθαν από τη Ρωσία και την Τουρκία μιλούσαν ρωσικά και 

τουρκικά αντίστοιχα μόνο μεταξύ τους, όταν δεν ήθελαν να γίνονται κατανοητοί από 

άλλους παρόντες στη συζήτηση, ενώ την ποντιακή διάλεκτο τη χρησιμοποιούσαν ως 

«κοινή» με τους υπόλοιπους πληθυσμούς.  

Η πολυγλωσσία που χαρακτήριζε τους Βλάχους οφειλόταν στις ασχολίες τους 

που σχετίζονταν κυρίως με το εμπόριο και με τις πολλές μετακινήσεις τους από τόπο 

σε τόπο και συνεπώς με την επαφή τους με αλλόγλωσσους πληθυσμούς.  

Οι Μικρασιάτες, οι Ρωσόφωνοι Πόντιοι, οι Αλβανοί και οι Βορειοηπειρώτες 

που ανήκουν στους τελευταίους μετακινηθέντες πληθυσμούς στην περιοχή της 

Σκύδρας μαθαίνουν την κοινή νεοελληνική ερχόμενοι στην Ελλάδα, ενώ πριν τη 

μετακίνησή τους γνωρίζανε διαλέκτους ελληνικές των περιοχών από τις οποίες 

προέρχονται και τις μιλούσαν εντός σπιτιού.  

Οι Ρομά, οι Αλβανοί, οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί και οι Γεωργιανοί μαθαίνουν την 

ελληνική στην Ελλάδα από την καθημερινή τους επαφή με τους ελληνόφωνους. 

 

Αίτια μετακίνησης 

 

Οι λόγοι μετακίνησης γενικά προς την Ελλάδα μπορεί να είναι ιστορικοί και 

πολιτικοί. Υπήρξαν συνθήκες που προέβλεπαν την ανταλλαγή πληθυσμών, όπως η 

Συνθήκη της Λοζάνης (1923), και κατέστησαν τη μετακίνηση των πληθυσμών 

υποχρεωτική με κριτήριο το θρήσκευμα και όχι τη γλώσσα. 

Ωστόσο, υπήρξαν και «οικειοθελείς» μετακινήσεις πληθυσμών, καθώς διακαής 

και προαιώνιος πόθος πολλών Ελλήνων –του Πόντου κυρίως– ήταν να επιστρέψουν 

κάποτε και να εγκατασταθούν εντός ελληνικών συνόρων. Η προσάρτηση της 

Μακεδονίας μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους άνοιξε το δρόμο σε πολλές 

οικογένειες να πάρουν τον δρόμο της «επιστροφής στα πάτρια». 

Επιπλέον, οι κίνδυνοι που άρχισαν να νιώθουν πολλοί ελληνικοί πληθυσμοί 

καθώς και η καταπίεσή τους κυρίως μετά την Οκτωβριανή επανάσταση, την 

εθνικιστική πολιτική των μενσεβίκων στη Γεωργία ή την προέλαση του τουρκικού 

στρατού στον Καύκασο το 1918, έδειχναν τον δρόμο διαφυγής σε ασφαλέστερα μέρη, 

όπως αυτά της Ελλάδας. Ανάλογη περίπτωση είναι αυτή των πληθυσμών που 

έφτασαν μετά την πτώση του σοσιαλισμού. Οι πληθυσμοί αυτοί αναζήτησαν 

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ασφάλεια στην Ελλάδα
86
, χώρα–μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής (Σκύδρα) ποικίλλουν επίσης. 

Σημαντικός λόγος ήταν ότι η περιοχή ανήκε στη Μακεδονία, η οποία μετά την 

ανταλλαγή των πληθυσμών και την αναχώρηση των μουσουλμανικών πληθυσμών 

προσέφερε πολύ χώρο. Το ελληνικό κράτος φρόντιζε να καλυφθεί η περιοχή από 
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ελληνικούς πληθυσμούς. Η αποξήρανση μάλιστα της λίμνης των Γιαννιτσών (1928–

1936)  συνέβαλε κατά πολύ στην αύξηση των καλλιεργήσιμων εδαφών. Η Σκύδρα, 

μία περιοχή με μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις 

προσφύγων που προέρχονταν από ανάλογες ως προς τον τόπο ζωής περιοχές, έμοιαζε 

κατά πολύ δηλαδή με τις περιοχές που είχαν αφήσει πίσω τους (Ρωσία, Τουρκία, Αν. 

Θράκη), οπότε και υπήρξε μία καλή επιλογή.  

Η τοποθέτησή τους από τους μηχανισμούς αποκατάστασης των προσφύγων σε 

μεγάλα αστικά κέντρα ή ακόμη και σε περιοχές της επαρχίας, όπως η Καστοριά, η 

Λευκάδα, η Βέροια ή τα ορεινά χωριά της Έδεσσας, τους ώθησε σε «εσωτερική 

μετανάστευση» και σε αναζήτηση περιοχών παρόμοιων με αυτών που άφησαν πίσω 

τους. Το εύφορο της περιοχής τους προσέφερε πολλές δυνατότητες να καλλιεργήσουν 

τα προς το ζην σε μια εποχή που η πείνα και η φτώχεια θέριζαν τους πληθυσμούς 

αυτούς. Σε άλλες περιπτώσεις, οι λόγοι εγκατάστασης στην περιοχή της Σκύδρας 

συνδέονται με την αναζήτηση συγγενών των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν πριν 

από αυτούς σε αυτό το μέρος. Πάντως, με την ανταλλαγή των προσφύγων σφίγγει ο 

κλοιός όσον αφορά τη διαθέσιμη γη στην περιοχή. Αν αρχικά ο καθένας έσπερνε 

όπου ήθελε, τώρα το κράτος παρέχει κλήρο συγκεκριμένο
87
, γεγονός που 

«αναγκάζει» πολλούς Βλάχους που ζουν νομαδικά να εγκατασταθούν μόνιμα πια 

στην περιοχή. 

 

 

3.  Πολυγλωσσία και  Εκπαίδευση 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ακολουθώντας και τη διεθνή πρακτική,  

κυνήγησε, περιθωριοποίησε ή αγνόησε έως τουλάχιστον την εποχή της 

Μεταπολίτευσης την πολυγλωσσία
88
. Συμφωνώντας δε με την Τσοκαλίδου θα 

χαρακτηρίζαμε τη σημερινή ελληνική σχολική πραγματικότητα, ίσως εκτός 

ελαχίστων μετρημένων φωτεινών εξαιρέσεων, ως "αφανή διγλωσσία". 

Μόνον τα τελευταία χρόνια, με:  

1.  τη συνεχή και συνεπή διδασκαλία της γλωσσολογίας και της διαλεκτολογίας στις 

Καθηγητικές σχολές από μια νεότερη γενιά ερευνητών με  εξειδικευμένες σπουδές 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αλλά και 

2. την επίδραση/καθοδήγηση της Unesco, η οποία ενδιαφέρεται εσχάτως και για τη 

μη υλική κληρονομιά της ανθρωπότητας, 

3.  την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση με τη θέσπιση της Ημέρας των Γλωσσών στις 26 

Σεπτεμβρίου, κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, από το 2001 και εξής, 

4. αλλά και τη δημιουργία, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, του Χάρτη των 

Περιφερειακών και Μειονοτικών γλωσσών, ο οποίος, σημειωτέον, συναντά  

πάμπολλες δυσκολίες στην επικύρωσή του  από τα εθνικά κράτη (το καθένα για τους 

δικούς του εσωτερικούς λόγους), και ιδίως στην εφαρμογή του, η κατάσταση 

φαίνεται να αλλάζει βαθμιαία. Και κατά τον τρόπον αυτόν, το εκπαιδευτικό τοπίο  

δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό και στην περιφέρεια της Σκύδρας
89

. 
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 Για ειδικότερα θέματα, γλωσσολογικά, τόσο  στον τομέα της γλωσσικής διατήρησης 

περιφερειακών γλωσσών στη χώρα μας, όσο και διδακτικά, θα παραπέμψουμε 

ενδεικτικά στην Ελένη Σελλά – Μάζη, την Ελένη Σκούρτου και τον Νικόλαο 

Κοντοσόπουλο και συγκεκριμένα στο δίτομο μνημειώδες  σύγγραμμά του για τις 

Γλώσσες και τις Διαλέκτους της Ευρώπης. 

 

 

Επιλογικά 

 

Προσπαθήσαμε, στα ασφυκτικά πλαίσια μιας ανακοίνωσης, να αναδείξουμε 

συνοπτικά την πολυποίκιλη πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα ενός 

συγκεκριμένου τόπου, της Σκύδρας, καθώς και των διαχρονικών αλλαγών του,  

αποδίδοντας  προτεραιότητα σε κριτήρια όπως οι πληθυσμιακές μετακινήσεις, οι 

τοπωνυμικές μετονομασίες και η πολυγλωσσική πραγματικότητα. Θα επιδιώξουμε να 

επανέλθουμε με το ερωτηματολόγιο, την καταγραφή αποσπασμάτων των μαρτυριών 

των πληροφορητών μας και ορισμένους χάρτες για να εμβαθύνουμε σε επιμέρους 

σημεία, ώστε να ολοκληρωθεί κατά τον αρτιότερο δυνατό τρόπο η φυσιογνωμία της 

περιοχής. 
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Abstract 

 

The arrival of many Arab refugees in Greece has sparked a public debate, often in the 

form of debates on the characteristics, lifestyle and the beliefs of the Arabic–speaking 

refugees. This research project aims to capture the perceptions and attitudes that 

pupils have towards the Arabic language and Arabic culture. It is an effort to detect 

and reveal students’ attitudes starting from pre–school age, continuing in elementary 

school and ending in Secondary Education. 

 

Περίληψη  

 

Η άφιξη πολλών Αράβων προσφύγων στην Ελλάδα έχει προκαλέσει έναν δημόσιο 

διάλογο, συχνά με τη μορφή αντιπαραθέσεων, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τον 

τρόπο ζωής και τα «πιστεύω» των Αραβόφωνων προσφύγων. Η παρούσα ερευνητική 

εργασία έχει ως στόχο την αποτύπωση των αντιλήψεων και στάσεων που έχουν οι 

μαθητές και οι μαθήτριες απέναντι στην αραβική γλώσσα και τον αραβικό πολιτισμό. 

Αποτελεί μια προσπάθεια ανίχνευσης και καταγραφής των στάσεων των 

μαθητών/ριών  ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία, συνεχίζοντας στο δημοτικό 

και καταλήγοντας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

1.1. Στάσεις 

 

Η μελέτη των αντιλήψεων, απόψεων και μορφών συμπεριφοράς κάθε ανθρώπου 

συνδέεται άρρηκτα με την παράμετρο των στάσεων. Οι στάσεις έχουν βαρύνουσα 

σημασία, καθώς αποτυπώνουν το πλέγμα της σκέψης και των βιωμάτων του ατόμου. 

Σύμφωνα με τον Γεώργα (1995), οι στάσεις αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της 

αντίληψης των κοινωνικών φαινομένων από τους ανθρώπους, καθώς έχουν το ρόλο 
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του οδηγού στη συμπεριφορά του ατόμου σε όλων των ειδών τις κοινωνικές του 

συναναστροφές.  

Ο όρος «στάσεις» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα μέσα του 19ου αιώνα και 

σε γενικές γραμμές αφορά την τοποθέτηση του ατόμου σε σχέση με κοινωνικά 

αντικείμενα αξίας (Stoetzel, 1963, όπ. αναφ. σε Κοκκινάκη, 2005).  Έκτοτε γύρω από 

τη συγκεκριμένη έννοια  διαρθρώνονται διάφορες απόψεις οι οποίες δυσχεραίνουν 

τον σαφή προσδιορισμό του όρου (Κοκκινάκη, 2005), ωστόσο παρουσιάζουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά.  Ο Allport (1935) υποστηρίζει πως οι στάσεις, έχοντας τα 

ερείσματά τους στις εμπειρίες, ασκούν καθοριστική δύναμη και πλαισιώνουν με 

ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο την ανταπόκριση του ατόμου σε αντικείμενα και 

καταστάσεις. Οι πιο σύγχρονοι, Eagly και Chaiken (1993), ορίζουν τις στάσεις ως τη 

–σχετική με ψυχολογικούς παράγοντες– τάση του ατόμου να τοποθετείται θετικά ή 

αρνητικά απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τους Hewstoneκαι Stroebe (2007:341) οι στάσεις επιτελούν τις 

εξής λειτουργίες: μια λειτουργία γνώσης, μια ωφελιμιστική λειτουργία, μια λειτουργία 

κοινωνικής ταυτότητας και μια λειτουργία διατήρησης αυτοσεβασμού. Πιο 

συγκεκριμένα: «η λειτουργία της γνώσης είναι η λειτουργία της οργάνωσης και 

απλοποίησης της επεξεργασμένης πληροφορίας,  η ωφελιμιστική λειτουργία αντιστοιχεί 

στη μεγιστοποίηση των ανταμοιβών και την ελαχιστοποίηση των τιμωριών όταν 

καθοδηγείται μια συμπεριφορά, η λειτουργία της κοινωνικής ταυτότητaς εκφράζει τις 

αξίες ενός ατόμου και προσδιορίζει την ταυτότητά του μέσα από συγκεκριμένες ομάδες 

αναφοράς και η λειτουργία της διατήρησης του αυτοσεβασμού απηχεί την απομάκρυνση 

του ατόμου από τα αρνητικά αντικείμενα και την ευθυγράμμισή του με τα θετικά». 

  Όπως επισημαίνουν οι Hovland και Rosenberg (1960), οι στάσεις 

αποτυπώνουν τις «προδιαθέσεις προς απόκριση σε κάποια είδη ερεθισμάτων με 

ορισμένα είδη αποκρίσεων». Σύμφωνα με την Αραποπούλου (2002), υπάρχουν δύο 

προσεγγίσεις για το φαινόμενο των στάσεων. Η πρώτη αποτελεί την μπιχεβιοριστική 

προσέγγιση, ταυτίζει τις στάσεις με τις αντιδράσεις των υποκειμένων ενώ σύμφωνα 

με τη δεύτερη, τη μενταλιστική προσέγγιση, η στάση ορίζεται ως ενδιάμεση έννοια 

μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης. Με βάση την μενταλιστική προσέγγιση, λοιπόν, 

οι στάσεις διακρίνονται σε τρία είδη, τα οποία συνιστούν τις οπτικές με βάση τις 

οποίες μελετώνται:  

α) η γνωστική διάσταση (cognitive): σχετίζεται με τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό 

σε νοητικό επίπεδο το αντικείμενο της στάσης και εκφράζεται με ενσυνείδητες 

απόψεις και αντιλήψεις, 

β) η συναισθηματική διάσταση (affective): σχετίζεται με τα συναισθήματα (θετικά ή 

αρνητικά) που προκαλεί το αντικείμενο της στάσης, 

γ) η συμπεριφορική διάσταση (behavioral): αφορά τη συμπεριφορά του ατόμου και 

σχετίζεται με τη διάσταση της βούλησης και των προθέσεων του ατόμου. Ουσιαστικά 

αυτή η διάσταση εμπεριέχει και τη βουλητική διάσταση (conative) που αφορά τη 

διάθεση για πράξη του υποκειμένου 

 Σχετικά με τις μεθόδους μέτρησης των στάσεων, επειδή είναι δύσκολο να τις 

μετρήσουμε με παρατήρηση, χρησιμοποιούμε μεθόδους που βασίζονται στην 

αυτοαναφορά, δηλαδή τα ίδια τα άτομα εκφράζουν τη στάση τους με βάση ορισμένες 

κλίμακες (Κοκκινάκη, 2005). Όπως αναφέρεται στην Κοκκινάκη (2006) δεν είναι 

δυνατόν να παρατηρήσουμε άμεσα τις στάσεις, οπότε η μέτρηση τους γίνεται 

συνήθως με έμμεσους τρόπους. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η αυτοαναφορά. Τα 

άτομα εκφράζουν τα ίδια τη στάση τους άμεσα και με βάση κάποιες συγκεκριμένες 

κλίμακες, όπως η κλίμακα Likert. Η μέτρηση των στάσεων με τη μέθοδο Likert  

συνίσταται στη διατύπωση του βαθμού συμφωνίας με μια σειρά από θετικές και 
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αρνητικές προτάσεις/απόψεις που αφορούν το αντικείμενο της στάσης. Η μέτρηση 

των στάσεων με τη κλίμακα Likert  μπορεί να αποκαλύψει πολλά,  όταν συγκριθεί με 

τις στάσεις άλλων ατόμων (Κοκκινάκη, 2006). 

 

1.2 Στάσεις απέναντι στη γλώσσα 

 

Οι στάσεις αποτυπώνονται στον τρόπο που ένα άτομο αφενός μιλά και χειρίζεται τη 

δική του γλώσσα και αφετέρου βλέπει μια άλλη γλώσσα, διαφορετική από τη δική 

του. Μάλιστα η δόμηση των στάσεων ξεκινά από μικρή ηλικία και συνδέεται άμεσα ή 

έμμεσα με ποικίλες παραμέτρους. Σαφώς μεγάλη είναι η επιρροή τόσο του 

οικογενειακού περιβάλλοντος όσο και του φιλικού, ενώ το σχολείο και τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης επίσης καθορίζουν τις απόψεις που θα διαμορφώσει το άτομο. 

Επιπρόσθετα η θετική προβολή μιας γλώσσας συμβάλλει στην αποδοχή της 

(Κακριδή–Φερράρι, 2007). 

Σύμφωνα με την Αραποπούλου (2002), με τον όρο «στάσεις απέναντι στη 

γλώσσα» εννοούμε α) στάσεις απέναντι στο γλωσσικό σύστημα συνολικά ή σε 

κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του και μάλιστα σε αυτό το είδος στάσεων 

επικρατεί σύγχυση μεταξύ συστήματος και χρήσης, καθώς και μεταξύ προφορικού 

και γραπτού λόγου, β) στάσεις απέναντι σε όσους και όσες ομιλούν μια γλώσσα, ενώ 

εδώ εμπλέκονται άμεσα στερεότυπα και προκαταλήψεις για συγκεκριμένα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά και γ) στάσεις απέναντι στη γλωσσική διατήρηση ή μετακίνηση.  

Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε στάσεις και γλωσσικές προκαταλήψεις 

πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πως αυτές εκφράζονται ποικιλοτρόπως. Στην 

καθημερινότητά μας συχνά δηλώνουμε ή υποδηλώνουμε ότι μια γλώσσα είναι 

«καλή» ή «κακή», «ανώτερη» ή «κατώτερη». Αυτό που έχει μέγιστη σημασία 

ωστόσο είναι ότι η στάση μας απέναντι στη γλώσσα επηρεάζει ποικίλες συνιστώσες 

της συμπεριφοράς μας και των πρακτικών μας, ενώ παράλληλα μας δεσμεύει 

ψυχολογικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά την άμεση σχέση μεταξύ 

στάσης και συμπεριφοράς, πολλές φορές εμφανίζεται ασυνέπεια μεταξύ στάσης και 

συμπεριφοράς, δηλαδή θα μπορούσαν οι στάσεις απέναντι σε μια γλώσσα να είναι 

θετικές αλλά να μην εμφανίζονται στην πραγματική γλωσσική συμπεριφορά 

(Κωστούλα–Μακράκη, 2001). Κατά συνέπεια, ο κριτικός έλεγχος των στάσεων και 

προκαταλήψεών μας απέναντι στη γλώσσα είναι δύσκολη διαδικασία, καθώς 

συνδέεται με παγιωμένες αντιλήψεις και ψυχολογικές διεργασίες (Πετρούνιας, 2002).  

Οι στάσεις απέναντι στη γλώσσα σχηματίζονται σύμφωνα με την Κωστούλα – 

Μακράκη (2001) ως εξής: αρχικά διαμορφώνονται οι στάσεις απέναντι σε εθνοτικές 

ομάδες με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που φέρουν οι ομάδες αυτές, στη 

συνέχεια διαμορφώνονται στάσεις απέναντι στους πολιτισμικούς θεσμούς τους, ένας 

εκ των οποίων είναι και η γλώσσα, και έπειτα διαμορφώνονται οι στάσεις απέναντι σε 

μεμονωμένους ομιλητές των ομάδων αυτών. Επιπλέον, οι γλωσσικές στάσεις 

μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνιακή ικανότητα ατόμων και ομάδων, καθώς 

και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομιλητών. Αποτελεί γεγονός πως 

καταλαβαίνουμε ευκολότερα ή δυσκολότερα μια γλώσσα  σε αντιστοιχία με τη θετική 

ή αρνητική στάση που τυχόν έχουμε απέναντί  της (Κακριδή, 2007). 

Από κοινωνιογλωσσολογική άποψη οι στάσεις δύνανται να περιέχουν και 

λανθασμένες απόψεις για τη φύση και τα χαρακτηριστικά των γλωσσών και ως εκ 

τούτου συνδέονται με τις γλωσσικές προκαταλήψεις. Η προκατάληψη είναι μια 

αρνητική, δυσμενής στάση απέναντι σε μια ομάδα ή τα μέλη της. Ουσιαστικά η 

προκατάληψη καθορίζεται από στερεότυπες πεποιθήσεις καθώς ξεδιπλώνεται από 

διαδικασίες  που πραγματοποιούνται σε όσους ακολουθούν αυτήν την αρνητική 
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στάση και όχι από την πραγματική εξακρίβωση αν η ομάδα έχει τα γνωρίσματα που 

της προσδίδονται (Κωστούλα–Μακράκη,2001). Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι θεωρούν 

κάποιες προφορές «δυσάρεστες» και κάποιες «ευχάριστες», κάποιες γλώσσες 

«αποδεκτές» και κάποιες «μη αποδεκτές». 

Οι γλωσσικές προκαταλήψεις συνδέονται με την εκπαίδευση μέσω των 

πρακτικών κοινωνικών προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ένα από 

τα βασικά οχήματα μέσω του οποίου διαδίδονται στην κοινωνία οι προκαταλήψεις 

μιας κοινωνικής τάξης. Οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι μαθητές/ριες, έχουν στερεότυπα 

που σχετίζονται με την ομιλία και τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα 

(Hudson, 1991 στο Κωστούλα–Μακράκη, 2001). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, οφείλουν 

να είναι προσεκτικοί με τις προκαταλήψεις που τυχόν έχουν για άλλες γλώσσες, 

καθώς και με τον τρόπο αξιολόγησης των δίγλωσσων μαθητών. 

Επιπλέον, οι γλωσσικές προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών δύνανται να έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στους/στις μαθητές/ριες μέσω της ενίσχυσης οποιασδήποτε 

αρνητικής αντίληψης που μπορεί να έχουν ήδη τα παιδιά για την ομιλία τους. 

Αποτελεί γεγονός πως τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία συναισθάνονται τη διαφορά 

κύρους που πηγάζει μεταξύ της διαφορετικής προφοράς. Συνήθως τα παιδιά ήδη από 

το δημοτικό σχολείο έχουν διαμορφώσει γλωσσικές προκαταλήψεις, οι οποίες 

ενισχύονται περισσότερο στο Γυμνάσιο (Hudson, 1991 στο Κωστούλα–Μακράκη, 

2001). 

 

 

 2. Ερευνητικές προσεγγίσεις 

2.1    Ερευνητικές προσεγγίσεις στο νηπιαγωγείο 

 

Η έρευνα δράσης διεξήχθη σε νηπιαγωγείο του Ευόσμου στο οποίο φοιτούν συνολικά 

17 νήπια (1 αλβανικής & 1 ιορδανικής καταγωγής). Στόχος της έρευνας δράσης ήταν 

να διερευνηθούν οι στάσεις των μαθητριών/τών απέναντι στην αραβική γλώσσα και 

πώς αυτές μεταβάλλονται μετά από την επαφή τους με αυτήν. Οργανώθηκε ένα 

σχέδιο εργασίας μέσα από παιγνιώδεις και βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα, στον τομέα της γλώσσας τα νήπια ήρθαν σε επαφή με τον γραπτό και 

προφορικό λόγο, με τη βοήθεια μητέρας ιορδανικής καταγωγής, ενώ τους δόθηκε η 

ευκαιρία να γράψουν και τα ίδια στα αραβικά. Στη μελέτη περιβάλλοντος γνώρισαν 

τον τρόπο ζωής στις αραβικές χώρες μέσα από βίντεο, αντικείμενα και διηγήσεις της 

μητέρας, ενώ παράλληλα γνώρισαν δείγματα αρχιτεκτονικής των χωρών. Επιπλέον, 

τους προσφέρθηκαν μουσικά ακούσματα μέσα από μουσικά όργανα και παραδοσιακά 

τραγούδια. Τέλος, στον τομέα των μαθηματικών εξοικειώθηκαν με την αραβική 

γραφή των αριθμών. Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε ο Η/ Υ 

και το διαδίκτυο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε πως τα συγκεκριμένα 

παιδιά δεν έφεραν αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

 

2.2   Ερευνητικές προσεγγίσεις στο δημοτικό σχολείο 

 

Στάσεις μαθητών Α΄ Δημοτικού: Η ερευνητική δράση που πραγματοποιήθηκε σε 

μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, είχε ως στόχο τη 

διερεύνηση των στάσεων των παιδιών απέναντι στην αραβική γλώσσα.Το δείγμα 

ήταν δεκατέσσερα παιδιά, εννέα κορίτσια και πέντε αγόρια,  από τα οποία τα εφτά 

ήταν δίγλωσσα ή προέρχονταν από δίγλωσσο περιβάλλον. Η ερευνητική δράση 

πραγματοποιήθηκε στην αρχή του τρίτου τριμήνου,  διήρκεσε εφτά (7) διδακτικές 
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ώρες και ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια: στην ανίχνευση, την εκπαιδευτική 

παρέμβαση και την τελική διερεύνηση. Ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκε η 

χρήση ερωτηματολογίου, όμως η συμπλήρωσή του έγινε με τη μορφή συνέντευξης, 

καθώς λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία των παιδιών, η μη εξοικείωσή 

τους με τον τρόπο συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου καθώς τα διαφορετικά 

επίπεδα στη γλωσσομάθειας. 

Αρχικά συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο, όπως προαναφέρθηκε με τη μορφή 

δομημένης συνέντευξης, με γενικές ερωτήσεις για τις γλώσσες. Έπειτα ακολούθησε η 

παρέμβαση όπου αρχικά προβλήθηκαν αποσπάσματα ταινίας κινουμένων σχεδίων με 

αραβικούς διαλόγους και στοιχεία του αραβικού πολιτισμού, ακολούθησε προβολή 

αρχείου powerpoint με φωτογραφίες ανθρώπων, γραμμάτων και αριθμών. 

Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση τα παιδιά δημιούργησαν ένα βιβλίο με αραβικές 

λέξεις, αριθμούς και ζωγραφιές. Τέλος, έγινε συμπλήρωση ερωτηματολογίου, πάλι με 

τη μορφή συνέντευξης, το οποίο είχε ως στόχο να διερευνήσει τις στάσεις και τις 

απόψεις των παιδιών απέναντι στην αραβική γλώσσα (στη γραπτή και προφορική 

μορφή της) αλλά και απέναντι στους/στις ομιλητές/ομιλήτριες της, ενώ  ήταν 

χωρισμένο σε τρεις άξονες: τον νοητικό, το συναισθηματικό και τον βουλητικό.  

Η ερευνητική δράση έδειξε ότι το δείγμα έτεινε να έχει μια ουδέτερη στάση 

απέναντι στην αραβική γλώσσα και στους ομιλητές της και στους τρεις άξονες. 

Επίσης παρατηρήθηκε μια τάση για διαφοροποίηση των στάσεων μεταξύ των 

δίγλωσσων και των μονόγλωσσων παιδιών αλλά και μεταξύ των δύο φύλων. 

Συγκεκριμένα τα δίγλωσσα παιδιά του δείγματος έτειναν να τοποθετούνται πιο θετικά 

απέναντι στην αραβική γλώσσα από ότι τα μονόγλωσσα, καθώς επίσης τα κορίτσια 

έτειναν να τοποθετούνται  πιο θετικά έναντι των αγοριών. 

 

Στάσεις μαθητών Β΄ Δημοτικού: Συγκεντρώθηκαν 30 ερωτηματολόγια τα οποία 

δόθηκαν στα παιδιά πριν από τη διεξαγωγή της συζήτησης για την ενότητα του 

προγράμματος που αναφέρεται στους ξένους, τους μετανάστες  και τους πρόσφυγες, 

ώστε να εκτιμηθούν ποιες είναι οι απόψεις που έχουν σχηματίσει από το οικογενειακό 

περιβάλλον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για θέματα που άπτονται της 

επικαιρότητας. 

Μετά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι για το νοητικό/ηλικιακό επίπεδο τους είναι 

σε θέση να αναγνωρίσουν και να ξεχωρίσουν μια αραβική χώρα από μια ευρωπαϊκή, 

και γνωρίζουν, γενικότερα, την ενδυμασία των ανθρώπων από τις αραβικές χώρες 

Δεν γνωρίζουν, όμως, ότι ορισμένες λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 

μας ζωή προέρχονται από τον αραβικό πολιτισμό, καθώς επίσης δεν είναι σίγουροι/ες 

και για το αν τα αριθμητικά σύμβολα προέρχονται από τον ίδιο πολιτισμό. Έχουν, 

λοιπόν, άγνοια για την προσφορά του αραβικού πολιτισμού στην ανθρωπότητα 

παγκοσμίως.  

Συνεχίζοντας, όσον αφορά τα συναισθήματα που τους γεννά ο αραβικός 

πολιτισμός, παρατηρείται ότι στην προσπάθεια να περιγράψουν ένα παιδί από μια 

αραβική χώρα απέδιδαν και χαρακτηρισμούς όπως «είναι μαύρο», «είναι ξένο», 

«φοράει σκισμένα ρούχα», «μπορεί να είναι και κακό», εκδηλώνοντας μια αρνητική 

εικόνα και φοβική αίσθηση για τον αραβικό κόσμο.  

Ολοκληρώνοντας με το βουλητικό επίπεδο, τη διάθεση και επιθυμία να 

γνωρίσουν τον αραβικό πολιτισμό παρατηρείται ότι οι περισσότεροι μαθητές/ριες δεν 

θέλουν να ταξιδέψουν στις αραβικές χώρες είτε λόγω των περιβαλλοντικών 

συνθηκών που επικρατούν εκεί είτε λόγω του ανθρώπινου παράγοντα (εκεί ζουν 

τζιχαντιστές, κλέφτες κ. ά.). Αν και δε θέλουν να ταξιδέψουν σε κάποια αραβική 

χώρα, εντούτοις θα ήθελαν να κάνουν παρέα με ένα παιδί προερχόμενο από αυτό το 



72 
 

περιβάλλον, είτε γιατί επιθυμούν να γνωρίσουν καινούριους φίλους και να παίξουν 

είτε γιατί αναγνωρίζουν την ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων. Επιπλέον, δεν είναι 

βέβαιοι/ες για το αν θα τους είναι χρήσιμο να μάθουν την αραβική γλώσσα. Τέλος, θα 

ήθελαν να γνωρίσουν στοιχεία του αραβικού πολιτισμού (τραγούδια, φαγητά), με 

μικρή όμως διαφορά από αυτούς/ες που δεν το επιθυμούν, κυρίως από περιέργεια. 

Διαφαίνεται, λοιπόν, μια θετική διάθεση και  πρόθεση να γνωρίσουν τον αραβικό 

πολιτισμό.  

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης, και προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε αν υπήρξαν αλλαγές μετά από 

αυτό στην αντίληψη και τη στάση των μικρών μαθητών/ριών για τον αραβικό 

πολιτισμό και τους ανθρώπους του.  

Αξίζει να αναφερθούν οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό 

αυτό, κάτω από την ομπρέλα της φιλαναγνωσίας και της ευέλικτης ζώνης με 

αντίστοιχη θεματική: 

 Aφόρμηση: Πραγματοποιήθηκε η αφήγηση και η προβολή της ιστορίας «Το 
πολύχρωμο χωριό», ταινία animation που δημιουργήθηκε από το Δ.Σ. 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Αλσούπολης  

      (https://www.youtube.com/watch?v=sITGRI0vrOw) 

 Ακολούθησαν μουσικές δραστηριότητες αλλά και εικαστικές για την 
δημιουργία του πολύχρωμου χωριού, ενός χωριού όπου συνυπάρχουν και 

συμβιώνουν άνθρωποι διαφορετικοί άλλα ίσοι μεταξύ τους.   

 Ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου «Γλυκό τσαμπί σταφύλι» της συγγραφέα 
Μαρίας Γουμενοπούλου. Το βιβλίο επεξεργάζεται τις έννοιες του πολέμου και 

τις συνέπειές του, την ειρήνη και τη σημασία και αξία της για όλη την 

ανθρωπότητα και ταυτίζεται με τη σημερινή εμπόλεμη κατάσταση που 

βιώνουν οι άνθρωποι από τις αραβικές χώρες.  

 Έπειτα δόθηκε ένα φυλλάδιο δραστηριοτήτων όπου καλούνται οι μαθητές/ριες 
να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις τις οποίες αναλύσαμε στη συνέχεια. 

 Επεξεργασία του δίγλωσσου βιβλίου «Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία. 

Ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο» της Ρούλας Τσοκαλίδου. 

 Επεξεργασία του διαδραστικού δεύτερου μέρους, όπου οι μαθητές/ριες 
συμμετέχουν ενεργά και μαθαίνουν αραβικές λέξεις, όπως «καλημέρα», 

«αγάπη» κ.ά. και γνωρίζουν από κοντά τον αραβικό πολιτισμό.  

 Δραστηριότητα – προέκταση, όπου καλούνται οι μαθητές/ριες να 

αναζητήσουν πληροφορίες και φωτογραφίες για τις αραβικές χώρες, στο χώρο 

της βιβλιοθήκης και με τη βοήθεια τους/της εκπαιδευτικού,  με σκοπό να 

δημιουργήσουν ένα τουριστικό οδηγό για τις Αραβικές χώρες.  

 
 Στάσεις μαθητών Τμήματος Ένταξης: Το δείγμα της έρευνάς μας απαρτίζεται από 11 

παιδιά, 8 αγόρια και 3 κορίτσια,  ηλικίας από 6 έως 12 ετών, τα οποία φοιτούν σε 

τμήμα ένταξης στο νησί της Λήμνου.  Οι στάσεις των μαθητών απέναντι στην 

αραβική γλώσσα διερευνήθηκαν μέσω  ενός ερωτηματολογίου με ανοιχτές και 

κλειστές ερωτήσεις, το οποίο εξετάζει όχι μόνο τις απόψεις σε νοητικό, 

συναισθηματικό και βουλητικό επίπεδο αλλά και τις αντιδράσεις των μαθητών σε 

οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αποκαλύπτουν ότι 

οι στάσεις των μαθητών και μαθητριών απέναντι στην αραβική γλώσσα τείνουν να 

είναι θετικές με κάποια στοιχεία φόβου ή δισταγμού, ενώ διαφαίνεται η κοινωνική 

αξιολόγηση της γλώσσας μέσα από την ύπαρξη στερεότυπων αντιλήψεων σε 

ορισμένες αντιδράσεις ή γνώμες.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sITGRI0vrOw
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Στάσεις μαθητών Δ΄–Ε΄–ΣΤ΄  Τάξεων: Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 

εικοσιπέντε μαθητές  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο 

χορηγήθηκε σε παιδιά τετάρτης έως έκτης Δημοτικού που φοιτούν σε σχολεία της 

Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εισαγωγικά, στα ερωτηματολόγια 

αναγράφεται πόσο  ωραίο είναι να ξέρει κάποιος πολλές γλώσσες, διότι μπορεί να 

ταξιδέψει σε πολλά μέρη, να κάνει καινούριους φίλους και κατόπιν τίθεται το 

ερώτημα στα παιδιά ποιες είναι οι δικές τους απόψεις για τις γλώσσες. Το 

ερωτηματολόγιο είναι δομημένο σε τρία μέρη:  

 Τρεις δημογραφικές, ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με το  φύλο των παιδιών, 

την τάξη που φοιτούν και τις γλώσσες που μιλούν 

 Τρεις ανοιχτές ερωτήσεις που ανιχνεύουν γενικά τις απόψεις των παιδιών  για 

τις γλώσσες. 

 Εννέα ερωτήσεις βασισμένες  στους τρεις άξονες του ερωτηματολογίου  

α.  το νοητικό 

β. το συναισθηματικό 

γ. το βουλητικό 

Ο κάθε άξονας περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις τους αντιστοιχούν 

σε μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, στα δύο άκρα της οποίας βρίσκονται οι 

δηλώσεις Διαφωνώ πολύ και Συμφωνώ πολύ αντίστοιχα. Οι μαθητές καλούνται να 

απαντήσουν βάζοντας ένα Χ στη δήλωση που τους αντιπροσωπεύει.  Να σημειωθεί 

πως στα αριστερά του κάθε ερωτήματος προστέθηκαν εικόνες και σκίτσα, ώστε να 

λειτουργήσουν ως ερεθίσματα για την ευκολότερη κατανόηση και συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου από τα παιδιά (πχ. αραβικό αλφάβητο, αραβικοί αριθμοί, αραβικά 

ποιήματα, πρόσωπα Αράβων). Η ύπαρξη ποικιλίας χρωμάτων και εικόνων 

προσέδωσε στους μαθητές μεγαλύτερο κίνητρο, προθυμία αλλά και περιέργεια να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.  

Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι τα παιδιά παρουσιάζουν αρνητική στάση απέναντι 

στην αραβική γλώσσα, κυρίως όσο αναφορά το γνωστικό τομέα, δηλαδή τη γνωστική 

αντίληψη και τη δυσκολία της γλώσσας.  Όσο αφορά το συναισθηματικό τομέα, την 

αισθητική της γλώσσας και τα συναισθήματα που τους προκαλεί, παρατηρήθηκε ότι 

τα παιδιά είναι θετικά διακείμενα απέναντι στην αραβική  λογοτεχνία και ποίηση, 

χωρίς να συμβαίνει το ίδιο, όταν γίνεται λόγος για την αραβική γραφή και 

καλλιγραφία και την προφορά της αραβικής γλώσσας.  Επίσης τα παιδιά στην 

πλειονότητά τους είναι αρνητικά ή αδιάφορα ως προς τη πρόθεση δράσης στο να 

μάθουν αραβικά τραγούδια ή να επισκεφτούν μια χώρα όπου μιλιούνται τα αραβικά. 

Η μόνη ερώτηση συνολικά που συγκεντρώνει τις θετικότερες απαντήσεις των παιδιών 

ανήκει στο βουλητικό άξονα και αφορά τη κατανόηση των αραβικών, καθώς τα 

περισσότερα παιδιά θα ήθελαν να καταλαβαίνουν τους ανθρώπους που μιλούν 

αραβικά. 

 

2.3 Ερευνητικές προσεγγίσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

Στάσεις μαθητών Λυκείου: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσε μια τάξη 23 

μαθητών/ριών της Α΄ Γενικού Λυκείου (15–16 ετών) στην πόλη της Δράμας, δύο εκ 

των οποίων προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Ως μεθοδολογικά 

εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν δύο ανώνυμα ερωτηματολόγια με κλειστές και ανοιχτές 

ερωτήσεις και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές, κοινωνικές και 

καλλιτεχνικές δράσεις που στόχο είχαν την επαφή και γνωριμία των μαθητών/ριών με 
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την αραβική γλώσσα και τους ομιλητές/ριες της, καθώς και την άμεση επικοινωνία 

και αλληλεπίδραση με τους Σύριους πρόσφυγες της πόλης τους. 

Αρχικά, δόθηκε στους/στις μαθητές/ριες το πρώτο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

διερευνούσε τη στάση τους απέναντι στις γλώσσες γενικότερα. Η ανάλυση των 

απαντήσεων έδειξε ότι οι γλώσσες που θα ήθελαν να μάθουν και τους αρέσουν 

περισσότερο είναι ευρωπαϊκές, ενώ η αραβική δεν εμφανίζεται καθόλου στις 

προτιμήσεις τους. Κατόπιν, σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν καλύτερα την αραβική 

γλώσσα και τον αραβικό πολιτισμό, οι μαθητές/ριες χωρίστηκαν σε ομάδες και 

δημιούργησαν εργασίες, τις οποίες παρουσίασαν στην τάξη. Ενδεικτικά οι 

εκπαιδευτικές δράσεις αφορούσαν επαφή με αραβικά τραγούδια, το δελτίο ειδήσεων 

της ΕΡΤ για τους Άραβες, γλωσσικές ασκήσεις με δάνειες λέξεις στην ελληνική 

γλώσσα από την αραβική και το αντίστροφο, καθώς και αξιοποίηση δίγλωσσων 

άρθρων του περιοδικού «Πολύδρομο» σε ελληνικά και αραβικά. Επιπλέον οι μαθητές 

ομαδοσυνεργατικά και  με τη χρήση των ΤΠΕ συγκέντρωσαν πληροφορίες για την 

προσφορά του αραβικού πολιτισμού (σε αστρονομία και μαθηματικά), την αραβική 

τέχνη και εν γένει την ιστορία του αραβικού λαού. 

Στη συνέχεια τους/τις δόθηκε το δεύτερο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

διερευνούσε την αντίληψη και τα αισθήματά τους για την αραβική γλώσσα και τους 

ομιλητές της, καθώς και τη βούλησή τους για δράση. Από τα αποτελέσματα 

προέκυψε ότι οι μαθητές/ριες έχουν σε όλους τους τομείς μια μάλλον αρνητική 

στάση. Οι αναπαραστάσεις τους προέρχονται κυρίως στις εικόνες που προβάλλουν τα 

ΜΜΕ, ο κινηματογράφος καθώς και τα σύγχρονα γεγονότα (τζιχαντιστές, 

πρόσφυγες). Σε μια προσπάθεια να αμβλυνθεί αυτή η αρνητική στάση, 

παροτρύνθηκαν να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τους Άραβες 

πρόσφυγες της περιοχής τους οργανώνοντας μαζί με εκπαιδευτικούς και εθελοντές 

κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις (έμπρακτη βοήθεια, επίδοση λευκώματος με 

εικόνες για τον ελληνικό πολιτισμό,  πραγματοποίηση συναυλίας στον χώρο 

φιλοξενίας). 

 

 

3. Τελικά αποτελέσματα 

 

Από την παρουσίαση όλων των ερευνητικών προσεγγίσεων προέκυψαν κάποια 

συμπεράσματα αναφορικά με τις στάσεις των μαθητών, που μπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής: 

 Όσο πιο μικρή είναι η βαθμίδα εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού), τόσο πιο θετική διαφαίνεται η στάση των παιδιών απέναντι στην 

αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της.  Θετική είναι και η στάση των μαθητών 

του τμήματος ένταξης. 

 Στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και κυρίως στο Λύκειο οι μαθητές/ριες 

τείνουν να έχουν μια μάλλον αρνητική στάση. 

 Τα κορίτσια και οι πολιτισμικά διαφέροντες/ουσες μαθητές/ριες τείνουν να 

έχουν πιο θετική στάση από τους συμμαθητές τους.  

 Οι στάσεις αλλάζουν δύσκολα και χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια. Σύμφωνα 

με τον Αllport (1979), εξάλλου, για να ξεπεραστούν οι επιφυλάξεις και οι 

φοβίες απέναντι στο διαφορετικό δεν είναι αρκετή η απλή επαφή και γνωριμία, 

ούτε η απλή συνύπαρξη στον ίδιο χώρο,  αλλά απαιτούνται:  ισότιμη–

συστηματική επικοινωνία, αλληλεπίδραση και εποικοδομητική συνεργασία (με 

κοινούς στόχους) μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. 
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 Οι καλές προθέσεις και τα ανθρωπιστικά κινήματα δεν συνιστούν επαρκείς 

αφετηρίες για να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα τόσο περίπλοκο (Ασκούνη, 2002). 

 Τα  σχέδια δράσης και οι μικρής κλίμακας διερευνήσεις που έγιναν μέσω των 

ερωτηματολογίων δίνουν μόνο ενδεικτικά στοιχεία για στάσεις μαθητών/ριών 

και  όχι έγκυρα αποτελέσματα, συνεπώς δεν μπορούν να γενικευτούν στον 

ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό. 

 Τα στοιχεία που εντοπίστηκαν προκαλούν το ενδιαφέρον και χρήζουν πιο 

προσεκτικής και συστηματικής μελλοντικής διερεύνησης.   

 

 

4. Αντί επιλόγου 

 

Λίγο πριν την ολοκλήρωση των ερευνητικών προσεγγίσεων στον εκπαιδευτικό χώρο, 

έπεσε στην αντίληψή μας ένα διαδικτυακό άρθρο το οποίο αναφέρεται στην εγγραφή 

προσφυγόπουλων στα δημόσια δημοτικά σχολεία.  

Συγκεκριμένα το άρθρο παραθέτει την ανακοίνωσή του Συλλόγου ΠΕ "Ο 

Αριστοτέλης" η οποία αναφέρει ότι 70 περίπου πρόσφυγες γονείς με τα παιδιά τους 

βρέθηκαν στις αυλές των δημοτικών σχολείων της περιοχής για να κάνουν την 

εγγραφή τους για τη νέα σχολική χρονιά. Μάλιστα στα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν, η ανακοίνωση επισημαίνει: «Το σωματείο μας πρωτοστάτησε μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, ώστε να καμφθούν όλα τα εμπόδια και οι 

δυστοκίες που έθετε η διοίκηση για την εγγραφή των παιδιών των προσφύγων. 

Προσπάθειες μπλοκαρίσματος των εγγραφών και αναμονής τους για το Σεπτέμβριο 

με επιχειρήματα ότι θα υπάρξει συνολική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο 

κ.λπ. βρήκαν τη σαφή αντίδραση του σωματείου μας. […]Είμαστε περήφανες και 

περήφανοι που ως εκπαιδευτικό σωματείο μαζί με τους συναδέλφους και τις 

συναδέλφισσές μας, τους διευθυντές/ριες των σχολείων και την ομάδα εκπαιδευτικών 

του City Plaza, συμβάλαμε αποφασιστικά ώστε τα παιδιά αυτά να βρίσκονται την 

επόμενη χρονιά στα κανονικά σχολεία και όχι σε γκέτο. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα 

αυτόν με όλες μας τις δυνάμεις».  

Η παρούσα εργασία λοιπόν,  αποτέλεσε μια ερευνητική δράση που είχε ως 

στόχο την ανίχνευση των στάσεων απέναντι στην αραβική γλώσσα. Έναυσμα για το 

θέμα ήταν η έλευση των προσφύγων από τη Συρία και η πιθανή παραμονή τους στον 

ελλαδικό χώρο. Ειδικότερα μετά τον αποκλεισμό των προσφύγων στα σύνορα της 

Ελλάδας, η συγκεκριμένη υπόθεση συμπληρώθηκε με την πιθανότητα της εγγραφής 

μαθητών και μαθητριών από τις προσφυγικές οικογένειες στα ελληνικά δημόσια 

σχολεία. Αν λοιπόν το άρθρο είναι έγκυρο και αληθές, τότε αυτή η υπόθεση είναι 

πλέον πραγματικότητα.  

Η ανάγνωση της ανακοίνωσης του άρθρου, λοιπόν,  προβληματίζει καθώς οι 

καλές προθέσεις των ανθρώπων έρχονται να θέσουν δύσκολα ερωτήματα που 

αφορούν την πραγματικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης. Είναι έτοιμη αλλά και 

πρόθυμη η εκπαίδευση από πλευράς νομοθεσίας, δομών και υποδομών; Είναι έτοιμη 

και επιμορφωμένη η εκπαιδευτική κοινότητα; Είναι έτοιμη η ελληνική κοινωνία; 

Όπως αναφέρει και ο Τσιούμης (2003), ο στόχος των περισσότερων 

εκπαιδευτικών συστημάτων είναι η αναπαραγωγή της ηγεμονίας ενός συγκεκριμένου 

πολιτισμικού μοντέλου –που είναι αυτό που υιοθετεί η κυρίαρχη πολιτισμικά ομάδα– 

και κάθε γλωσσική, εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική  απόκλιση είναι μη επιθυμητή 

καθώς η συνοχή της κοινωνίας είναι ο κύριος στόχος της κυρίαρχης ομάδας. Όμως, 

συμπληρώνει ο ίδιος,  η κοινωνική συνοχή, δεν επιτυγχάνεται με τον αποκλεισμό 
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κάθε γλωσσικής, εθνικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής απόκλισης αλλά με την 

αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των διάφορων μειονοτικών ομάδων. 

Συγκεκριμένα για τη διαφορετικότητα της γλώσσας,  όταν η παιδαγωγική 

αντιμετώπιση της διγλωσσίας γίνεται αντικείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής, τότε  

αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο το εθνικό κράτος αντιλαμβάνεται τη 

γλωσσική ετερότητα σε σχέση με τον κοινό κώδικα τόσο ως φαινόμενο του παρόντος 

όσο και ως μελλοντική κατάσταση (Niedrig 2001, όπως αναφ. σε Σκούρτου 2002). 

Σύμφωνα με τον Reiz (1984 όπως αναφ. σε Baker, 2001) η γλώσσα στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης αντιμετωπίστηκε ως: 1. πρόβλημα (γνωστικό, προσωπικότητας, 

κοινωνικό, πολιτικό)  που «λύνονταν» μέσω της αφομοίωσης 2. βασικό ανθρώπινο 

δικαίωμα (ατομικό, ομαδικό, διεθνές) που σε πολλές περιπτώσεις είχε θεωρητική 

μορφή και όχι πρακτική εφαρμογή και 3. κεφάλαιο προσωπικό και εθνικό, δίχως το 

ένα να αναιρεί το άλλο, καθώς η εθνική ενότητα και η γλωσσική πολυμορφία 

μπορούν να συνυπάρχουν. 

Ερχόμενοι όμως στην ελληνική πραγματικότητα, όπου το σχολικό έτος 2015–

2016 η πρώτη πρόσληψη για τις τάξεις Υποδοχής ανακοινώθηκε με Δελτίο τύπου του 

Υπουργείου στις 11–12–2015 και αφορούσε 449 αναπληρωτές,  και σε συνδυασμό με 

τα λόγια της Σκούρτου (2002) ότι το σχολείο είναι ένας ιδιαίτερα ισχυρός χώρος 

χρήσης της γλώσσας, με μεγάλες απαιτήσεις προς τους χρήστες και μηχανισμούς 

αυστηρού ελέγχου της γλωσσικής χρήσης, προκύπτει εύλογα το ερώτημα: Με ποιες 

υποδομές, στο πλαίσιο ποιας εκπαιδευτικής πολιτικής και με πόσο κατάλληλα 

επιμορφωμένους σε θέματα διγλωσσίας και διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων 

εκπαιδευτικούς θα υποδεχτεί η ελληνική εκπαίδευση τους πρόσφυγες;  

Η Coelho (χ.χ.) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 

ενδελεχώς για τη διδασκαλία μαθητών και μαθητριών από διαφορετικά γλωσσικά και 

πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς μόνο τότε θα νιώθουν αυτοπεποίθηση και 

κατάλληλα προετοιμασμένοι/ες για τις ολοένα και αυξανόμενες γλωσσικά και 

πολιτισμικά διαφορετικές τάξεις και θα είναι ικανοί και ικανές να ικανοποιήσουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα θα αντιλαμβάνονται τη 

διαφορετικότητα  ως μία ευκαιρία για τον εμπλουτισμό όλων. Σύμφωνα με την 

Τσοκαλίδου (2008) διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μια θετική στάση απέναντι 

στη συνύπαρξη παιδιών ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο ελληνικό 

σχολείο που όμως δεν συμβαδίζει με μια αντίστοιχη εξοικείωση των ίδιων με 

ζητήματα διγλωσσίας, με αποτέλεσμα η δίγλωσση πραγματικότητα των παιδιών να 

παραμένει «αφανής» στο σχολείο. Οι καλές προθέσεις είναι εκεί, είναι όμως αρκετό; 

Επίσης, όπως αναφέρει ο Τσιούμης (2010), αν η εκπαιδευτική πολιτική 

περιλαμβάνει όλες τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 

κοινωνία καθώς και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, πώς θα συμβάλει η κοινωνία σε 

αυτή την αλληλεπίδραση; Σε κάθε περίπτωση, όπως οι Villegas και Lucas (2002) 

επισημαίνουν, το σχολείο δεν είναι αντικειμενικό περιβάλλον χωρίς ανισότητες και 

διαφορές αλλά ένα κοινωνικό σύστημα που δεν δύναται να εμπεριέχει τη διαφορά ως 

κάτι το ουδέτερο. 

Ολοκληρώνοντας τον παρούσα εργασία επανερχόμαστε σε ερωτήματα. Η 

καθυστέρηση θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου για το ενδεχόμενο της εγγραφής 

των προσφύγων στα ελληνικά δημόσια σχολεία συμβαίνει λόγω της  εκπαιδευτικής 

πολιτικής που χαράζεται για το θέμα; Συμβαίνει λόγω αναμονής διεθνών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων ή αναμονής των αποφάσεων που θα κληθούν να 

λάβουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες (επαναπατρισμός ή παραμονή στη χώρα); Είναι μια 

απόφαση που θα κληθούν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δίχως 

συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, εφαρμόζοντας ότι ισχύει για ευπαθείς κοινωνικά 
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ομάδες; Τι θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί της χώρας να πράξουν στη σχολική τάξη 

δίχως κανένα βοηθητικό θεσμό; Τα προσφυγόπουλα πώς θα βιώσουν το νέο σχολικό 

περιβάλλον; Θα είναι ένα επιπρόσθετο άγχος και πηγή απογοήτευσης σε  μια ήδη 

σκληρή και αγχώδη πραγματικότητα που βιώνουν ή ένας θεσμός που θα τους παρέχει 

ασφάλεια και σταθερή βάση αναφοράς; 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Ελληνόγλωσση 

Αραποπούλου, Μ. (2002). ‘’Δημοτική’’, ‘’Καθαρεύουσα’’ και οι Στάσεις των δύο 

Φύλων. Στο: Θ.Σ. Παυλίδου (Επιμ.) Γλώσσα – Γένος – Φύλο. Θεσσαλονίκη: 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, σσ. 138–166.  

Ασκούνη, Ν.(2002). Εθνοκεντρισμός και πολυπολιτισμικότητα: Η αναζήτηση ενός 

νέου προσανατολισμού της εκπαίδευσης. Στο: Α. Φραγκουδάκη & Θ. 

Δραγώνα (Επιμ.) Εκπαίδευση: Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές 

ανισότητες (Β΄ τόμος). Πάτρα: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 67–103. 

Γεώργας, Δ. (1995). Κοινωνική Ψυχολογία (τόμος Α΄). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

Κακριδή–Φερράρι, Μ. (2007). Στάσεις απέναντι στη γλώσσα. Στο: Θέματα  Ιστορίας 

της Ελληνικής γλώσσας. Διαθέσιμο στο: http://www.greek– 

language.gr/greekLang/studies/history/thema_03/index.html 

Κοκκινάκη, Φ. (2006). Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη Μελέτη της Κοινωνικής 

Συμπεριφοράς. Αθήνα: Τυπωθήτω–Γιώργος Δαρδανός. 

Κωστούλα–Μακράκη, Ν. (2001). Γλώσσα και κοινωνία. Βασικές έννοιες. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: http://www.greek–

language.gr/greekLang/studies/history/thema_03/02.html 

Σκούρτου, Ε. (2002). Η γλώσσα/οι γλώσσες ως μέσον κοινωνικής ένταξης. Πρακτικά 

συνεδρίου «Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πολιτισμικός Πλουραλισμός και 

Εκπαίδευση στην Ευρώπη», Νοέμβριος 2002, Ρόδος. 

http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou/papers/GlossesKinonikiE

ntaxi.pdf  (τελευταία ανάκτηση 26 Ιουνίου 2016). 

Τσοκαλίδου, Ρ. (2008). Η επαφή των γλωσσών στην εκπαίδευση: ένα 

κοινωνιογλωσσικο πολιτικό ζήτημα. Στο: Τσοκαλίδου, Ρ. & Χατζησαββίδης, 

Σ. Κοινωνιογλωσσικές αναζητήσεις: ερευνητικά δεδομένα. Θεσσαλονίκη: 

Βάνιας.  

Πετρούνιας, Ε. Β. (2002). Νεοελληνική Γραμματική και συγκριτική ανάλυση, τ. Α΄. 

Αθήνα: Ζήτη. 

Τσιούμης, Κ.Α. (2003). Ο Μικρός «Άλλος». Μειονοτικές ομάδες στην προσχολική 

εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. 

Τσιούμης, Κ.Α. (2010). Λεπτές Ισορροπίες: Μειονοτικά ζητήματα και εκπαίδευση 

γλωσσικών μειονοτήτων στη μεταπολεμική Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Αντ. 

Σταμούλη, 47–62. 

 

Ξενόγλωσση  

Allport, G. W. (1935). Attitudes. Ιn: Murchison, C. (Ed). A Handbook of Social 

Psychology. Worcester, MA: Clark University Press.  

Allport, G. (1979). The nature of prejudice. Cambridge, M.A: Addison–Wesley. 

Baker, C. (2001) Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση εκπαίδευση/επιμ. Μ. 

Δαμανάκης. Αθήνα: GUTENBERG (Διαπολιτισμική Παιδαγωγική), 517–546. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_03/02.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_03/02.html
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou/papers/GlossesKinonikiEntaxi.pdf
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou/papers/GlossesKinonikiEntaxi.pdf


78 
 

Behring, S.T. & Ingraham, C.L. (1998) Culture as a Central Component of 

Consultation: A Call to the Field. Ιn: Journal of Educational and Psychological 

Consultation. 9 (1), 57–72. 

Coehlo, E. (χ.χ.) About Multilingual Classrooms.  http://www.multilingualclassrooms. 

org/#!__welcome/about–multilingual–classrooms (τελευταία ανάκτηση  10 

Μαΐου  2016).  

Eagly, A. H. & Chaiken, S. (1993) The psychology of attitudes. Fort Worth,TX: 

Harcourt Brace Jovanovich. 

Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007) Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία.Αθήνα: 

Παπαζήση. 

Ηovland, C. & Rosenberg, M. (1960) Attitude Organization and Change.Yale: New 

Haven. 

Villegas, Α. Μ & Lucas, Τ. (2002) Preparing culturally Responsive Teachers. 

Rethinking the curriculum. Journal of Teachers Education 53:1, 20–32. 

 

  

http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/
http://www.multilingualclassrooms.org/


79 
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Abstract  

A model for teaching the Greek language at the schools of Diaspora aims to offer a 

useful and practical tool to the educator. The teaching proposition is based on the 

holistic procedure and the linguistic principles of language teaching that are 

implemented: (a) the functional use of language, (b) the text orientation and (c) 

multimodality.The teaching model is reflected in the content of the nine books “Our 

Language” (six books for classes of primary school, three books for the classes of 

high school and two educational books). These books were created to be used as 

supplementary teaching material of school textbooks under the “Programme Greek 

Language Primary and Secondary Intercultural Education for Diaspora”, Production 

of additional support material for schools of the Greek minority in Albania.  

Περίληψη  

H δημιουργία ενός διδακτικού μοντέλου για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

στα σχολεία της διασποράς φιλοδοξεί να προσφέρει ένα χρήσιμο και λειτουργικό 

εργαλείο στον/στην εκπαιδευτικό. Στηρίζεται στην ολιστική προσέγγιση και οι 

γλωσσολογικές αρχές της γλωσσικής διδασκαλίας οι οποίες εφαρμόζονται είναι η 

λειτουργική χρήση της γλώσσας, ο κειμενοκεντρισμός και η πολυτροπικότητα. Το 

διδακτικό μοντέλο αποτυπώθηκε στο περιεχόμενο εννέα βιβλίων «Η Γλώσσα μου» 

(δημοτικού σχολείου και γυμνασίου και δύο βιβλίων εκπαιδευτικού), τα οποία 

δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά, Παραγωγή 

συμπληρωματικού βοηθητικού υλικού για τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας της 

Αλβανίας».  

 

 

Εισαγωγή 

 

Η δημιουργία ενός διδακτικού μοντέλου για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

στα σχολεία της διασποράς φιλοδοξεί από τη μία πλευρά να συγκεράσει τις 

σύγχρονες γλωσσολογικές αρχές, δηλαδή όσα υποστηρίζει η γλωσσολογία και οι 

συναφείς επιστημονικοί κλάδοι και από την άλλη πλευρά τα συγκεκριμένα 

παιδαγωγικά ζητήματα που θέτει η εκπαιδευτική πραγματικότητα των σχολείων της 

διασποράς –πρόγραμμα σπουδών, σχολικά βιβλία, καθημερινή σχολική πρακτική–, 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/ριών των σχολείων της διασποράς 

(κοινωνικά, εθνολογικά κ.ά.) και τις διδακτικές ανάγκες τους, οι οποίες επηρεάζουν 

τις διδακτικές επιλογές και πρακτικές του εκπαιδευτικού (σκοποθεσία, περιεχόμενο, 
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μέθοδος και διδακτικό υλικό). Είναι φανερό ότι, για να συγκεραστούν όλα τα 

παραπάνω, απαιτείται σχετική ευλυγισία στον σχεδιασμό ποικίλων και 

εξειδικευμένων γλωσσικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία του διδακτικού μοντέλου 

για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στοχεύει, όχι μόνο στον σχεδιασμό μίας 

πρακτικά εφαρμόσιμης διδακτικής πρότασης η οποία συνοδεύεται από το ανάλογο 

διδακτικό υλικό, αλλά, ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να προσφέρει ένα χρήσιμο και 

λειτουργικό εργαλείο στον εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να λάβει αποφάσεις για 

τη διδασκαλία του. 

Το διδακτικό μοντέλο αποτυπώθηκε στο περιεχόμενο των εννέα τόμων «Η 

Γλώσσα μας». Έξι τόμων βιβλίων μαθητή για τις τάξεις που αντιστοιχούν στις τάξεις 

του δημοτικού σχολείου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Η Γλώσσα μας 1 έως 

6) (Γουλής, κ.ά. 2014α, 2014β, 2014γ,2014δ,
,
2014ε, 2014στ), τριών τόμων βιβλίων 

μαθητή που αντιστοιχούν στις τάξεις του γυμνασίου (Η Γλώσσα μας 7 έως 9) 

(Γουλής, κ.ά. 2014ζ, 2014η, 2014θ), και δύο βιβλίων εκπαιδευτικού (Γουλής, κ.ά. 

2014ι, 2014κ). Τα παραπάνω βιβλία δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως 

συμπληρωματικό διδακτικό υλικό των σχολικών βιβλίων στα πλαίσια του 

Προγράμματος «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση στη Διασπορά», Υποέργο 3 – Παραγωγή συμπληρωματικού βοηθητικού 

υλικού για τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, επιστημονικά 

υπεύθυνος: Γεώργιος Καψάλης, συγγραφή: Δημήτριος Γουλής, Σταύρος Γρόσδος, 

Ευγενία Ντάγιου, Σμαράγδα Παπαδοπούλου. Ωστόσο, η προτεινόμενη διδακτική 

πρόταση διαθέτει πληρότητα και, ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της 

ευρηματικότητας, της λειτουργικότητας, της προσαρμοστικότητας και του 

επικοινωνιακού χαρακτήρα (Χατζησαββίδης, 1998).  

Η ευρηματικότητα των δραστηριοτήτων δεν ανιχνεύεται μόνο στην ποικιλία 

των επιδιώξεων (στόχων), αλλά κυρίως στην ποικιλία των εκπαιδευτικών μεθόδων 

και του διδακτικού υλικού. Οι δράσεις διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών/ριών, 

τους παρακινούν σε δημιουργική ενεργητική συμμετοχή, ευνοούν την ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων (ομαδικές εργασίες) και εθίζουν σε ερευνητικές– 

ανακαλυπτικές διαδικασίες. 

Το περιεχόμενο των βιβλίων του μαθητή/ριας είναι δομημένο σε ενότητες και 

επιμέρους μαθήματα. Στο Βιβλίο του εκπαιδευτικού, προηγείται η σκοποθεσία της 

ενότητας και ακολουθεί η παρουσίαση των επιμέρους μαθημάτων με περιγραφή των 

δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα (τι κάνει ο/η εκπαιδευτικός, τι κάνουν οι 

μαθητές/ριες) και αναφορά στο διδακτικό υλικό (λειτουργικότητα). Σε κάθε μάθημα 

προτείνονται παραλλαγές των δραστηριοτήτων ή επιπλέον δραστηριότητες 

(προεκτάσεις). Στο Βιβλίο του εκπαιδευτικού, στο τέλος της ενότητας υπάρχουν 

προτάσεις για σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων εργασίας, επιπλέον δραστηριότητες, 

προτάσεις ανάγνωσης βιβλίων, ιστοσελίδες κ.ά. 

Η πορεία κάθε δραστηριότητας είναι ενδεικτική, άρα προσαρμόσιμη. Ο/Η 

εκπαιδευτικός επιλέγει κάθε φορά την πιο κατάλληλη δραστηριότητα ανάμεσα στις 

πολλές. Επιλέγει τον χρόνο εφαρμογής (διάρκεια), τη χρονική στιγμή, το διδακτικό 

υλικό. Αντικαθιστά και εμπλουτίζει το διδακτικό υλικό, επινοεί και εφαρμόζει άλλες 

δράσεις. Η στοχοθεσία του μαθήματος, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των 

μαθητών/ριών, οι τοπικές και χρονικές συνθήκες αποτελούν οδηγοί στην επιλογή και 

στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων. 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες δημιουργούν επικοινωνιακές συνθήκες, μέσα 

και έξω από τη σχολική αίθουσα. Οι μαθητές/ριες βρίσκονται κάθε φορά μπροστά σε 

ένα πρακτικό γλωσσικό πρόβλημα, προσομοίωση άμεσων γεγονότων. Στην 

προσπάθειά τους να επινοήσουν λύσεις, συμμετέχουν σε δράσεις, στις οποίες θα 
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διαβάσουν, θα ακούσουν, θα μιλήσουν, θα ερευνήσουν, θα προτείνουν, θα 

επιχειρηματολογήσουν, θα περιγράψουν, θα δημιουργήσουν λόγο –προφορικό και 

γραπτό.  

Τα θέματα των ενοτήτων πηγάζουν από το κοντινό ή το ευρύτερο κοινωνικό 

περίγυρο (σύγχρονα προβλήματα, επίκαιρα γεγονότα, διεθνείς εξελίξεις, πλευρές της 

καθημερινότητας, εμπειρίες των παιδιών, εικόνες της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, 

ζητήματα της παιδικής ηλικίας κ.ά.). Ενδεικτικά, παρατίθεται η θεματολογία των 

επιμέρους μαθημάτων της ενότητας Ο κόσμος των συναισθημάτων (Γουλής, κ.ά. 

2914γ: 38–63), όπου η θεματολογία της πηγάζει από τον κόσμο των εμπειριών και 

των συναισθημάτων των παιδιών: (α) Αισθάνομαι, αισθάνομαι… τον κόσμο, (β) Οι 

λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε, (γ) Θυμός, (δ) Εγώ είμαι η αρχηγός, (ε) Ο 

μεγάλος θυμός της Νέλης, (στ) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε, (ζ) 

Στενοχωριέμαι…, (η) Πώς να κάνεις φίλους, (θ) Καληνύχτα και όνειρα γλυκά! 

Δεν παραγνωρίζεται η πραγματικότητα των ίδιων των μαθητών/ριών στον χώρο 

όπου ζουν και κινούνται. Παράδειγμα: Στην ενότηταΧρώματα και Συναισθήματα 

(Γουλής, κ,ά. 2014ε: 24–37), στο κεφάλαιο Τα χρώματα του τόπου μας, υπάρχουν 

ζωγραφικές και φωτογραφικές αποτυπώσεις του Αργυρόκαστρου, της Χιμάρας, της 

Δρόπολης και των Αγίων Σαράντα (εικόνες 1 και 2). Οι μαθητές καλούνται να 

συγκεντρώσουν φωτογραφίες, κάρτες, καρτ–ποστάλ, εικόνες από περιοδικά, 

γραμματόσημα, που εικονίζουν τον τόπο τους και να φτιάξουν ένα κολάζ. 

Συνοδεύουν τη συλλογή τους με λεζάντες και μικρά κείμενα (εντυπώσεις, 

πληροφορίες, ποιήματα, δημοτικά τραγούδια, θρύλοι, παραδόσεις…).Ταυτόχρονα, 

γίνεται μία προσπάθεια γνωριμίας των μαθητών με τη σύγχρονη Ελλάδα, με την 

ιστορία της, με την ελληνική νοοτροπία, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, την ελληνική 

ποίηση. Ενδεικτική είναι η θεματολογία της ενότητας Θρησκευτική παράδοση 

(Γουλής, κ.ά. 2014ε: 106–125): (α) Προσευχή ενός μικρού κοριτσιού, (β) 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο, (γ) Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, (δ) Να τα 

πούμε; Να τα πείτε!, (ε) Δώρο στον Αϊ–Βασίλη, (στ) Ένα γράμμα στον Αϊ–Βασίλη, 

(ζ) Ήρθε η Πασχαλιά!, (η) Μια πασχαλινή λαμπάδα για το νονό και τη νονά!, (θ) 

Χαρίζοντας μια πασχαλιάτικη κάρτα, (ι) Τα αυγά και τα πασχάλια!, (ια) Κυριακή, 

Λαμπρή, με αυγό και αρνί! 
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Εικόνες 1 και 2 

 

 
 

 

 

Το διδακτικό μοντέλο 

 

Τα βιβλία σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να εφοδιάσουν τους μαθητές και τις 

μαθήτριες με δεξιότητες προκειμένου: (α) να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με 

την ανάγνωση, τη γραφή, την ομιλία, την κατανόηση προφορικού λόγου και (β) να 

αποκτήσουν στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν στη διεύρυνση των 

γνώσεών τους. 

Η έμφαση δόθηκε στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου (η ερμηνευτική και η περιγραφική διάσταση των προφορικών, των γραπτών 

και των πολυτροπικών κειμένων) και λιγότερο στον τομέα των κειμένων που 

αναφέρονται στους κανόνες της ορθής χρήσης της γλώσσας (Γραμματική). Οι 

μαθητές/ριες, μετά από το επιτυχημένο πέρασμα από τη φάση της πρώτης ανάγνωσης 

και γραφής, σταδιακά με την επιτυχημένη φοίτηση και την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων κάθε τάξης θα είναι σε θέση να κατανοούν μια σειρά από 

διαφορετικούς τύπους κειμένων, να παράγουν λόγο σε ευρύ φάσμα επικοινωνιακών 

πλαισίων και να συνθέτουν ατομικά ή ομαδικά απλά κείμενα τα οποία ξεκινούν από 

σύντομες λέξεις και σταδιακά οδηγούνται σε πιο σύνθετες δομές. Οι παραπάνω 

επιλογές προέκυψαν μετά από την επισταμένη μελέτη, πριν την έναρξη συγγραφής 

των συγκεκριμένων βιβλίων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γλωσσικής 

εκπαίδευσης των μαθητών/ριών στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας της 

Αλβανίας (πρόγραμμα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας) ως 

προς την σκοποθεσία, το περιεχόμενο, τη μέθοδο και το διδακτικό υλικό. Οι δύο 

επισκέψεις/συναντήσεις των μελών της συγγραφικής ομάδας με τους εκπαιδευτικούς, 

οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας 

της Αλβανίας στην περιοχή του Αργυροκάστρου, λειτούργησαν ως επιμόρφωση για 
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τους εκπαιδευτικούς σε ζητήματα γλωσσικής διδασκαλίας και ανατροφοδοτικά για τα 

μέλη της συγγραφικής ομάδας. 

Το διδακτικό μοντέλο στηρίζεται στην ολιστική προσέγγιση (η γλώσσα ως 

όλο), όπου όλες οι γλωσσικές δεξιότητες (ακουστική κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση 

και γραφή) αναπτύσσονται συγχρόνως και όλα μαθαίνονται με φυσικό και ευχάριστο 

τρόπο, όταν τα παιδιά τα προσλαμβάνουν ολοκληρωμένα, μέσα σε συμφραζόμενα 

που κατανοούν (Χαραλαμπόπουλος, χ.χ.). Οι ολιστικές διαδικασίες εμφανίζονται 

πάντοτε νοηματοδοτημένες. Τα ερεθίσματα και το διδακτικό υλικό (κείμενα, εικόνες 

κ.ά.), οι διδακτικές διαδικασίες και τα παραγόμενα κείμενα έχουν νόημα. Η 

ανάγνωση είναι μία διαδικασία διαπραγμάτευσης νοημάτων και η συγγραφή είναι μία 

διαδικασία δημιουργίας νοήματος. 

Στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες 

και στάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν, όχι μόνο με την ίδια τη γλώσσα και την 

αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία, αλλά και με την προσωπική και την 

κοινωνική τους ζωή (Χαραλαμπόπουλος, χ.χ.). Η εφαρμογή των αρχών της 

λειτουργικής χρήσης της γλώσσας επέτρεψε να δοθεί έμφαση στην προφορική 

επικοινωνία (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου). Η ανάγκη της 

δημιουργίας επικοινωνιακών συνθηκών στην τάξη οδήγησε στο σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων.  

Οι ενότητες των μαθημάτων αποτελούν πολύωρες δραστηριότητες με κοινό 

θέμα. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ωθούν τα 

παιδιά σε δράσεις, ομαδικού κυρίως χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια των οποίων 

αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα στο οποίο καλούνται να δώσουν λύση, παράγοντας 

λόγο, προφορικό ή γραπτό. Παράδειγμα: Ενότητα Ταξίδια, και άλλα ταξίδια! (Γουλής, 

κ.ά. 2014ε: 44–61), οι μαθητές καλούνται να δώσουν λύση σε ένα ταξιδιωτικό 

σενάριο μετάβασης από τον τόπο τους στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, η δημιουργία 

πλαισίων επικοινωνίας –έμμεσα ή άμεσα γεγονότα, προσομοιώσεις κ.ά. (μέσα στα 

οποία οι μαθητές/ριες θα δράσουν παράγοντας λόγο) επιτρέπουν τον σεβασμό και την 

ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών. Ωστόσο, οι 

μαθητές/ριες δεν αντιμετωπίστηκαν ως “εθνογραφικά παραδείγματα”, αλλά ως 

μαθητές/ριες των οποίων η φοίτηση στη σχολική μονάδα θέτει συγκεκριμένα 

παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.  

Οι επιλογές και οι πρακτικές (σκοποθεσία, περιεχόμενο, μέθοδος και διδακτικό 

υλικό) επιτρέπουν την έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών/ριών και τη 

δυνατότητα να εκφραστούν, λεκτικά και μη λεκτικά, και να δράσουν 

συλλειτουργώντας με τους συμμαθητές τους. Εκφράζουν απόψεις για κοινωνικά 

ζητήματα ή υλοποιούν δραστηριότητες ενσυναίσθησης. Ως προς τα παραγόμενα 

αποτελέσματα, η στροφή προς άλλες μορφές έκφρασης, οδήγησε σε πολυτροπικά 

προϊόντα (κείμενα, εικαστικές δημιουργίες –ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές, κόμικς, 

κείμενα δημιουργικής γραφής, θεατρικά έργα, ιστοεξερευνήσεις κ.ά.) (Γρόσδος και 

Ντάγιου, 2003).   

Οι γλωσσολογικές αρχές της γλωσσικής διδασκαλίας οι οποίες εφαρμόζονται 

είναι: (α) η λειτουργική χρήση της γλώσσας, (β) ο κειμενοκεντρισμός και (γ) η 

πολυτροπικότητα. 

(α) Σύμφωνα με τη λειτουργική χρήση της γλώσσας δίδεται προτεραιότητα και 

έμφαση στην άσκηση των μαθητών/ριών στην εκτεταμένη χρήση της γλώσσας, ώστε 

να γίνουν αποτελεσματικοί χρήστες της γλώσσας. Διαμέσου των δραστηριοτήτων οι 

μαθητές/ριες δε “μιλούν” ή “μαθαίνουν” για τη γλώσσα, αλλά τη χρησιμοποιούν 

(Χαραλαμπόπουλος και Χατζησαββίδης 1997). Δημιουργούνται, μέσα και έξω από τη 

σχολική αίθουσα, επικοινωνιακές συνθήκες για τη χρήση της γλώσσας, ώστε οι 
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γλωσσικές δεξιότητες να αναπτύσσονται φυσιολογικά, διαμέσου της ενεργητικής 

συμμετοχής των μαθητών/ριών μέσα από ποικίλες ομαδικές δράσεις και τη βίωση 

άμεσων ή έμμεσων (σκοπούμενων) εμπειριών. Τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη να 

μιλήσουν και να γράψουν και παράγουν λόγο έχοντας ένα φυσικό, πραγματικό 

αποδέκτη του λόγου τους. Προφορικός και γραπτός λόγος θεωρούνται ισοβαρείς. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προφορική έκφραση για να καταστούν οι μαθητές/ριες 

επαρκείς ομιλητές. Η προφορική έκφραση δεν περιορίζεται στις απαντήσεις των 

μαθητών/ριών στις ερωτήσεις του δάσκαλου/ας. Με την εναλλαγή διαφόρων μορφών 

λόγου και τις αλλεπάλληλες προσεγγίσεις ενός θέματος, υπάρχει ένα διαδοχικό 

πέρασμα από την προφορική στη γραπτή χρήση της γλώσσας και το αντίστροφο 

(Χαραλαμπόπουλος, 2000). Οι μαθητές/ριες συζητούν μεταξύ τους, διερευνούν, 

προτείνουν, εκφράζουν και υποστηρίζουν τις απόψεις τους, επιχειρηματολογούν, 

συμφωνούν ή διαφωνούν, διατυπώνουν συμπεράσματα, ανακοινώνουν. 

Προσεγγίζονται ποικίλες μορφές λόγου διαμέσου χρηστικών και αυθεντικών 

πολυτροπικών κειμένων, τα οποία συναντάμε στην καθημερινή ζωή, π.χ. κείμενα 

εφημερίδων και περιοδικών, διαφημίσεις, οδηγίες, πινακίδες, επιστολές, αφίσες, 

κατάλογοι, έντυπα κάθε μορφής, αλλά και κείμενα με επιστημονικές πληροφορίες και 

λογοτεχνήματα. Συμπεριλαμβάνονται και οι εικονικοί (μη γλωσσικοί) κώδικες 

επικοινωνίας, όπως τα κόμικς, οι φωτογραφίες, τα έργα ζωγραφικής κ.ά. (Γρόσδος 

και Ντάγιου, 2003).   

(β) Σύμφωνα με τις αρχές του κειμενοκεντρισμού (Κωστούλη, 2001) σημείο 

εκκίνησης και πλαίσιο οργάνωσης της διδασκαλίας αποτελούν τα κείμενα (όχι τα 

φωνήματα, οι συλλαβές ή οι λέξεις). Κατά τη διδασκαλία προέχει η ανάπτυξη 

στρατηγικών για την κατανόηση και την παραγωγή κειμένων. Οι μαθητές 

ασχολούνται σκόπιμα με διάφορους διακριτούς μεταξύ τους τύπους κειμένων, που 

διέπονται από συγκεκριμένες συμβάσεις και παράγονται για να διαδραματίσουν 

δεδομένο επικοινωνιακό ρόλο (Kostouli, 2005).  

(γ) Η παρουσία της έννοιας της πολυτροπικότητας (Kress & Van Leeuwen, 2001) δεν 

εξαντλήθηκε στη χρήση πολυτροπικών κειμένων, τα οποία συνδυάζουν γραπτό 

κείμενο και εικόνα (φωτογραφίες, ζωγραφικά έργα, αφίσες, πανό, ενημερωτικά 

φυλλάδια, εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης κ.ά.), αλλά οι μαθητές/ριες μετά την 

προσέγγιση ενθαρρύνονται στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων (εικόνες 3 και 4). 

Στο διδακτικό υλικό συμπεριλαμβάνονται τα οπτικοακουστικά κείμενα, όπως οι 

τηλεοπτικές διαφημίσεις, τα οποία περιέχουν τον προφορικό λόγο αλλά και πλήθος 

άλλων σημειωτικών τρόπων επικοινωνίας, όπως η μουσική, ο ήχος, η κίνηση, ο 

ρυθμός, οι χειρονομίες κ.ά. Στόχος είναι οι μαθητές/ριες να αποκτήσουν δεξιότητες 

ανάγνωσης αποκωδικοποίησης των πολυτροπικών κειμένων, εξίσου με τα γλωσσικά 

κείμενα, καθώς ως κείμενο, πλέον, η εκπαιδευτική γλωσσολογία, αλλά και οι θεωρίες 

της λογοτεχνίας, θεωρούν μια ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων και συμβάντων 

(Kress, 2010), όπως τα γραπτά κείμενα, οι ζωγραφικοί πίνακες, οι αφίσες, οι 

διαφημίσεις, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι θεατρικές παραστάσεις κ.ά. To υλικό 

της διδασκαλίας αντλήθηκε από τη ζωή, τον καθημερινό λόγο, τον τύπο, τον 

πολιτισμό, την τέχνη, τη λογοτεχνία, το παραμύθι, την επιστήμη κ.ά. (Γρόσδος και 

Ντάγιου, 2003). Ιδιαίτερα χρήσιμες αποδείχθηκαν οι εικόνες για την παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου με την δημιουργία πλαισίων επικοινωνίας. 

Παράδειγμα: Στην ενότητα Το Διαδίκτυο (Γουλής, κ.ά. 2014η: 9–36), οι μαθητές 

αποκωδικοποιούν αφίσες με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και στη 

συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν τα δικά τους πολυτροπικά προϊόντα. 

«Δημιουργήστε και εσείς ανάλογες εικόνες μεταδίδοντας ένα από τα παρακάτω 

μηνύματα: πολύωρη χρήση και εθισμός στο διαδίκτυο, σεβασμός στα προσωπικά 
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δεδομένα, ανεπιθύμητα μηνύματα, συνομιλίες με αγνώστους, αγαπημένες ασχολίες 

μακριά από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ιστοσελίδες ταιριαστές με την ηλικία μου, 

απόρρητοι προσωπικοί κωδικοί στο διαδίκτυο, αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών 

κ.ά.». 

 
Εικόνες 3 και 4. Προσέγγιση και δημιουργία πολυτροπικού κειμένου 

 

 
 

Εφαρμόζοντας στη διδακτική πράξη τις θέσεις της λειτουργικής χρήσης της 

γλώσσας καταβλήθηκε προσπάθεια να δημιουργηθούν, όσο είναι δυνατό, μέσα και 

έξω από την τάξη, πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, ανάλογες με εκείνες που 

επικρατούν στην κοινωνία, ώστε ο παραγόμενος προφορικός και ο γραπτός λόγος των 

μαθητών/ριών να έχει νόημα, αφού εξυπηρετεί κάποιον επικοινωνιακό στόχο. Οι 

μαθητές/ριες βιώνουν άμεσες εμπειρίες, δηλαδή, ζουν τα ίδια τα γεγονότα και όταν 

είναι πρακτικά αδύνατη η συμμετοχή των μαθητών/ριών σε άμεσα γεγονότα, 

προτείνεται η δραστηριοποίησή τους σε σκοπούμενες ή επινοούμενεςδράσεις μέσα 

στην τάξη. Πρόκειται, ουσιαστικά, για παιχνίδια προσομοίωσης, όπου η συμμετοχή 

σε τεχνητές δράσεις δημιουργεί τις ανάγκες επικοινωνίας. Παράδειγμα: Ενότητα Το 

Διαδίκτυο (Γουλής, κ.ά. 2014η: 24): «Είσαι γυμνασιόπαιδο. Πρόκειται να συζητήσεις 

με τον μικρότερο αδελφό σου –10 χρονών περίπου– ή με μικρότερους φίλους σου για 

την χρήση του διαδικτύου και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια από μαθητές του δημοτικού 

σχολείου. Σχεδίασε και γράψε τα επιχειρήματά σου για να τους πείσεις για την άποψή 

σου» ή «Είσαι πατέρας ή μητέρα. Πρόκειται να συζητήσεις με τον δωδεκάχρονο γιό σου 

ή την κόρη σου για την χρήση του διαδικτύου γιατί ανησυχείς για τους κινδύνους από 

την χρήση του διαδικτύου. Σχεδίασε και γράψε τα επιχειρήματά σου για να τον πείσεις 

για την άποψή σου». 

Δεν αποκλείονται τα ταξίδια της φαντασίας, στα οποία ο παραγόμενος λόγος 

έχει ως αποδέκτες τα ίδια τα παιδιά, π.χ. τη δημιουργία ποιημάτων με ερεθίσματα 

ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα από τον τόπο τους (Γρόσδος και Ντάγιου, 2003). Η 

παραγωγή λόγου με οπτικά ερεθίσματα περιλαμβάνει απλές διδακτικές εφαρμογές, 

όπως παραγωγή λεξιλογίου με την αναγνώριση σταθερών εικόνων αντικειμένων ή πιο 
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σύνθετες δραστηριότητες κατασκευής, διατύπωσης και αποτύπωσης νοημάτων, όπως 

δημιουργία σεναρίων από τα παιδιά, δηλαδή προσπάθεια μετατροπής του 

αφηγηματικού λόγου σε οπτικό λόγο και το αντίστροφο, που περιλαμβάνουν την 

ενασχόληση με κειμενικά είδη και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου: 

απεικονίσεις γνωμικών και παροιμιακών φράσεων, εικονογραφήσεις τραγουδιών, 

δημιουργία συνεντεύξεων–ρεπορτάζ, δημιουργία πορτρέτων συμμαθητών/ριών, 

δημιουργία κόμικς, συγγραφή της ιστορίας που “διηγείται” μια αφηγηματική εικόνα, 

αλλαγή στην πλοκή μιας ιστορίας, γραπτή συνέχεια στην ιστορία του κόμικ κ.ά. 

(Γρόσδος και Ντάγιου, 2003).  

 

 

Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων 

 

Οι δεξιότητες που καλείται ο/η εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει μέσω της διδασκαλίας 

είναι: (α) κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, (β) κατανόηση γραπτού 

λόγου, (γ) παραγωγή γραπτού λόγου.  

 

(α) Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (ακρόαση και ομιλία) 

Για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι ο προφορικός λόγος δεν αποτελεί ένα 

σύνολο από λέξεις ή προτάσεις, αλλά ένα κείμενο με νόημα, για να επιλέξουν 

στρατηγικές για να πάρουν το λόγο, να ζητήσουν διευκρινίσεις, να δηλώσουν τη 

συμφωνία τους ή την αντίθεσή τους στο συνομιλητή και να καλλιεργήσουν 

διαφορετικές στρατηγικές κατανόησης του προφορικού κειμένου, η συζήτηση στην 

τάξη δεν εξαντλείται στις κλειστές ερωτήσεις του εκπαιδευτικού οι οποίες 

επιδέχονται μία και μοναδική “σωστή” απάντηση από τους μαθητές/ριες.  

Παράλληλα, προσφέρουμε τις ευκαιρίες στα παιδιά να ακούνε, να σχολιάζουν 

αλλά και να δημιουργούν προφορικό λόγο: προφορικά παραμύθια, ποιήματα, 

τραγούδια, αινίγματα, γλωσσοδέτες, παροιμίες, ιστορίες, βιωματικές αναδιηγήσεις 

από τα παιδιά, προφορικές αφηγήσεις προς οικείους, περιγραφές αντικειμένων ή 

προσώπων της καθημερινότητας της τάξης, του οικογενειακού περιβάλλοντος, του 

ευρύτερου περίγυρου, καθημερινοί διάλογοι ή/και συζητήσεις μεταξύ οικείων και μη 

προσώπων, με συγκεκριμένο θέμα και για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. για πρόσκληση, 

καθοδήγηση, προσανατολισμό κ.ο.κ.), απλοί διάλογοι με συγκεκριμένο στόχο (π.χ. 

οδηγίες/προσανατολισμός, προφορική πρόσκληση, κανόνες παιχνιδιού κ.λπ.) 

(Χατζησαββίδης, 1998), τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (π.χ. διαφημίσεις, 

παιδικές εκπομπές, συνταγές κ.λπ.), πολυτροπικά κείμενα, κείμενα, δηλαδή, που 

συνδυάζουν προφορικό λόγο, ήχο/μουσική και εικόνα. Παράδειγμα: Ενότητα Παιδί 

και Φύση (Γουλής, κ.ά. 2014β: 86–109) προκρίνονται ποικίλες, συνδυαστικές 

δραστηριότητες με αφετηρία το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.  

 

(β) Κατανόηση γραπτού λόγου (ανάγνωση) 

Οι μαθητές/ριες έρχονται σε επαφή με όλα τα είδη λόγου: αναφορικός (περιγραφή – 

αφήγηση) και κατευθυντικός (οδηγίες – επιχειρηματολογία). Τα κείμενα που 

χρησιμοποιούνται είναι κόμικς, λεζάντες, λίστες, αφίσες, ετικέτες προϊόντων, 

περιγραφές, αφηγήσεις, ρεπορτάζ, παραμύθια, εικονογραφημένα βιβλία, εξώφυλλα 

βιβλίων, διαφημίσεις, οδηγίες, ανακοινώσεις. 

Τα κείμενα λειτουργούν ως ερεθίσματα και τροφοδότες γλωσσικών 

δραστηριοτήτων των μαθητών/ριών και όχι μόνο ως πηγές γνώσης. Έτσι, ένα κείμενο 

μπορεί να αποτελέσει το ερέθισμα για μια προφορική συζήτηση (ξεκλειδώνουμε το 
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κείμενο), ένα άλλο κείμενο, στη συνέχεια, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες και 

όντας πιο εξειδικευμένο, μπορεί να προσφέρει ιδέες και απόψεις για γραπτή έκφραση.  

Οι μαθητές/ριες ασκούνται σε σιωπηρές και μεγαλόφωνες αναγνώσεις, άλλοτε 

διαβάζοντας σιωπηρά το κείμενο και άλλοτε ακούγοντας την ανάγνωση του 

εκπαιδευτικού ή των συμμαθητών/ριών τους. Η επιλογή της σιωπηρής ή της 

μεγαλόφωνης ανάγνωσης εξαρτάται απ’ το σκοπό που εξυπηρετεί. Οι μαθητές/ριες 

διαβάζουν μεγαλόφωνα αυθεντικά ή πληροφοριακά κείμενα καθώς επίσης και τις 

γραπτές εργασίες τους προκειμένου να σχολιασθούν, να τύχουν κάποιας 

επεξεργασίας ή να συζητηθούν. Ορισμένες φορές διαβάζει ο ίδιος ο δάσκαλος/α 

μεγαλόφωνα και με υποδειγματικό τρόπο χρωματίζοντας τη φωνή του και 

προσέχοντας ιδιαίτερα την επιτόνιση, στοχεύοντας στο να αντιληφθούν οι 

μαθητές/ριες πόσο αποτελεσματικά λειτουργούν αυτές οι παράμετροι στο ενδιαφέρον 

και στην προσοχή του ακροατή. Όταν οι μαθητές/ριες εργάζονται ατομικά ή 

συνεργάζονται στις ομάδες τους προσπαθώντας να αντλήσουν πληροφορίες ή κάποια 

στοιχεία από τα κείμενα διαβάζουν σιωπηρά.  

Ενδεικτικές δραστηριότητες (Χατζησαββίδης, 1998): 

– Άσκηση σε διαφορετικές μορφές ανάγνωσης (σιωπηρές, μεγαλόφωνη από τον 

εκπαιδευτικό, μεγαλόφωνη από τα παιδιά) 

– Αναγνωστικές απολαύσεις. Καθιέρωση του δεκάλεπτου ανάγνωσης. Μία 

συγκεκριμένη ημέρα της εεβδομάδας ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές/ριες διαβάζουν 

μεγαλόφωνα στην τάξη ένα κείμενο που οι ίδιοι έχουν επιλέξει και θεωρούν ότι 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για όλους ή έχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, π.χ. διαθέτει 

χιούμορ. 

– Σύγκριση και αναγνώριση μονοτροπικών και πολυτροπικών κειμένων, π.χ. λεκτική 

αφήγηση και κόμικ, ανακοινώσεις και αφίσες κ.ά. 

– Μάντεμα/προ–ανάγνωση. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί άμεσα πληροφορίες που θα 

χρειαστούν οι μαθητές όπως βασικές έννοιες, σημαντικό λεξιλόγιο και κατάλληλα 

εννοιολογικά πλαίσια. Εναλλακτικά, μπορεί να τους δώσει κάποιο στοιχείο από το 

κείμενο όπως το εξώφυλλο ή την εικονογράφηση. Οι μαθητές/ριες διατυπώνουν 

υποθέσεις για το περιεχόμενο του κειμένου.  

– Καταιγισμός ιδεών από τους μαθητές/ριες μετά την ανάγνωση. Ο εκπαιδευτικός 

κάνει λεπτομερείς ερωτήσεις που συνδέονται με το περιεχόμενο του κειμένου και 

προσπαθεί να εκμαιεύσει διάφορες ιδέες από τους μαθητές τις οποίες μπορεί να 

καταγράψει επιγραμματικά στον πίνακα. 

– Ανάγνωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών/ριών. Οι μαθητές/ριες 

μετά την ανάγνωση συνεργάζονται σε ζευγάρια ή ομάδες για να ανταλλάξουν 

πληροφορίες, κάποια στοιχεία από το κείμενο όπως λέξεις ή φράσεις ή παίζουν 

παιχνίδια ερωτήσεων και απαντήσεων. 

– Ανάγνωση και κατανόηση κειμένων με την βοήθεια πίνακα αναφοράς, ο οποίος 

περιέχει τα βασικά στοιχεία του κειμενικού είδους: Ποιος; Πού; Πότε; Τι συνέβη 

ξαφνικά; Γιατί συνέβη; Τι νιώθει ο ήρωας; Ποια είναι η συνέχεια της ιστορίας; Ποιος 

εμφανίστηκε;Πώς τελειώνει η ιστορία; 

– Ανάγνωση και αναζήτηση των υπονοούμενων εννοιών του κειμένου με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, ερωτήσεις έκφρασης άποψης, ερωτήσεις αιτιολόγησης (γιατί;) 

– Ανάγνωση και προσέγγιση κειμένων με την βοήθεια διαφορετικού τύπου 

ερωτήσεων, π.χ. εστίαση σε μία συγκεκριμένη πληροφορία ή αναζήτηση προσωπικής 

στάσης (τι θα έκανες εσύ στη θέση του ήρωα…) 

– Διατύπωση υποθέσεων σχετικά με το κείμενο (τι θα συνέβαινε αν…) 

– Αλλαγές/ανατροπές στα στοιχεία του κειμένου μετά την ανάγνωσή του, “βουτιά” 

στην ιστορία (συνέχισε την ιστορία, αφαίρεσε έναν ήρωα και πρόσθεσε έναν άλλο…) 
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– Αντιμετώπιση γλωσσικών ή μη προβλημάτων για την επίλυση των οποίων οι 

μαθητές/ριες καταφεύγουν στην ανάγνωση γραπτών κειμένων. 

– Η στρατηγική του ανασυνδυασμού. Οι μαθητές/ριες διαβάζουν κάποιο κείμενο και 

στη συνέχεια παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο ή 

φράσεις που έμαθαν από το κείμενο αυτό.  

 

(γ) Παραγωγή γραπτού λόγου  

Τα παιδιά δημιουργούν κείμενα με ολοκληρωμένο νόημα. Αντικείμενο μελέτης στο 

σχολείο είναι τα κειμενικά είδη και οι τύποι λόγου που πρέπει να μάθουν να 

χειρίζονται οι μαθητές/ριες για να ανταποκριθούν σε διαφόρων μορφών κοινωνικές 

απαιτήσεις.Επιδιώκεται να εξοικειωθούν οι μαθητές/ριες με τις ποικίλες μορφές 

γραπτού λόγου που αφορούν ανθρώπινες δραστηριότητες και προέρχονται από 

διάφορους φορείς (λογοτεχνικά κείμενα, παραμύθια, αφηγήσεις, περιγραφές, 

ενημερωτικά κείμενα, ανακοινώσεις, επιστολές, προσκλήσεις, συνταγές, οδηγίες 

χρήσης, ετικέτες προϊόντων, αφίσες, διαφημίσεις, δελτία ειδήσεων, κόμικς, λεζάντες, 

λίστες, κ.ά.) (εικόνες 5, 6 και 7). Στόχος είναι να τις κατανοούν και να ασκούνται 

ώστε να γίνουν ικανοί να τις παράγουν και οι ίδιοι. Η εξοικείωση των μαθητών με τις 

ποικίλες μορφές γραπτού λόγου και η άσκηση στη χρήση τους πετυχαίνεται 

φυσιολογικά καθώς προκύπτει η ανάγκη είτε να εκφραστούν χρησιμοποιώντας τις 

κατάλληλες μορφές λόγου είτε να ανατρέξουν σε τέτοιες γλωσσικές μορφές για να 

αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για τη δραστηριότητα που διεκπεραιώνουν. Όσον 

αφορά την άσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου, επιδιώκεται τα κείμενα που θα 

γράψουν οι μαθητές/ριες να έχουν πραγματικό αποδέκτη, τους γονείς τους, τα παιδιά 

άλλων τάξεων, τον Δ/ντή του σχολείου, την τοπική κοινωνία κ.λπ. (όχι κατ’ ανάγκη 

τον δάσκαλο/α), να είναι αυθεντικά, να παράγονται δηλαδή σε πραγματικές 

επικοινωνιακές περιστάσεις και να είναι ποικίλα ως προς το είδος αλλά και ως προς 

το γλωσσικό ύφος και οι επιλογές των μαθητών/ριών να προσδιορίζονται από το 

συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, τον 

επικοινωνιακό στόχο, τον αποδέκτη). Επιπλέον, οι μαθητές/ριες να γράφουν κείμενα, 

γιατί έχουν κάποιο κίνητρο, κάποιο σκοπό, ή γιατί προκύπτουν ως αντίδραση σε 

συγκεκριμένα ερεθίσματα. 

 
Εικόνες 5, 6 και 7.  Δραστηριότητες συγγραφής επιχειρημάτων με τη δημιουργία προσομοιωτικών 

καταστάσεων 
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Η τεχνική με την οποία προσεγγίζουμε με τα παιδιά ένα νέο είδος κειμένου 

είναι η φθίνουσα καθοδήγηση, δηλαδή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 

προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά του κειμένου, στη συνέχεια τα παιδιά γράφουν 

κείμενα με υποβοήθηση και στο τέλος έχουμε ελεύθερη παραγωγή κειμένου από τα 

παιδιά. Σε τέσσερα διαδοχικά βήματα οι μαθητές/ριες διαβάζουν αφηγήσεις, 

αποκωδικοποιούν την δομή της αφήγησης, κατασκευάζουν πίνακες αναφοράς με την 

δομή της αφήγησης και γράφουν αφηγήσεις. 

Εφαρμόζοντας στρατηγικές δημιουργικής γραφής αναθέτουμε στο παιδί–

συγγραφέα τον ρόλο του δημιουργού κειμένων. Ο δημιουργός προβληματίζεται με τη 

γέννηση ιδεών, το “τι” του γραπτού λόγου, τη δημιουργία και την οργάνωση του 

κατάλληλης σχεδίου για το κείμενο, τον ανασχεδιασμό των ιδεών του. Η δημιουργική 

γραφή εμφανίζεται κυρίως στο προσυγγραφικό και στο συγγραφικό στάδιο και 

προσφέρει ερεθίσματα στα παιδιά ώστε να επινοούν ιδέες, να τις οργανώνουν και να 

τις καταγράφουν (Γρόσδος, 2014). Οι τεχνικές δημιουργικής γραφής βρίσκουν 

εφαρμογή (παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα): Τεχνική των εικόνων (Γουλής, 

κ.ά. 2014ε: 30), Τεχνική των ερωτήσεων, της συζήτησης και των γραπτών οδηγιών 

(Γουλής, κ.ά. 2014ε: 92–95), Τεχνική της δημιουργικής απομίμησης (αντιγραφή, 

μίμηση, διασκευή) (Γουλής, κ.ά. 2014δ: 54), Τεχνικές τροποποίησης και ανατροπής 

μοτίβων: “Τι θα συνέβαινε αν…” (Γουλής, κ.ά 2014γ: 100–101) (εικόνες 8 και 9), 

Τεχνική της αφετηρίας των λέξεων ή λέξεις γονιμοποιητές ή παιχνίδια λέξεων, 

Τεχνική: “κείμενα αφετηρίες”, Τεχνική της ιδεοθύελλας (Γουλής, κ.ά. 2014η: 12–13), 

Τεχνική της ελεύθερης γραφής, Τεχνική της ομαδικής δημιουργικής σύνθεσης 

(Γουλής, κ.ά. 2014η: 62), Τεχνική της προσομοίωσης. 
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Εικόνες 8 και 9. Τεχνική δημιουργικής γραφής: Τι θα συνέβαινε αν… 

 

 
 

 

Επίμετρο  

 

Η προσπάθεια των μελών της συγγραφικής ομάδας να δημιουργήσει το μαθησιακό 

profile του μαθητή/ριας που φοιτά σε σχολείο της ελληνικής μειονότητας της 

Αλβανίας, αλλά και να σκιαγραφήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλωσσικής 

εκπαίδευσης των παραπάνω μαθητών/ριών στηρίχθηκε, κυρίως, σε εμπειρικές 

παρατηρήσεις (επισκέψεις–συζητήσεις) και λιγότερο σε ερευνητικά δεδομένα ή 

επίσημα στοιχεία. Ωστόσο, η παραπάνω έλλειψη στην κατασκευή του διδακτικού 

μοντέλου στο οποίο στηρίχθηκε η συγγραφή των βιβλίων, υπερκαλύφθηκε με τη 

χρήση των γλωσσολογικών αρχών της γλωσσικής διδασκαλίας, όπως οι αρχές της 

λειτουργικής χρήσης της γλώσσας, ο κειμενοκεντρισμός και η πολυτροπικότητα. 

Ταυτόχρονα, αξιοποιήθηκε ένα πλήθος παλαιότερων προτάσεων και διδακτικών 

εφαρμογών κυρίως στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Ερευνητέο ζήτημα αποτελεί τόσο ο βαθμός αποδοχής και χρήσης των βιβλίων 

από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/ριες όσο και η αποτελεσματικότητά 

τους (στην επίτευξη των στόχων τους οποίους έθεσε η συγγραφική ομάδα).  
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Abstract 

 

The aim of this work is to examine the development of different points of view, 

scientific and at the same time ideological, among the intellectuals of the 21st century, 

and the generalization of certain parameters of these points of view at the level of the 

social movement. Then we proceed to a case study that focuses on linguist, Professor 

in Pedagogy, Sofronis Chatzisavvidis, that examines what he called “progressive 

pedagogy”, namely a pedagogy that refers to a social horizon. Subsequently we 

formulate a hypothesis concerning the outcome of his ideas, attempting to link them 

to a pedagogical framework for the benefit of society. 

 

 

Introduction 

 

Dans les sciences de l’homme et de la société, la lutte entre la science et l’idéologie, 

qui se manifeste lors de l’élaboration des études par ceux qui se consacrent à des 

enquêtes dans le domaine de la science, devient un problème difficile à résoudre et 

exige le regard critique des gens qui possèdent de l’honnêteté scientifique et qui se 

battent pour l’objectivité des conclusions de leurs recherches. Le but de ce travail est 

de voir la construction des différents points de vue, scientifiques et en même temps 

idéologiques, parmi les intellectuels, au XXI
e
 siècle, et la généralisation de certains 

paramètres de ces points de vue au niveau du mouvement social. Ensuite nous 

avançons à l’étude de cas du professeur en pédagogie, linguiste Sofronis 

Chatzisavvidis. Le cas de Sofronis a un intérêt accru, puisque les études du dit 

chercheur, partisan de Thomas Kuhn et d’Imre Lakatos travaillant dans l’espace de la 

pédagogie et ayant la conscience des limites de la science pure, s’étaient violemment 

interrompues par son départ inopiné. Ses interlocuteurs se trouvèrent privés de la 

version finale de sa pensée par rapport à la «zone grise» – comme il appelait les 

limites indiscernables de la science et de l’idéologie –. C’est notre intention que soit 

définie une «pédagogie progressive», comme était appelée par Sofronis la pédagogie 

se référant à un horizon social, et par la suite que soit formulée une hypothèse 

concernant l’issue, à laquelle conduisaient ses idées, liée à l’effort d’introduction d’un 

cadre pédagogique offert au bénéfice de la société
90

. 

 

                                                           
90Je tiens à remercier ma collègue Isabelle Tambrun–Kamaroudis pour la relecture du texte. 
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Vues conservatrices, vues progressistes 

 

En ce qui concerne la problématique pour la relation des vues conservatrices et 

progressistes des intellectuels, nous l’inscrivons au sujet plus large du mouvement 

social du XXI
e
 siècle. Nous passons alors à une question de portée plus générale : il 

s’agit d’une période transitoire, au cours de laquelle les processus endogènes en cours 

au mouvement social ont un effet sur les futures évolutions sociales–politiques et 

culturelles. 

Des vues, qui viennent graduellement à la surface, donnent de nouvelles 

dimensions à l’évolution actuelle du mouvement social, donc des interprétations, qui 

les prennent en compte, se rendent nécessaires. En outre, les attitudes sociales se 

développent. Une attitude est considérée avec critère, entre autres, la conjoncture de 

l’époque qu’elle se manifeste. Elle a les empreints de l’espace de temps au cours 

duquel elle a été manifestée, du niveau de développement de la connaissance et de la 

culture, des caractéristiques de chaque intellectuel –l’origine, les croyances, 

l’idéologie–. L’interprétation des attitudes est également influencée par la vie sociale 

courante. 

Nous croyons que le fait historique est considéré dans le contexte historique 

dans lequel il s’est produit et que les résultats des recherches sur celui–ci doivent ne 

pas constituer une projection du présent au passé. Simultanément, ces résultats 

doivent ne pas choisir la fuite au passé et, comme suit, imposer le silence et supprimer 

et dissimuler des conclusions évidemment tirées des évolutions historiques. 

A travers ce prisme, sont constituées des conclusions, fondées sur des conceptions qui 

ont été formées au cours de l’évolution de la science, portant sur les questions 

générales de la connaissance, de l’éducation, de la culture. Des paramètres spécifiques 

liés à notre sujet se réfèrent à ces questions. 

 

 

Considérations générales pour le débat sur des vues opposées 

 

Il y a un dialogue animé et une diversion des opinions des chercheurs s’occupant de la 

pédagogie. Des estimations sont formulées concernant l’idéologie des hommes de 

science. Une enquête sur ces estimations certifie l’opinion généralement acceptée que 

le conflit sur les questions de pédagogie et généralement sur l’organisation sociale 

provient des différentes considérations sociales, des idéologies différentes. 

Des groupes d’intellectuels représentent des perceptions sociales différentes sur 

des questions telles que l’ethnisme, la religion, le conflit entre les groupes sociales 

(lutte des classes), la position sociale et l’organisation politique des couches sociales 

non privilégiées. 

Les phénomènes visibles du conflit dans le domaine de l’éducation nous 

renvoient à des choix différents, au choix des changements sociaux stratégiques avec 

comme moyen, le cas échéant –entre autres–, les réformes, ou au choix de la stratégie 

des réformes. Ce litige porte sur le niveau philosophique, avec le conflit de théories de 

la connaissance, de l’idéalisme, du matérialisme dialectique, des autres théories 

adoptant des méthodologies différentes. 

Les modernistes radicaux étaient les adversaires de la partie bourgeoise–libérale 

(si l’on prend comme base méthodologique l’existence de formations sociales et le 

combat de classe entre elles), qui avait comme limite, au niveau de l’idéologie, le 

contexte social actuel. Avec un tel retranchement, la connaissance était dans 

l’impossibilité de lancer des procédures sociales à la direction du changement social. 
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On avait besoin d’un mouvement idéologique qui pourrait donner des principes de 

programmation pour l’éveil social du peuple. 

La vue traditionnelle s’exprimait par les partisans de l’ethnisme. Les partisans 

de l’ethnisme étaient conscients de l’importance indirecte de l’éducation. Ils 

affirmaient que les idées modernistes, système d’idées en dehors des frontières 

nationales, ne pourraient pas avoir quoi que ce soit en commun avec la nation et avec 

le prêche en faveur des valeurs de la nation. 

Le cas des intellectuels conservateurs et radicaux nous conduit à l’examen des 

différentes conceptions pour l’éducation. Ici, nous allons nous limiter à l’examen de 

l’optique marxiste face aux approches de Kuhn et de Lakatos
91

. 

 

 

La conception marxiste de l’éducation 

 

Historiquement, la vue du système éducatif marxiste était que l’école, arme de la 

bourgeoisie, devait devenir une arme de la classe ouvrière. 

Un examen succinct de la projection marxiste, au XX
e
 siècle, dans le domaine 

de la pédagogie est utile pour l’évaluation de la position des intellectuels 

conservateurs.  

Des pédagogues théoriques et pratiques, à travers la position philosophique–

politique marxiste et en ajoutant leur expertise en matière d’éducation, ont donné des 

orientations. 

A cette époque, la contribution de Lev S. Vygotski, fondateur de la théorie 

historico–culturelle du psychisme, était décisive pour l’exploration des questions de la 

construction de la conscience et de la connaissance, éléments relatifs à la pédagogie
92

. 

Vygotski a étendu ses recherches à la construction culturelle de la langue et des outils 

en général. Cet homme de science a contribué au fondement du débat scientifique 

moderne sur les questions de la langue en contexte avec le développement intellectuel 

général de l’homme. Depuis 1924, en collaboration avec Alexandre R. Luria et 

Aleksei N. Leontiev, il soulignait l’importance de l’activité de travail pour la création 

de la conscience humaine. Pour conclure –écrivait–il– que le travail, qui modifie 

fondamentalement la nature de l’adaptation de l’homme à la nature, n’est pas associé 

à un changement dans le type de comportement humain est impossible si, avec 

Engels, on accepte l’idée que l’outil signifie essentiellement une activité humaine, une 

transformation de la nature par l’homme –production–
93

. Leontiev, qui travaillait 

depuis 1924 sur le développement de la théorie psychologique de l’activité, soulignait 

que, après l’apparition des travaux de Vygotski, on a pu aborder historiquement le 

psychisme, et développer la théorie psychologique de la conscience en tant que forme 

supérieure de reflet de la réalité, et développer la théorie de l’activité
94

. 

La quête de méthode était devenue un problème majeur dans la tentative de 

comprendre les formes d’activité psychologique. Vygotski a proposé une approche de 

la psychologie basée à l’histoire. Sa perception était que, pour étudier quelque chose 

historiquement, ne signifie pas d’étudier un fait qui a eu lieu dans le passé. A travers 

                                                           
91Je tiens à remercier mon collègue Monsieur le Professeur Kostas Daskaloyannis pour les discussions 

sur la philosophie des sciences. 
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un tel prisme, on avait l’obstacle infranchissable entre l’étude historique et l’étude des 

formes actuelles du comportement. Étudier quelque chose historiquement –concluait–

il–, on signifie étudier le processus de changement, le processus de transformation. Il 

adoptait la conclusion de Pavel P. Blonsky que le comportement peut être entendu 

seulement comme histoire du comportement. Il considérait que toute fonction 

cognitive supérieure passe obligatoirement d’une phase externe de développement, 

car, à l’origine, elle constituait une fonction sociale. Comme il écrivait, tout élément 

interne en formes supérieures était externe, qui est, pour d’autres personnes ce fut ce 

qui est maintenant pour quelqu’un lui–même. Lorsque nous parlons d’un processus, 

«externe» signifie «social». Toutes les fonctions cognitives supérieures étaient 

externes, car elles étaient éléments sociaux à un moment donné avant de devenir une 

fonction interne, vraiment cognitive
95

. 

Puis, en Occident, dans les années 1960, sont apparues des opinions opposées. 

En ce qui concerne le cas de Thomas Kuhn, son travail correspondait à la 

tradition kantienne, à laquelle on peut voir, comme une sorte d’apriorisme, l’existence 

de certaines conditions de base du système des coordonnées cognitives qui ont un 

degré de généralité. Ces présuppositions, avec la terminologie désormais courante, 

sont appelées «paradigme». Kuhn disait que les questions liées à l’acceptation ou au 

changement du «paradigme» admettent une explication, laquelle devait être 

psychologique ou sociologique. Il faudrait constituer une description d’un système de 

valeurs, d’une idéologie, ainsi que d’une analyse des institutions par lesquelles le 

système est transmis et amplifié. Kuhn fait paraître en tant que conclusion de base 

l’idée que la construction et le développement de la connaissance scientifique n’est 

pas une procédure linéaire qui se met en marche à un niveau, indépendamment de la 

manière que cette linéarité est interprétée
96

. 

. Quant à la contribution d’Imre Lakatos à la philosophie de la science, son 

modèle du «programme de recherche» est basé sur un «noyau dur» d’hypothèses 

théoriques qui ne peuvent pas être modifiées sans abandonner le programme. Des 

«hypothèses auxiliaires» sont formulées pour expliquer la preuve qui menace le 

«noyau dur» ; elles peuvent être progressives quand elles améliorent le pouvoir 

explicatif du programme, jusqu’à ce qu’un meilleur système de théories remplace le 

programme de recherche. Un programme de recherche dégénératif est indicatif du fait 

qu’un système nouveau et plus progressiste de théories remplace celui qui prévaut 

actuellement
97

. 

La contribution de Kuhn et de Lakatos réside dans le fait qu’ils ont révélé, ou 

mieux qu’ils ont fait connaître ou ont rappelé à certains cercles, l’élément 

fondamental, bien connu dans l’épistémologie dialectique, que la construction et le 

développement de la connaissance est réalisée toujours dans un certain espace de 

présuppositions, dans un environnement qui l’engendre. Il va de soi que cette 

remarque ne constitue pas une révélation pour la tradition marxiste de 

l’épistémologie, mais son importance, dans le paysage désertique qu’a laissé derrière 

l’assaut du formalisme néopositiviste du rationalisme, est indéniable
98
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Étude de cas: La « pédagogie progressive » de Sofronis 

 

Dans notre étude de cas, celle de Sofronis, lui, idéologiquement, il approuvait le 

socialisme avec la signification large du terme, tandis qu’il évitait les rattachements 

politiques étroits.  

Se trouvant en désaccord avec les intellectuels de tendance conservatrice, il 

pensait que, ceux–ci, conduits à des impasses idéologiques, sont opposés moralement 

au système social en vigueur, mais ils le servent philosophiquement par leur 

attachement contre les idées innovatrices, et politiquement par leur activité qui 

empêche la compréhension, de la part du peuple, de la position sociale de la classe 

sociale dirigeante. 

Dans le champ épistémologique, Sofronis considérait que l’épistémologie 

prédominante n’a pas de solutions pour toutes les questions, mais elle contribue 

incontestablement à ce que nous connaissions comment devient le processus du 

développement de la connaissance scientifique. 

D’autre part, il pensait que le marxisme se réfère à des marxismes, ce qui nous 

autorise à faire mémoire de lui à la manière dont chacun le conçoit. 

Les travaux des intellectuels à l’Occident renvoyaient, conformément à son avis, à la 

conclusion qu’il faut les considérer tels qu’elles sont. Ce sont des théories – 

hypothèses qui s’appuient sur les exemples qu’elles mentionnent. Ces théories 

essayent décrire comment on peut extraire les conclusions et quelles normalités sont 

suivies à la procédure de la science. 

Ils ont une continuité, un développement, des renversements de leur théorie 

comme il devient aussi aux sujets de la science. 

En revanche, pour le marxisme, se pose la question de la continuité et de 

l’évolution. Karl Marx et Friedrich Engels étaient influencés par Hegel, qui croyait 

que, pour décrire les faits historiques, existent certaines lois et cela suffit. 

Essentiellement, c’est la même chose que dit le marxisme orthodoxe, qu’il y a cinq 

lois de la dialectique, qui étaient attribuées par Hegel à l’esprit tandis que les 

classiques du marxisme les attribuaient à la matière, et ensuite la science est un 

processus de confirmation des lois. 

Le camp occidental n’a pas d’autorités non renversées. Quant à la relation de 

ces théories occidentales avec le marxisme, à l’exception de Karl Popper et d’Imre 

Lakatos les autres penseurs ne considéraient pas que le marxisme vienne en 

opposition avec ce qu’ils étudiaient parce que les méthodologies sont parfaitement 

différentes. 

Dans le domaine de l’éducation, la perception de Sofronis a été que le résultat 

de l’expérience pédagogique ne pouvait être préjugé. Il avait, cependant, conscience 

de la possibilité de choisir une procédure, dans laquelle l’éducation massive, appuyée 

sur l’effort de repousser la dépendance idéologique des enfants par les valeurs du 

passé et les traditions, formerait et revaloriserait leur jugement social, produisant la 

future génération de volontaires en faveur de l’idée sociale. 

Enfin, l’intervention de Sofronis s’incarnait avec sa conception pour un 

historicisme créatif, qui puise du passé les éléments fertiles répondant aux besoins 

variés du présent. Était claire, également, la perception de Sofronis que la société tire 

de profit des éléments positifs de toutes les composantes sociales
99

. 

                                                           
99Les constatations ci–dessus sont tirées à partir de nos discussions avec Sofronis. Cf., également, les 

mêmes idées, répandues dans ses textes, dans les œuvres: Roula Tsokalidou – Sofronis Chatzisavvidis 

(2008) Recherches en sociolinguistique. Thessalonique: Vanias, passim (en grec); Filippos Tentolouris 

– Sofronis Chatzisavvidis (2014) Didactique de la langue. Histoire – épistémologie – approche 



98 
 

Bibliographie 

 

Chaiklin, S. (1999) Activity Theory and Social Practice. Aarhus: Aarhus University 

Press. 

Moll, L. C. (ed.) (1990) Vygotsky and Education: Instructional Implications and 

Applications of Sociohistorical Psychology. Cambridge etc.: Cambridge 

University Press. 

Patelis, D. S. (2010) Sciences sociales et méthodologie de l’ensemble organique: Au 

delà du dipôle des unilatéralismes qualitatifs et quantitatifs. M. Pourkos – Emm. 

Dafermos (éd.). Questions épistémologiques et méthodologiques de la recherche 

qualitative en sciences sociales. Athènes: Topos, 207–297 (en grec). 

Patelis, D. (2009) Les aventures de la méthodologie anti–dialectique. Remarques 

critiques. Outopia, 86, 65–90 (en grec). 

Tentolouris, F.–Chatzisavvidis, S. (2014) Didactique de la langue. Histoire – 

épistémologie – approche raisonnée. Athènes: Nefeli (en grec). 

Tsokalidou, R. – Chatzisavvidis, S. (2008) Recherches en sociolinguistique. 

Thessalonique: Vanias (en grec). 

Vygotskiĭ, L. S. (2012) Thought and Language. London etc.: MIT Press. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      
raisonnée. Athènes: Nefeli, passim (en grec). 



99 
 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών χωρίς προϋπηρεσία για τη διαφορετικότητα 

 

 

Ανατολή–Ραφαηλία Δεληγιώργη
1
, Σταύρος Καμαρούδης

2
, Βικτωρία Τσώτσου

3
, 

Παρασκευή–Άννα Καρλή
4
, Εμμέλεια Ρίμπα

5 

 

2 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

1, 3, 4, 5
Μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΠΜΣ) 

«Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 

 

An.Deli2@yahoo.gr, sicar.kamaroudis@outlook.com, victoriatsotsou@gmail.com, 

vivikarl@hotmail.com, emmeleiar@yahoo.com 

 

 

Abstract 

 

This paper examines students’ diversity on a socio–cultural level and investigates how 

this diversity is perceived by inexperienced teachers. Current conditions, with the 

number of immigrants and refugees being increased, both in Europe and in Greece, 

render it necessary for the teachers to contribute to the management of this 

phenomenon. As many immigrant children attend Greek schools and their educational 

integration is a current necessity, classrooms are becoming heterogeneous and mixed–

ability contexts on a social, economic and cultural level. This is a fact that affects 

teacher’s action and is related to her/his readiness to respond to these new conditions. 

The purpose of the present study is to map the views of the inexperienced 

teachers on students’ socio–cultural diversity and the way teachers conceptualize 

diversity. Moreover, it aims to highlight the readiness of graduates of Education 

Departments to respond to the conditions related to socio–cultural diversity in the 

educational context. Eight inexperienced teachers, graduates of Educational 

Departments of Greek Universities, participated in the study. Semi–structured 

interviews were conducted with the teachers in order to collect data that were 

analyzed qualitatively. 

 

Keywords: socio–cultural diversityof students, readiness of graduates of Educational 

Departments 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαφορετικότητα των μαθητριών/–τών σε 

κοινωνικο–πολιτισμικό επίπεδο και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή από εκπαιδευτικούς 

χωρίς πρότερη επαγγελματική εμπειρία. Οι συνθήκες της σημερινής εποχής, όπου ο 

αριθμός των μεταναστριών/–τών και των προσφύγων αυξάνεται καθημερινά, τόσο 
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στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, καθιστούν αναγκαία τη συμβολή των 

εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Καθώς τα παιδιά πολλών 

μεταναστριών/–τών φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και η εκπαιδευτική τους 

ενσωμάτωση είναι απαραίτητη, διαμορφώνονται σχολικές τάξεις με έντονα στοιχεία 

ετερογένειας σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα 

γεγονός που επηρεάζει τη δράση της/του εκπαιδευτικού, η οποία σχετίζεται άμεσα με 

την ετοιμότητά της/ του να ανταποκριθεί στις νέες αυτές συνθήκες. 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να διερευνήσει και να 

νοηματοδοτήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών χωρίς επαγγελματική εμπειρία 

αναφορικά με την κοινωνικο–πολιτισμική διαφορετικότητα των σημερινών 

μαθητριών/–τών. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάδειξη της ετοιμότητας των αποφοίτων 

εκπαιδευτικών Παιδαγωγικών Τμημάτων να ανταποκριθούν σε συνθήκες που 

αφορούν την κοινωνικο–πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολείων. Στην έρευνα 

συμμετέχουν οκτώ εκπαιδευτικοί χωρίς προϋπηρεσία, απόφοιτες/–οι Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Για τη συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκαν ημι–δομημένες συνεντεύξεις, ενώ ακολούθησε η ποιοτική 

ανάλυσή τους. 

 

Λέξεις–κλειδιά: κοινωνικo–πολιτισμική διαφορετικότητα μαθητριών/–τών, 

ετοιμότητα αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων 

 

 

Εισαγωγή 

 

To σημερινό  ελληνικό εκπαιδευτικό τοπίο 

 

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών ενέτειναν την κινητικότητα πληθυσμών, τόσο σε 

παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Aυτό οδήγησε στη δημιουργία 

μίας νέας κατάστασης με πρωτόγνωρες ανάγκες και στον εκπαιδευτικό τομέα. 

Απαιτείται, επομένως, άμεση αντιμετώπιση από τα δημοκρατικά έθνη, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διεθνείς διακηρύξεις. Τα άτομα που εντάσσονται στην εκάστοτε 

κοινωνία θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν επαφές με την πολιτισμική τους 

ταυτότητα και να εμπλέκονται ουσιαστικά στο διαμορφούμενο πολιτισμικό πλαίσιο 

(Banks, 2011: 244, 246), το οποίο αποκτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και από 

τη δική τους συμμετοχή και δράση. 

Είναι γεγονός πως, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα έχει υποδεχθεί 

αρκετές/–ούς μετανάστριες/–τες (Χριστοδούλου, 2009: 286   Tsokalidou, 2005: 1), 

παλιννοστούντες (Σκρέτα, 2008: 7   Χατζηδάκη, 2007: 1) αλλά και πρόσφυγες. Αυτό 

σημαίνει πως η Ελλάδα κατέστη μία πολυπολιτισμική χώρα (Μπαλτατζής & 

Νταβέλος, 2009: 252   Σκρέτα, 2008: 7   Κουτσογιάννης & Τσοκαλίδου, 2007: 69), με 

αποτέλεσμα να παρατηρούνται ποικίλες αλλαγές στην ίδια την κοινωνία, την 

οικονομία (Μπαλτατζής & Νταβέλος, 2009: 252) αλλά και στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στις Υπηρεσίες 

Ασύλου για το έτος 2016 καταγράφηκαν 51.091 αιτήσεις ανδρών και γυναικών και 

2.352 αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. Συνολικά 2.715 αποφάσεις ουσίας, Α’ 

βαθμού και Β’ βαθμού, υπάγονται στο προσφυγικό καθεστώς
100
, ενώ σύμφωνα με 
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στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συλλήψεις μη νόμιμων αλλοδαπών για 

παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, για τους έντεκα μήνες του 2016, 

ανέρχονται σε 201.176 άτομα
101
. Αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, μας δείχνουν πως 

προέκυψαν ανάγκες και απαιτήσεις, τις οποίες κλήθηκε η ελληνική κοινωνία να 

καλύψει. Ανάγκες για τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη, ασφάλεια, 

προστασία, εκπαίδευση και εν γένει ένα καλύτερο μέλλον για αυτές/–ούς και τα 

παιδιά τους. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την εκπαίδευση παγκοσμίως, αυτή 

χαρακτηρίζεται πλέον από την κοινωνικο–πολιτισμική διαφορετικότητα των 

μαθητριών/–τών (Stathopoulou & Moreira, 2013: 20). Αναφορικά με το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό έχει να ανταποκριθεί στον μαθητικό πληθυσμό, στον 

οποίο επικρατεί η ετερογένεια (Βαστάκη, 2010: 122), ενώ οι ελληνικές σχολικές 

τάξεις χαρακτηρίζονται ως πολυπολιτισμικές (Sakka, 2010: 98). 

Αυτό συμβαίνει, καθώς οι μαθήτριες/–τές παρουσιάζουν διαφορές στις ανάγκες, 

τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Επιπλέον, ετερογένεια 

υφίσταται και λόγω της διαφορετικής θρησκείας των μαθητριών/–τών αλλά και του 

διαφορετικού κοινωνικού–πολιτισμικού τους συγκείμενου. Αυτό σημαίνει πως οι 

μαθήτριες/–τές διαφοροποιούνται και ως προς τη γλώσσα που μιλούν αλλά και στον 

πολιτισμό («πολιτισμική και γλωσσική ετερότητα», Βρατσάλης & Σκούρτου, 2000: 

2) που φέρουν από την οικογένεια καθώς και τη χώρα από την οποία κατάγονται. 

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι η ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού στο 

σημερινό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φέρνει στο προσκήνιο τη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση (Μπαλτατζής & Νταβέλος, 2009: 253). Το ενδιαφέρον της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΕ) έγκειται στην εκπαίδευση και στις διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης των ατόμων σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι στόχοι που 

εφαρμόζονται σε αυτά τα πλαίσια αφορούν σε τρία επίπεδα, στο μακρό–κοινωνικό/ 

παγκόσμιο επίπεδο, στην επίγνωση της πολλαπλότητας της διαφορετικής κουλτούρας 

και των διαφορετικών πολιτισμών, στο μέσο–κοινωνικό/εθνικό επίπεδο, που 

επικεντρώνεται στην υποστήριξη και τη διαμόρφωση μίας δημοκρατικά 

ποικιλόμορφης κοινωνίας και τέλος, στο μικρο–κοινωνικό/ατομικό επίπεδο, που 

αφορά στην ανάπτυξη της κατανόησης για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση των 

πολιτισμών στο κοινωνικό πλαίσιο (Bleszynska, 2008: 538). 

Στις δεδομένες συνθήκες το σχολείο μπορεί να συνεισφέρει στην ανάγκη 

χειραφέτησης των μειονοτικών ομάδων διαμέσου της ισότητας στις αλληλεπιδράσεις, 

της αξιοποίησης του πολιτισμού, της γλώσσας και του θρησκεύματος των 

μειονοτικών ομάδων με την αναμόρφωση του συνολικού προγράμματος διδασκαλίας 

(Batelaan&Gundara, 2007: 63) υπό τις αρχές της ΔΕ. 

Όσον αφορά στον εκπαιδευτικό τομέα, τα χαρακτηριστικά που αποκτά η ΔΕ σε 

κάθε χώρα διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζοντας τις εκάστοτε 

συνθήκες που επικρατούν καθώς και τη διαμορφωμένη πολιτική σχετικά με τη 

μετανάστευση και τις εθνικές μειονότητες (Bleszynska, 2008: 540). Σε πρακτικό 

επίπεδο, η ΔΕ διαμορφώνεται και από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, των 

στάσεών της σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα και τους άλλους πολιτισμούς καθώς 

και την καθημερινή δράση της (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011: 234). Επομένως, η 

ΔΕ αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά επηρεαζόμενη από επιμέρους στοιχεία που 

ενυπάρχουν στην εκάστοτε κοινωνία. 
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O τρόπος δόμησης του προγράμματος διδασκαλίας, το περιεχόμενο των 

σχολικών εγχειριδίων, η συμπεριφορά και οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού 

προσωπικού καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητριών/–τών 

(Banks, 2009: 13) καταδεικνύουν αν το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα επιχειρεί την 

εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικότητας ή αν κινείται σε μία εκ διαμέτρου 

αντίθετη τροχιά.  

Η ΔΕ είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό στο 

εκπαιδευτικό σύστημα ικανοποιώντας τις αρχές της, τα αποτελέσματά της, όμως, 

καθορίζονται από την προγενέστερη ένταξη και αξιοποίηση του πολιτισμικού 

υποβάθρου των μαθητριών/–τών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Τσιάκαλος, 2008: 

157). Η «γλώσσα καταγωγής» (Τσάκωνα, 2014: 198) των μαθητριών/–τών αποτελεί 

κομμάτι του πολιτισμικού τους υποβάθρου και συνεπώς, η ΔΕ οφείλει να ενδιαφερθεί 

για αυτήν αλλά και να καταπολεμήσει στερεότυπα και προκαταλήψεις που 

σχετίζονται με αυτήν. 

 Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας στον τομέα αυτό επιδιώκει την 

υιοθέτηση σύγχρονων διεθνών πρακτικών, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται 

στην πραγματικότητα, καθώς η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι ποιοτικά μειωμένη 

(Mitakidou, Tressou & Daniilidou, 2009: 64–65), ενώ παρατηρείται «απουσία της 

ισότητας των ευκαιριών» μεταξύ γηγενών και  μεταναστριών/–τών μαθητριών/–τών, 

με αδυναμία ολοκλήρωσης όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων από τις/τους 

τελευταίες/–ους (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011: 145). 

 Η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται στοχεύει στην προσαρμογή του 

ατόμου στην κυρίαρχη τάξη πραγμάτων μέσω της εγκατάλειψης του «ελλειμματικού» 

κοινωνικο–πολιτισμικού και γλωσσικού υποβάθρου και της πλήρους προσαρμογής 

στο περιβάλλον της χώρας διαμονής (Mitakidou, Tressou & Daniilidou, 2009: 70). Η 

εφαρμογή αυτών των ενεργειών απέχει από τις διεθνείς πρακτικές της ΔΕ και έχουν 

ως αποτέλεσμα τις περιορισμένες δυνατότητες προόδου και την εγκατάλειψη του 

σχολείου από τις/τους μετανάστριες/–τες μαθήτριες/–τές. 

 Στα πλαίσια της εφαρμογής της ΔΕ υπάρχουν εκπαιδευτικοί που προσπαθούν 

να επιτύχουν την επίλυση των όποιων συγκρούσεων μέσω της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας και εκείνες/–οι που καταβάλλουν προσπάθεια,  για να συμβάλλουν στην 

ανασυγκρότηση της κοινωνικο–πολιτισμικής κατάστασης (Gorski, 2008: 519). Ο 

ρόλος, λοιπόν, των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να εφαρμόσουν προγράμματα και 

δράσεις κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικός.    

Όσον αφοράστον ορισμό της ετοιμότητας και πιο συγκεκριμένα, τον ορισμό 

της «διδακτικής ετοιμότητας», οι Μαυρομμάτης και Βέλκου (2010: 19–20) 

αναφέρουν ότι αυτή είναι «η δυνατότητα του να δρα κανείς ευέλικτα, με βάση την 

κατάρτιση και τις σπουδές του, μέσα στο συχνά μεταβαλλόμενο πλαίσιο της σχολικής 

καθημερινότητας».  

Οι ικανότητες των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα πλαίσια της ΔΕ αφορούν 

σε ένα σύνολο γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων, το οποίο πρέπει να αποτελεί βασικό 

αντικείμενο σπουδών με τον παράλληλο εμπλουτισμό γνώσεων στα πλαίσια της διά 

βίου ατομικής μάθησης (Bleszynska, 2008: 544). Η/Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

ανανεώνει όσα γνωρίζει, πολύ δε μάλλον σήμερα, ώστε να αποκτήσει τα κατάλληλα 

εφόδια και να ανταποκριθεί στον απαιτητικό ρόλο της/του και να καταστεί δίκαια/–ος 

προς το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού με αξιώσεις και παροχή ευκαιριών προς 

όλες και όλους. 

 Τα αποτελέσματα έρευνας στην οποία συμμετείχαν προπτυχιακές/–οί 

φοιτήτριες/–τές του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 

ανέδειξαν την ανεπτυγμένη διαπολιτισμική σκέψη του δείγματος. Επιπρόσθετα, 
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διαπιστώθηκε πως το επίπεδο των γνώσεων και η επάρκεια των σπουδών συνέβαλε 

στη στάση τους για τη διαπολιτισμικότητα, είναι, όμως, σημαντικό πως το ένα τρίτο 

του φοιτητικού πληθυσμού θεωρεί το επίπεδο αυτών μη ικανοποιητικό 

(Spinthourakis, Karatzia–Stavlioti & Roussakis, 2009: 274). Κατά συνέπεια, 

σύμφωνα με τη γνώμη των φοιτητριών/–τών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 

πρόγραμμα σπουδών είναι εφικτό να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο σε αυτόν τον 

τομέα.  

Σε έρευνα που διεξήχθη σε 100 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε πως αυτές/–οί επιθυμούν να 

ενημερώνονται αναφορικά με την κοινωνικο–πολιτισμική διαφορετικότητα, γεγονός 

που θεωρούν, μάλιστα, ότι είναι και μία από τις υποχρεώσεις τους (Sakka, 2010: 

118). Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, κρίνονται δεσπόζουσας σημασίας για τις/τους 

εκπαιδευτικούς προγράμματα μέσω των οποίων αυτές/–οί θα εφοπλίζονται με τις 

κατάλληλες ικανότητες (Sakka, 2010: 119), ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

επιτυχώς όποιες πιθανές δυσκολίες και όποια πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια 

της επαγγελματικής τους πορείας σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 

Ακόμη, η έρευνα που διενεργήθηκε με εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε 

διαπολιτισμικά και σε συμβατικά σχολεία της Θεσσαλονίκης ανέδειξε πως οι 

εκπαιδευτικοί των διαπολιτισμικών σχολείων θεωρούσαν τη χρήση της μητρικής 

γλώσσας των μαθητριών/–τών ως τροχοπέδη στην κατάκτηση της κυρίαρχης 

γλώσσας, την οποία και συνέδεαν με την σχολική επιτυχία (Μητακίδου, Δανιηλίδου 

& Τουρτούρας, 2009: 1114). 

 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η μητρική γλώσσα των μαθητριών/–τών 

ελάχιστα συσχετίζεται με το πρόγραμμα διδασκαλίας που διδάσκουν (Cummins, 

2016: 458),oι απόψεις τους σχετικά με την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας των 

μαθητριών/ –τών από διαφορετικά κοινωνικό–πολιτισμικά περιβάλλοντα, πιθανώς, να 

είναι ενδεικτικές των δράσεων και των ενεργειών τους εντός της αίθουσας 

διδασκαλίας (βλ. και Καμαρούδης, 2015; 81–106). 

Βέβαια, η σχολική επιτυχία των μαθητριών/–τών θα επέλθει όχι μόνο από τις/ 

τους εκπαιδευτικούς και τη συνεχή επιμόρφωση αυτών (Μαυρομμάτης & Βέλκου, 

2010: 26) αλλά και από τους γονείς τους μέσα από την εμπλοκή και τη συμμετοχή 

τους (Χατζηδάκη, 2006: 732) (γονική εμπλοκή, Χατζηδάκη, 2007: 133) στα 

τεκταινόμενα του σχολείου καθώς και από το ίδιο το σχολείο (Σχίζα, 2014: 117). 

Τέλος, αναγκαία κρίνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς, η 

συνεργασία των γονέων μεταξύ τους, η συνεργασία των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης αλλά και η συνεργασία των ίδιων των μαθητριών/–τών μεταξύ 

τους. Η συνεργασία ανάμεσα στις/στους μαθήτριες/–τές θα επιτευχθεί, εάν αυτές/–οί 

πληροφορηθούν πάνω σε θέματα διαφορετικότητας, αφού σύμφωνα με τον 

Παπαχρήστου (2010: 10), οι μαθήτριες/–τές δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για αυτήν 

και αν έχουν κάποιες γνώσεις, είναι εξ αιτίας της πληροφόρησής τους από ποικίλες 

πηγές με τυχαίο και όχι συστηματικό τρόπο. 

 Η διαμόρφωση της ΔΕ, μελλοντικά, θα πρέπει να στηριχθεί σε όσα έχουν ήδη 

παραχθεί στους διάφορους τομείς και στη μελέτη που έχει προκύψει σε διάφορα 

ακαδημαϊκά αντικείμενα, τα οποία συνδέονται με το ευρύτερο πλαίσιο και 

σχετίζονται με την διαπολιτισμικότητα (Gundara & Portera, 2008: 465), καθώς όλες 

αυτές οι πληροφορίες κρίνονται χρήσιμες για την περαιτέρω βελτίωση και πρόοδο 

στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε η δημιουργία μίας διαπολιτισμικής κοινωνίας να 

καταστεί πραγματικότητα. 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, με την ετερογένεια και την πολυπολιτισμικότητα 

που χαρακτηρίζει τη δεδομένη στιγμή τις κοινωνίες και με απώτερο στόχο την 
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πραγμάτωση μίας διαπολιτισμικής κοινωνίας, η διαμορφωμένη διαπολιτισμική 

πολιτική, οι δράσεις και οι στάσεις του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, οι 

γνώσεις τους και το επίπεδο των σπουδών τους είναι μερικοί μόνο από τους 

παράγοντες που διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην εφαρμογή και στα 

αποτελέσματά της με άμεσες/–ους ενδιαφερόμενες/–ους όχι μόνο τις/τους 

μετανάστριες/–τες μαθήτριες/–τές, αλλά πρωτίστως το σύνολο της μαθητικής 

κοινότητας. 

Οι εκπαιδευτικοί υπό αυτές τις συνθήκες καλούνται να εργαστούν για την 

ανάπτυξη μίας δημοκρατικής κοινωνίας, όπου τα μέλη της θα χαίρουν ίδιας και 

δίκαιης αντιμετώπισης και θα έχουν ίδια δικαιώματα συμμετοχής στην κοινωνική 

ζωή. Στην παρούσα εργασία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες/–ους τις/τους 

εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα σε ετερογενείς 

τάξεις και να εφαρμόσουν όσα έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι διττός. Αφενός, 

σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε και να νοηματοδοτήσουμε τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών δίχως επαγγελματική εμπειρία αναφορικά με την κοινωνικο–

πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητριών/–τών της σημερινής εποχής και 

αφετέρου, να αναδείξουμε την ετοιμότητα των αποφοίτων εκπαιδευτικών 

Παιδαγωγικών Τμημάτων να ανταποκριθούν σε συνθήκες που αφορούν την 

κοινωνικο–πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητριών/–τών. Με τον τρόπο αυτό 

πιστεύουμε πως προσθέτουμε μία ψηφίδα στην ανίχνευση του ολοένα 

μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού τοπίου. 

 

 

Υλοποίηση της έρευνας 

 

Δείγμα 

 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οκτώ εκπαιδευτικοί δίχως πρότερη 

επαγγελματική εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, επτά γυναίκες εκπαιδευτικοί, τέσσερις 

νηπιαγωγοί και τρεις δασκάλες, καθώς και ένας άνδρας νηπιαγωγός. 

Όσον αφορά στις ηλικιακές ομάδες του δείγματος, αυτές είναι οι εξής: τρεις 

εκπαιδευτικοί ήταν είκοσι τριών ετών, τρεις άλλες εκπαιδευτικοί ήταν είκοσι πέντε 

ετών, ένας εκπαιδευτικός ήταν είκοσι τεσσάρων ετών και τέλος, μία εκπαιδευτικός 

ήταν είκοσι έξι ετών. 

Σχετικά με την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, έξι εκπαιδευτικοί 

αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μία εκπαιδευτικός από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τέλος, μία εκπαιδευτικός αποφοίτησε 

από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

 

Ημιδομημένες συνεντεύξεις και ανάλυσή τους 

 

Αρχικώς, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα έρευνα αποτελεί μία ποιοτική έρευνα 

μέσω της οποίας θα ακουστούν οι φωνές (Creswell, 2007: 40) των ίδιων των 

εκπαιδευτικών χωρίς προϋπηρεσία όσον αφορά στο τι πιστεύουν για την κοινωνικο–

πολιτισμική διαφορετικότητα των μαθητριών/–τών στο σχολείο του σήμερα καθώς 
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και για το κατά πόσο νιώθουν έτοιμες/–οι να αναλάβουν τάξεις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από αυτήν την κοινωνικο–πολιτισμική διαφορετικότητα των 

μαθητριών/–τών. 

Σχετικά με την ποιοτική μέθοδο (Παρασκευοπούλου–Κόλλια, 2008: χωρίς 

σελίδες) που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων, αυτή είναι η 

συνέντευξη
102

 (Ζαφειρόπουλος, 2005: 169) μέσα από τη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων 

(Ζαφειρόπουλος, 2005: 67   Creswell, 2003: 17), ερωτήσεις δηλαδή που επιδέχονταν 

πολλαπλές απαντήσεις από τις/τους ερωτώμενες/–ους εκπαιδευτικούς χωρίς 

προϋπηρεσία. 

  Τέλος, σε ό, τι αφορά στην ανάλυση των ημι–δομημένων συνεντεύξεων, αυτή 

πραγματοποιήθηκε μέσα από τη χρήση του μοντέλου ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων 

των Miles και Huberman (1994), το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια. Κατ’ αρχάς, η 

ανάλυση των δεδομένων ξεκίνησε μέσα από την αφαίρεση αυτών («data reduction», 

Miles & Huberman, 1994: 10–11). Σε αυτό το σημείο κωδικοποιήθηκαν οι 

συνεντεύξεις, ώστε να γίνει η αφαίρεση των στοιχείων που θεωρούνται σημαντικά για 

τα δύο επόμενα στάδια. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα («data display», 

Miles & Huberman, 1994: 11). Τέλος, εξήχθησαν και επαληθεύτηκαν τα 

συμπεράσματα αυτής της έρευνας («conclusion drawing and verification», Miles & 

Huberman, 1994: 11–12) μέσα από τη σύγκριση των δεδομένων και των οκτώ 

συνεντεύξεων. 

Η ανάλυση, βέβαια, των συνεντεύξεων βασίστηκε σε τέσσερις θεματικούς 

άξονες: προσωπικές εμπειρίες και οπτικές των εκπαιδευτικών χωρίς προϋπηρεσία ως 

μαθήτριες/–τές και ως φοιτήτριες/–τές, διδασκαλία σε τάξεις κοινωνικο–πολιτισμικής 

διαφορετικότητας, ετοιμότητα των αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων για 

διδασκαλία στις τάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και προτάσεις αυτών για τη ΔΕ. 

 

 

Αποτελέσματα 

 

Από το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών προέκυψαν συγκεκριμένες 

κατηγορίες και υποκατηγορίες απαντήσεων για κάθε θεματικό άξονα. Σε κάθε 

θεματικό άξονα υπάρχουν δύο ειδών πίνακες. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι 

κατηγορίες και οι υποκατηγορίες που προέκυψαν. Στην κάθε υποκατηγορία, σε 

παρένθεση, υπάρχει ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αναφέρθηκαν σε αυτή. Στον 

δεύτερο πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικές, αυτούσιες απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών για κάθε υποκατηγορία. 

Στον άξονα προσωπικές εμπειρίες και οπτικές των εκπαιδευτικών, οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών βασίστηκαν στα δικά τους βιώματα και εμπειρίες από τα 

μαθητικά τους χρόνια μέχρι σήμερα. Έτσι, προέκυψαν κατηγορίες οι οποίες 

αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις σχέσεις που έχουν 

αναπτυχθεί ανάμεσα σε παιδιά πρόσφυγες ή μετανάστριες/–τες και σε παιδιά από την 

Ελλάδα, τις εμπειρίες τους από τη συναναστροφή τους με τα συγκεκριμένα άτομα 

καθώς και οι προβληματισμοί τους σχετικά με την ένταξη αυτών των παιδιών στις 

σχολικές τάξεις.  
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 Οι πληροφορίες ανακτήθηκαν στις 5/1/2017 από: 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf%20Dec_2012/%CE%95%CF%81%CE%B5%

CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CF%81%CE%

B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE

%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB_77–

108.pdf. 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf%20Dec_2012/%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB_77–108.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf%20Dec_2012/%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB_77–108.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf%20Dec_2012/%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB_77–108.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf%20Dec_2012/%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB_77–108.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/iep_pdf%20Dec_2012/%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%A3%CE%B5%CE%BB_77–108.pdf
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Οι απόψεις τους για τις σχέσεις που αναπτύσσουν διαφοροποιήθηκαν αρκετά, 

ωστόσο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφώνησε ότι οι σχέσεις αυτές, είτε είναι 

καλές είτε όχι, επιδέχονται βελτιώσεων. Σε ό,τι αφορά στους προβληματισμούς των 

εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει 

τη διαφορετικότητα των παιδιών, ώστε να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα στην τάξη 

και να ενισχυθούν οι σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους. Επιπλέον, υπάρχουν και 

κάποιες αναφορές που αφορούν στην προετοιμασία που έχουν λάβει από το 

Πανεπιστήμιο, όπου φοίτησαν. Ωστόσο, μία εκπαιδευτικός διαφοροποιήθηκε και 

εστίασε περισσότερο στο κομμάτι της μετάδοσης της γνώσης δίνοντας έμφαση στις 

δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στην επικοινωνία της με τα παιδιά αυτά. 

 
i. Κατηγοριοποίηση απαντήσεων 

 

Προσωπικές εμπειρίες & οπτικές 

Σχέσεις Εμπειρίες Προβληματισμοί 

Καλές (4) Θετικές (4) 
Αποδοχή από τις/ τους 

συμμαθήτριες/–τές (3) 

Μη φιλικές (2)/Ρατσιστικές 

(1) 
Ελάχιστες (2) 

Διαφορετικότητα των 

παιδιών/Πολιτισμικές διαφορές 

(2) 

Τυπικές (1) 
Δυσκολίες επικοινωνίας 

(2) 

Προετοιμασία από 

Πανεπιστήμιο (2) 

Ανύπαρκτες (1) 
 

Απόδοση (1) 

Βελτίωση (5) 
 

Μετάδοση της γνώσης (1) 

 

 

ii. Ενδεικτικές απαντήσεις εκπαιδευτικών 

 

Προσωπικές εμπειρίες & οπτικές  

Σχέσεις Προβληματισμοί 

Βελτίωση (5) 
Αποδοχή από τις/ τους συμμαθήτριες/–τές 

(3) 

Υ1: «Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πως οι 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών από 

διαφορετικά κοινωνικο–πολιτισμικά πλαίσια 

είναι άψογες ή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. 

Χρειαζόμαστε δουλειά!Αν και σίγουρα τα 

παιδιά πλέον είναι πιο εξοικειωμένα με την 

παρουσία ενός αλλοεθνούς μαθητή μέσα 

στην σχολική κοινότητα, η σχέση αυτή είναι 

αρκετά εύθραυστη.»  

Υ2:«Ο προβληματισμός μου έχει να κάνει με 

τον δικό μου ρόλο σε μία τάξη. Πώς εγώ ως 

δασκάλα θα διευκολύνω και θα προωθήσω τις 

καλές σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Δηλαδή, 

πώς θα χειριστώ εγώ παιδιά από διαφορετικά 

πολιτισμικά πλαίσια, ώστε να νιώσουν άνετα, 

ασφαλή και να δημιουργήσω ένα περιβάλλον 

αλληλοκατανόησης, εμπιστοσύνης και φιλίας 

μεταξύ των μαθητών.»  

Καλές (4)/ Ρατσιστικές (1) Μετάδοση της γνώσης (1) 
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Υ2:«Νομίζω ότι τα παιδιά δεν διαχωρίζουν 

τους φίλους τους και οι σχέσεις τους δεν 

καθορίζονται από κοινωνικο–πολιτισμικούς 

παράγοντες.» 

Υ3:«Αυτό είναι ίσως που με αγχώνει, δηλαδή 

ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στο πώς 

να μεταδώσω τη γνώση στα παιδιά τα οποία 

είναι από υψηλά κοινωνικο–πολιτισμικά 

στρώματα και από χαμηλά κοινωνικο–

πολιτισμικά στρώματα.» 

Υ8: «Υπάρχει πάρα πολύς ρατσισμός από τα 

παιδάκια… δηλαδή το bullying, αυτό που 

λέμε… είναι σκληρό… κάποια παιδιά 

ασκούσαν πολύ σκληρό bullying…» 

 

Στον άξονα διδασκαλία, ο οποίος σχετίζεται με τη διαμόρφωση του μαθήματος 

σε μία διαπολιτισμική τάξη, προέκυψαν κατηγορίες που σχετίζονται με την 

επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τα παιδιά αυτών των τάξεων και πώς θα την 

αντιμετώπιζαν, την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζονται για την πραγματοποίηση 

της διδασκαλίας, τα μέσα που θα χρησιμοποιούσαν, τους τρόπους με τους οποίους θα 

διαφοροποιούσαν τη διδασκαλία τους καθώς και τους παράγοντες που οξύνουν τις 

άνισες ευκαιρίες μάθησης αυτών των παιδιών σε σχέση με τα υπόλοιπα. Οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να δίνουν μεγάλη έμφαση στη διασφάλιση ενός κλίματος 

αποδοχής στην τάξη και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μέσο 

επικοινωνίας, στοιχεία τα οποία υπήρχαν και στους προβληματισμούς τους. Επίσης, 

δίνουν έμφαση στη διαφοροποιημένη και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

θέλοντας να ενισχύσουν όχι μόνο το κλίμα αποδοχής αλλά και τις ευκαιρίες μάθησης 

αυτών των παιδιών. 

 
iii. Κατηγοριοποίηση απαντήσεων 

 
Διδασκαλία 

Επικοινωνία Υποστήριξη Μέσα Διαφοροποίηση 

Άνισες 

ευκαιρίες 

μάθησης 

Ενίσχυση 

κλίματος 

αποδοχής (5) 

Δίγλωσση/–ος 

εκπαιδευτικός(2) 
Παιχνίδι (5) 

Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία (5) 

Οικονομικοί 

παράγοντες 

(5) 

Εκμάθηση 

ελληνικής 

γλώσσας 

(μαθήτριες/–τές 

και γονείς) (5) 

Συνεργασία με 

μαθήτριες/–τές 

(1) 

Πολυτροπικά 

κείμενα (3) 

Ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία (3) 

Ενιαίος 

τρόπος 

λειτουργίας 

(2) 

Εκμάθηση 

άλλων γλωσσών 

(2) 

Συνεργασία με 

οικογένεια (1) 

Διαφορετικοί 

πολιτισμοί  

(3) 

Project (2) 
 

Ισότιμη 

αντιμετώπιση 

(2)  

Γλωσσικές 

ασκήσεις/ 

Προφορικός 

λόγος (2) 

Στόχοι με βάση το 

γνωστικό επίπεδο 

των 

μαθητριών/τών (1) 
 

Επικοινωνιακές 

τεχνικές (1) 
 

Θεατρικά 

δρώμενα (1) 
Αξιολόγηση (1) 
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Εκμάθηση 

λέξεων–κλειδιά 

(1)  
ΤΠΕ (1) 

Εξατομικευμένες 

εργασίες (1) 
 

   

Μέθοδοι 

εκπαιδευτικού (1) 
 

 

 

iv. Ενδεικτικές απαντήσεις εκπαιδευτικών 

 

Διδασκαλία 

Επικοινωνία Διαφοροποίηση 

Ενίσχυση κλίματος αποδοχής (5) Διαφοροποιημένη διδασκαλία (5) 

Υ2: «Αρχικά,θα πρέπει να υπάρχει ένα θετικό 

κλίμα αποδοχής και κατανόησης μεταξύ των 

μαθητών. Με αυτό ως προϋπόθεση, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να βρει τρόπους και να 

οργανώσει δραστηριότητες» 

Υ2:«Αυτό είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού, 

ο οποίος θα διαφοροποιήσει το μάθημά του, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

των μαθητών του.» 

Υ1:«…θα επέλεγα να διδάξω θέματα που θα 

ενισχύσουν ένα κλίμα ομαδικότητας και φιλίας 

στην τάξη» 

Υ6: «θα προσπαθούσα… να προσαρμόσω 

τη διδασκαλία…μέσα από 

διαφοροποιημένες δραστηριότητες…»  

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας (μαθήτριες/ 

–τές και γονείς) (5) 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (3) 

Υ4: «Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό από 

πολύ μικρή ηλικία να δοθεί έμφαση σε 

αυτό…να δώσει έμφαση στη γλώσσα, ίσως και 

ξεχωριστά σε κάποια παιδιά και συνολικά…»  

Υ4:«…οι ομαδικές εργασίες, ώστε να 

μπορέσουν να ενταχθούν πιο πολύ…» 

Υ7: «Θεωρώ ότι αρχικά πρέπει… το παιδί 

να… να έρχονται και οι γονείς του στο 

σχολείο, ώστε να μάθουν και αυτοί την 

ελληνική γλώσσα…» 

Υ7: «…να γίνεται εφαρμογή της 

ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης, για να 

νιώθουν και τα παιδιά πιο 

προστατευμένα…» 

 

Στον άξονα ετοιμότητα, υπήρξαν κατηγορίες που αφορούσαν στη θετική και την 

αρνητική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών καθώς και τις ανάγκες τους για το 

συγκεκριμένο θέμα. Οι περισσότερες/–οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ανέτοιμες/–οι στην 

ανάληψη μίας διαπολιτισμικής τάξης, εκτός από μία εκπαιδευτικό, η οποία νιώθει 

κατάλληλα προετοιμασμένη από τη σχολή της αλλά και γενικότερα. Οι απαντήσεις 

που έδωσαν οι υπόλοιπες/–οι εκπαιδευτικοί εστίαζαν κυρίως στο θεωρητικό 

χαρακτήρα των διαπολιτισμικών μαθημάτων και τις ελλείψεις στην πρακτική 

εφαρμογή όσων διδάχθηκαν, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες τους για 

απόκτηση εμπειρίας. Ακόμη, είτε νιώθουν έτοιμες/–οι είτε όχι, αρκετές/–οί δήλωσαν 

ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή τους σε σχετικά θέματα, κυρίως με τη μορφή της 

διά βίου μάθησης, που συμβάλλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη. 
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v. Κατηγοριοποίηση απαντήσεων 

 

Ετοιμότητα 

Θετική Αρνητική Ανάγκες 

Έτοιμη (1) Ανέτοιμη/–ος (7) Απόκτηση εμπειρίας (6) 

Μαθήματα Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (1) 
Θεωρητικά μαθήματα (3) 

Επιμόρφωση–Διά βίου μάθηση 

(5) 

Μαθήματα διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας (1) 

Έλλειψη πρακτικής εφαρμογής 

(3) 
Βιωματικά εργαστήρια (2) 

Κατάλληλες στρατηγικές (1) 
Ελλείψεις διαπολιτισμικών 

μαθημάτων (2) 

Περισσότερα μαθήματα 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

(2) 

  
Εξειδικευμένες εργασίες (1) 

 

vi. Ενδεικτικές απαντήσεις εκπαιδευτικών 

 

Ετοιμότητα 

Αρνητική Ανάγκες 

Θεωρητικά μαθήματα (3) Απόκτηση εμπειρίας (6) 

Υ5: «…υπήρχε ένα και μόνο μάθημα 

διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, πολύ θεωρητικό, 

χωρίς καμία πρακτική εφαρμογή και πρόταση. 

Επίσης, και στο μεταπτυχιακό που 

παρακολούθησα το συγκεκριμένο μάθημα 

ήταν,επίσης,γενικό και θεωρητικό,χωρίς 

ουσιαστικές προεκτάσεις.» 

Υ1:«Ναι, έχω την παιδαγωγική 

κατάρτιση…υστερώ,όμως, σε εμπειρία και 

διδακτικές πρακτικές…» 

Υ6: «Αν και υπήρχαν κάποια μαθήματα σχετικά 

με την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, θεωρώ πως 

λειτούργησαν κυρίως ενημερωτικά και σε 

θεωρητικό επίπεδο μόνο.» 

Υ4: «…στη σχολή…βιωματικά δεν νομίζω ότι 

είχαμε τόσες πολλές εμπειρίες, γιατί δεν μπήκαμε 

τόσο πολύ σε τάξη.» 

Έλλειψη πρακτικής εφαρμογής (3) Επιμόρφωση–Διά βίου μάθηση (5) 

Υ6: «Σε κάποια μαθήματα… υπήρξε κάποιες 

φορές και πρακτική εφαρμογή. Δυστυχώς, όμως, 

αυτό συνέβη σε ελάχιστα μόνο από τα πολλά 

παιδαγωγικά μαθήματαπου διδάχθηκα.»  

Υ1: «Εν μέρει, έχω την παιδαγωγική κατάρτιση 

από την σχολή μου, για να αναλάβω μια τάξη, 

αλλά στην περίπτωση των προσφύγων ίσως θα 

ήταν βοηθητική κάποιου είδους επιμόρφωση για 

τον εκπαιδευτικό…» 

Υ7: «στη σχολή μου… η πρακτική για εμένα ήταν 

απειροελάχιστη…είχαμε ένα μάθημα μόνο στο 

τρίτο έτος… θεωρώ ότι είναι πολύ λίγο.» 

Υ7: «Ο εκπαιδευτικός… θα πρέπει να 

επιμορφώνεται συνεχώς. Μακάρι να υπήρχαν και 

περισσότερα σεμινάρια από το κράτος δωρεάν.» 
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Τέλος, στον άξονα προτάσεις, οι εκπαιδευτικοί, με σκοπό τη βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης, κάνουν προτάσεις που αφορούν στις σχολές από τις οποίες 

αποφοίτησαν, το σχολείο, τις/τους εκπαιδευτικούς, τις/τους φοιτήτριες/–τές 

Παιδαγωγικών Τμημάτωνκαθώς και την κοινωνία γενικότερα. Σε ό,τι αφορά στην 

κοινωνία, κάνουν λόγο για εθελοντικές δράσεις και για υποστήριξη από μέρους της 

στα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους. Δίνουν έμφαση στην ανάγκη για βιωματική 

μάθηση όσον αφοράστον χαρακτήρα των μαθημάτων των σχολών και κρίνουν 

απαραίτητο τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των διαπολιτισμικών μαθημάτων λόγω των 

συνθηκών της εποχής μας. Επίσης, αναφέρονται σε συγκεκριμένα προγράμματα 

ευαισθητοποίησης, με σκοπό την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στις/στους 

μαθήτριες/–τές και όχι μόνο, καθώς και σε τμήματα ένταξης, ώστε να διευκολύνεται 

το έργο των εκπαιδευτικών και η ένταξη των μαθητριών/–τών. 

 
vii. Κατηγοριοποίηση απαντήσεων 

 

Προτάσεις 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Σχολείο 
Εκπαιδευτικοί & 

Φοιτήτριες/ –τές 
Κοινωνία 

Πρακτική άσκηση σε 

διαπολιτισμικά 

σχολεία/πολυπολιτισμικές 

τάξεις (6) 

Κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό (2) 
Επιμόρφωση (4) Εθελοντισμός (1) 

Υποχρεωτικά μαθήματα 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (5) 

Προγράμματα Αγωγής 

Υγείας (1) 
Ειδικά σεμινάρια (4) 

Ίδρυση συλλόγων 

για την ενίσχυση 

των προσφύγων και 

των μεταναστριών/ 

–τών (1) 

Βιωματική μάθηση (4) 
Προγράμματα 

ευαισθητοποίησης (1) 

Ενίσχυση κλίματος 

αποδοχής (2) 

Πανελλαδική 

ενημέρωση μέσω 

διαφημιστικής 

καμπάνιας (1) 

Εξειδικευμένα μαθήματα (2) 
Οργανωμένες τάξεις 

υποδοχής (1) 

Εκμάθηση ξένων 

γλωσσών (1)  

Παρατήρηση σε 

διαπολιτισμικά σχολεία (1) 

Αύξηση των 

προσλήψεων (1)   

Αλλαγή του τρόπου 

διδασκαλίας διαπολιτισμικών 

μαθημάτων (1) 

Εξειδικευμένες 

δραστηριότητες (1)   
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viii. Ενδεικτικές απαντήσεις εκπαιδευτικών 

 

Προτάσεις 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Σχολείο 

Πρακτική άσκηση σε διαπολιτισμικά 

σχολεία/πολυπολιτισμικές τάξεις (6) 
Προγράμματα ευαισθητοποίησης (1) 

Υ1: «Γνώμη μου είναι πως οι φοιτητές των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων θα έπρεπε να κάνουν 

κάποιου είδους πρακτική… σε διαπολιτισμικά 

σχολεία.» 

Υ6: «…θα μπορούσε να πραγματοποιήσει 

προγράμματα ευαισθητοποίησης για τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς αλλά και για την ευρύτερη 

τοπική κοινωνία, ώστε να ευαισθητοποιηθούν 

όλοι και να ενσωματώσουν ευκολότερα τους 

πρόσφυγες στην καθημερινότητα και στη ζωή 

τους.» 

Υ2: «Νομίζω μέσα από βιωματικές εμπειρίες με 

παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες.Ίσως είναι καλό, όσο 

γίνεται, να μπαίνουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις…» 

– 

Υποχρεωτικά μαθήματα Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (5) 
Οργανωμένες τάξεις υποδοχής (1) 

Υ6: «Να αυξηθεί ο αριθμός των διαπολιτισμικών 

μαθημάτων καθώς και η βαρύτητά τους στον οδηγό 

σπουδών, δηλαδή υποχρεωτικά προς 

παρακολούθηση.» 

Υ3: «Θα μπορούσαν να έχουν οργανωμένες 

τάξεις υποδοχής έτσι, ώστε πριν μπουν στην 

κανονική τάξη τους τα παιδιά με τους 

υπόλοιπους μαθητές να γνωρίσουν λίγο τη 

γλώσσα στην τάξη υποδοχής, να 

συνειδητοποιήσουν λίγο την πραγματικότητα 

της χώρας στην οποία βρίσκονται…» 

Υ2:«…να υπάρχουν ανάλογα μαθήματα 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα 

σπουδών των Πανεπιστημίων, τα οποία να 

παρακολουθούνται από το σύνολο των φοιτητών, να 

μην εντάσσονται στα επιλεγόμενα μαθήματα.» 

– 

 

 

Συμπεράσματα 

 

Τα συμπεράσματα της έρευνας επικεντρώνονται γύρω από τέσσερις θεματικούς 

άξονες: τις προσωπικές εμπειρίες και οπτικές των εκπαιδευτικών χωρίς 

επαγγελματική εμπειρία αναφορικά με την κοινωνικο–πολιτισμική διαφορετικότητα 

των μαθητριών/–τών της σημερινής εποχής, τη διδασκαλία, δηλαδή τον τρόπο 

διαμόρφωσης του μαθήματος σε μία διαπολιτισμική τάξη, την ετοιμότητά τους να 

ανταποκριθούν σε συνθήκες κοινωνικο–πολιτισμικής διαφορετικότητας των 

μαθητριών/–τών και τέλος, τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης των μαθητριών/–τών από διαφορετικά κοινωνικο–

πολιτισμικά πλαίσια. 

Όσον αφορά στις προσωπικές εμπειρίες και οπτικές των εκπαιδευτικών, 

διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν διαφοροποιήσεις σχετικά με το είδος των σχέσεων των 

μεταναστριών/–τών ή προσφύγων μαθητριών/–τών και των Ελληνίδων/Ελλήνων 

μαθητριών/–τών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σημειώθηκε ότι υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσής τους. Επίσης, εκφράστηκαν και ορισμένοι προβληματισμοί αναφορικά με 
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την ένταξη των παιδιών από διαφορετικά κοινωνικο–πολιτισμικά πλαίσια σε μία 

τάξη. Οι περισσότερες/–οι αναφέρονται στην έλλειψη εμπειρίας καθώς και στην 

ελάχιστη προετοιμασία από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στα οποία φοιτούσαν. 

Επιπλέον, οι ανησυχίες που εξέφρασαν σχετίζονται με τις δυσκολίες στην 

επικοινωνία και με το κλίμα αποδοχής που θα πρέπει να υπάρχει στη σχολική τάξη. 

Έτσι, ο τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας που προτείνουν αφορά στη 

δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως 

μέσου επικοινωνίας, με τη χρήση διάφορων μεθόδων και τεχνικών διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας. Επιπλέον, επισημαίνεται από τις/τους εκπαιδευτικούς ο υποστηρικτικός 

ρόλος που διαδραματίζουν στην οργάνωση της διδασκαλίας τους άλλες/–οι 

εξειδικευμένες/–οι εκπαιδευτικοί, οι υπόλοιπες/–οι μαθήτριες/–τές της τάξης και οι 

οικογένειες των παιδιών. 

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους (7/8) θεωρούν ότι δεν 

είναι έτοιμες/–οι να αναλάβουν μία διαπολιτισμική τάξη, αν και διατύπωσαν αρκετές 

ιδέες και προτάσεις για διδασκαλία. Το γεγονός αυτό οφείλεται, όπως ισχυρίζονται οι 

ίδιες/–οι, στη μικρή προετοιμασία που έλαβαν από τη σχολή τους και για αυτόν τον 

λόγο, τονίζουν τη συμβολή της επιμόρφωσης και της διά βίου μάθησης στην 

επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν και με τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Spinthourakis, Karatzia–Stavlioti και Roussakis (2009) και εκείνης της Sakka (2010) 

σχετικά με την επιθυμία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για ενημέρωση ως προς την κοινωνικο–πολιτισμική διαφορετικότητα 

του μαθητικού κοινού, τα οποία προαναφέραμε. 

Τέλος, οι προτάσεις των εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας για τη βελτίωση 

της κατάστασης αφορούν α) τον τρόπο λειτουργίας των Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων, με σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών,β) 

το σχολείο, για την ομαλή ενσωμάτωση των μαθητριών/–τών αυτών στη σχολική 

κοινότητα, γ) την επαγγελματική εξέλιξη των ίδιων των εκπαιδευτικών μέσω της διά 

βίου επιμόρφωσής τους και τέλος, δ) την κοινωνία, με σκοπό την ευαισθητοποίησή 

της σε ζητήματα διαφορετικότητας. 

 

 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρουσες 

προεκτάσεις για τη μελλοντική έρευνα στον χώρο της ΔΕ, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε προτάσεις και εφαρμογές που να σχετίζονται με την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω της πολιτισμικής διαφορετικότητας.  

Έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητριών/–τών από 

διαφορετικά κοινωνικο–πολιτισμικά πλαίσια αλλά και των γονέων τους αναφορικά με 

τη χρησιμότητα της ΔΕ θα μπορούσαν να προσφέρουν ακόμη πιο σημαντικά προς 

αξιοποίηση ευρήματα. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση, 

για να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό μίας νέας συστηματικότερης μελέτης με 

μεγαλύτερο δείγμα και με μεγαλύτερη βεβαιότητα για τα προς διερεύνηση θέματα.  

Ακόμη, θα παρουσίαζε έντονο ενδιαφέρον η διεξαγωγή μίας πιο συστηματικής 

μελέτης για τη διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία για τη διαφορετικότητα των μαθητριών/–τών, ώστε 

να αναδειχτεί η διαφοροποίηση που, ίσως, υπάρχει στις απόψεις τους σε σχέση με 

εκείνες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Summary 

 

The aim of this research was  to investigate the views of  Thracian minority parents on 

whether bilingualism creates a problem in learning the Greek and Turkish languages, 

as well as their views on the attitudes of teachers towards bilingualism in relation to 

learning languages,  the management of the two languages and the influence they 

have  on the students. A sample of the survey was 150 (75 men and 75 women) out of 

6 Pomak villages in Thrace. For the results analysis, the SPSS 22.0 statistical package 

has been used. Key findings of the research were that parents consider bilingualism a 

wealth and way of collecting experiences, they do not agree that the two languages are 

not taught properly and they understand the importance of learning both languages. 

Generally speaking, the availability of people with higher education to cooperate 

more with school and to accept innovations was bigger but they expressed increased 

concerns about the effectiveness of teaching in minority schools. 

 

Keywords: minority school, bilingualism, views of parents, Thrace, language learning, 

collaboration between minority school and family. 

 

Περίληψη  

 

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση των απόψεων των γονέων της Θράκης 

σχετικά με το αν η διγλωσσία δημιουργεί πρόβλημα στην εκμάθηση της ελληνικής 

και της τουρκικής γλώσσας, καθώς και των απόψεών τους σχετικά με τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών προς τη διγλωσσία αναφορικά με την εκμάθηση γλωσσών, τη 

διαχείριση των δύο γλωσσών και την επιρροή που έχουν στους μαθητές. Ο 

πληθυσμός  της έρευνας ήταν 150 άτομα (75 άνδρες και 75 γυναίκες) από τα 6 

πομακικά χωριά στη Θράκη. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε 

το στατιστικό πακέτο SPSS 22.0. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι γονείς 

θεωρούν τη διγλωσσία πλούτο και τρόπο συλλογής εμπειριών, δεν συμφωνούν ότι οι 

δύο γλώσσες δεν διδάσκονται σωστά και κατανοούν τη σημασία της εκμάθησης και 

των δύο γλωσσών. Σε γενικές γραμμές, η διαθεσιμότητα ατόμων με τριτοβάθμια 

εκπαίδευση για μεγαλύτερη συνεργασία με το σχολείο και αποδοχή καινοτομιών ήταν 

μεγαλύτερη αλλά εξέφρασαν αυξημένες ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας στα σχολεία μειονοτήτων. 
 

Λέξεις–κλειδιά: μειονοτικό σχολείο, διγλωσσία, απόψεις γονέων, Θράκη, εκμάθηση 

γλωσσών, συνεργασία μεταξύ μειονοτικών σχολείων και οικογένειας. 
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Εισαγωγή 

 

Την τελευταία εικοσιπενταετία εμφανίζεται μια σειρά μελετών  που προσπαθούν να 

προσεγγίσουν πιο συστηματικά τα προβλήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης και της 

διαχείρισης των γλωσσών σε αυτήν. Αυτές όμως σε μικρό βαθμό εστιάζονται στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών και ακόμη σπανιότερα στις απόψεις των γονέων σε σχέση 

με τη διγλωσσία. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η γλώσσα αποτελεί εκείνο το στοιχείο του 

πολιτισμού που έχει τη δυνατότητα να ενώνει τους ανθρώπους, να τους φέρνει σε 

επαφή, αφού μέσω αυτής τους δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουν σκέψεις και 

εμπειρίες. Χαρακτηριστικά, η Skutnabb–Kangas αναφέρει πως, αν δεν υπήρχε η 

γλώσσα, ο άνθρωπος θα ήταν περιορισμένος στις προσωπικές του εμπειρίες και θα 

ήταν αναγκασμένος να ξαναανακαλύψει πράγματα που έχουν ήδη ανακαλυφθεί . Η 

γλώσσα, επομένως είναι αυτή που μας επιτρέπει να διατηρούμε την πολιτισμική 

κληρονομιά  και να τη μεταβιβάζουμε στις επόμενες γενιές. Οι γονείς που 

μεταβιβάζουν την πολιτισμική κληρονομιά μέσω της γλώσσας στα παιδιά τους και 

είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στην ανατροφή και στην εκπαίδευση τους, και απ’ αυτή 

την άποψη είναι σημαντική η άποψή τους για τη διγλωσσία και τη διαχείρισή της στο 

μειονοτικό σχολείο. Έτσι, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι 

απόψεις των γονέων για τη δίγλωσση εκπαίδευση στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 

της Θράκης. 

Το ζήτημα της διγλωσσίας στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και 

στην εκπαίδευση έχει απασχολήσει περιορισμένα τη σχετική βιβλιογραφία, αν και 

έχουμε αρκετές μελέτες για τη γλωσσική κατάσταση στη μειονότητα, όπως οι μελέτες 

της Ελένης Σελλά–Μάζη, των Κ. Τσιτσελίκη και Γ. Μαυρομμάτη ή της Δόμνας 

Μιχαήλ. Πέρα από την προσέγγιση της τουρκικής γλώσσας στο χώρο της 

μειονότητας που συγκεντρώνει ένα σημαντικό τμήμα του ενδιαφέροντος, οι 

περισσότερες μελέτες εστιάζουν στα προβλήματα που προκαλεί η διγλωσσία ή η 

πολυγλωσσία στους μειονοτικούς μαθητές σε σχέση με την επίδοσή τους στο σχολείο 

σε ένα θεωρητικό κυρίως επίπεδο. 

Το θέμα της προσέγγισης των ζητημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης παρουσιάζουν μια διαρκώς αυξητική 

τάση κατά την τελευταία εικοσιπενταετία και ιδιαίτερα κατά την τελευταία 

εικοσαετία, μετά δηλαδή από την έναρξη εφαρμογής της μεταρρύθμισης στη 

μειονοτική εκπαίδευση. Οι πρώιμες κοινωνιολογικού και ανθρωπολογικού 

χαρακτήρα μελέτες κατέγραψαν φαινόμενα χωρίς να διερευνήσουν περαιτέρω τα 

σχετικά ζητήματα (Κανακίδου 1994, Παναγιωτίδης 1995, Βακαλιός 1997 κ.α.) με 

εξαίρεση τη διδακτορική διατριβή και τις μεταγενέστερες μελέτες της Ελένης Σελλά–

Μάζη (Σελλά–Μάζη Ε. 1999, 1997, 2006) για το γλωσσικό μέρος και του Κώστα 

Τσιτσελίκη (Τσιτσελίκης Κ. 1996, 2000, Tsitselikis K. 2012) για το νομικό μέρος. 

Κατά τη δεκαετία του 2000 οι μελέτες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα παρουσίασαν 

αύξηση, έχοντας όμως επικέντρωση κυρίως στο ποιοτικό παρά στο ποσοτικό σκέλος. 

Σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερα πράγματα γράφτηκαν σε σχέση με τη στάση, 

την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και πολύ λιγότερα σε σχέση 

με τις απόψεις και το ρόλο των γονέων σε αυτή τη διαδικασία. 

Δίγλωσσος μπορεί να θεωρηθεί αυτός που  μιλάει δύο διαφορετικές γλώσσες σε 

διαφορετικά πλαίσια. Η Skutnabb–Kangas (αναφορά στη Σκούρτου 2016) προχώρησε 

με μια προσπάθεια προσδιορισμού του δίγλωσσου ατόμου στη βάση των τεσσάρων 

κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι:  
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• Η προέλευση/η χρονική ακολουθία στην κατάκτηση των γλωσσών 

(μητρική/πρώτη γλώσσα είναι η γλώσσα που κατακτούμε πρώτη), 

• Η ικανότητα στη χρήση της γλώσσας (μητρική/πρώτη γλώσσα είναι η γλώσσα        

που γνωρίζουμε περισσότερο), 

• Οι λειτουργίες που επιτελούν οι γλώσσες (μητρική/πρώτη γλώσσα είναι η 

γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε περισσότερες λειτουργίες), 

• Οι στάσεις και οι απόψεις απέναντι στις γλώσσες (μητρική/πρώτη γλώσσα είναι 

η γλώσσα με την οποία ταυτιζόμαστε εμείς ή η γλώσσα με την οποία μας 

ταυτίζουν οι άλλοι). Να σημειώσουμε εδώ ότι το ποια γλώσσα θεωρούμε εμείς 

ως μητρική δεν ταυτίζεται πάντα με αυτή που οι άλλοι μας αποδίδουν ως τέτοια. 

Σύμφωνα με την Τσοκαλίδου, είναι πολλαπλό το όφελος του να είναι ένα 

παιδί/άτομο δίγλωσσο καθώς διευρύνεται το επικοινωνιακό του φάσμα (Τσοκαλίδου 

2012) Επίσης γίνεται πιο ευαίσθητο στην έκφραση, ξέρει τι να πει και γιατί να το πει. 

Γνωστικά, στο σχολείο μπορούν να μάθουν πιο εύκολα μια τρίτη γλώσσα, ενώ 

αποκτούν πολιτισμική προσέγγιση και περιορίζεται ο ρατσισμός. Ωστόσο, το όφελος 

είναι και οικονομικό, καθώς μπορεί να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις του επαγγελματικά. 

Επιπρόσθετα, τονίζει ότι ο ζήλος των γονέων να μάθουν τα παιδιά τους μια ξένη 

γλώσσα παραμελώντας τη μητρική τους, καθώς την κρίνουν υποδεέστερη, είναι 

λάθος. Η ίδια δηλώνει ότι οι γονείς πρέπει να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά τους 

να αναπτύξουν την ασθενέστερη γλώσσα όπως για παράδειγμα είναι τα αλβανικά και 

τα  τουρκικά. Όταν βέβαια η γλώσσα είναι ισχυρότερη, τα παιδιά ανταποκρίνονται 

πιο εύκολα σε αυτή. Αν δουν όμως οι γονείς την ασθενέστερη ως υποδεέστερη, τότε 

θα περάσουν στα παιδιά το μήνυμα ότι δεν έχει αξία. 

Αναλυτικότερα, τα οφέλη της διγλωσσίας μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται: 

Στα λειτουργικά οφέλη: Το δίγλωσσο παιδί σε θέση να ενημερώνεται και στις δύο 

γλώσσες για διάφορα θέματα που το ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο αυτό ασκεί κριτική 

και βλέπει πολύπλευρα τα θέματα μέσα από την ευρύτητα σκέψης που διαθέτει. Στα 

κοινωνικά οφέλη: Τα δίγλωσσα παιδιά υπερτερούν και έχουν την ικανότητα να 

‘χτίζουν κοινωνικές γέφυρες’ με εκείνους που μιλούν τη δεύτερη γλώσσα. Το 

δίγλωσσο παιδί αντιλαμβάνεται ότι με τις  γλωσσικές ικανότητες που διαθέτει 

ανταποκρίνεται ευκολότερα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες που υπάρχουν στις 

κοινωνικές του επαφές του, γενικότερα στην επίτευξη των στόχων του. Στα 

επαγγελματικά οφέλη: Για την μελλοντική επαγγελματική πορεία των παιδιών, η 

διγλωσσία αποτελεί δεξιότητα που βοηθά στη καριέρα και επομένως, συντελεί στην 

επαγγελματική καταξίωση και στην οικονομική ανέλιξη του ατόμου. Στα πολιτισμικά 

οφέλη: Με τη γλώσσα εκφράζονται τα νοήματα και οι σκέψεις των ανθρώπων, 

περιγράφονται και αναλύονται έννοιες και καταστάσεις, μεταφέρεται ένας ολόκληρος 

πολιτισμός στις επόμενες γενιές. 

Το δίγλωσσο άτομο έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει δύο πολιτισμούς, τις 

συνήθειες και τα έθιμά τους. Οι δύο γλώσσες και οι δύο κουλτούρες «δίνουν τη 

δυνατότητα στο άτομο να έχει μία διπλή ή πολλαπλή άποψη της κοινωνίας. Δείχνει 

μεγαλύτερο σεβασμό στους άλλους ανθρώπους και στους άλλους πολιτισμούς απ’ ότι 

το μονοπολιτισμικό άτομο που είναι στερεοτυπικά απομονωμένο και πολιτιστικά πιο 

εσωστρεφές». 

 

 

Το πεδίο: μειονοτική εκπαίδευση 

 

Στα µειονοτικά σχολεία διορίζονται δάσκαλοι και καθηγητές χριστιανοί και 

µουσουλµάνοι, οι πρώτοι για τη διδασκαλία των ελληνόγλωσσων, ενώ οι δεύτεροι 
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για τη διδασκαλία των τουρκόγλωσσων µαθηµάτων. Αν και οι χριστιανοί δάσκαλοι, 

µόνιµοι ή προσωρινοί, είναι σε κάθε περίπτωση δηµόσιοι υπάλληλοι, το νοµικό 

πλαίσιο που ρυθµίζει τη θέση των µουσουλµάνων δασκάλων χαρακτηρίζεται από τη 

συνύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων.    

Στα ελληνικά διδάσκονται η ιστορία, η µελέτη του περιβάλλοντος, η γεωγραφία 

και η ελληνική γλώσσα, ενώ στα τουρκικά τα θρησκευτικά, η φυσική, η χηµεία, η 

γυµναστική, τα τεχνικά, η ωδική και η τουρκική γλώσσα. Έτσι, σήµερα, ο χρόνος 

διδασκαλίας των µαθηµάτων στα ελληνικά και στα τουρκικά είναι ισόποσος. 

Οι υπάρχουσες μελέτες υπαινικτικά κυρίως αναφέρονται στα ζητήματα που 

προκύπτουν από τη δίγλωσση εκπαίδευση στο μειονοτικό σχολείο, όπως τα ζητήματα 

ταυτότητας, οι απόψεις της οικογένειας για την αξία της, για το ζήτημα της 

διαχείρισής της στο σχολείο στη βάση του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος, 

για το ζήτημα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών κ.ο.κ. 

Σύμφωνα με τις Δραγώνα και Φραγκουδάκη, το σημερινό μειονοτικό σχολείο 

έχει δομικές αδυναμίες διότι δεν αντιμετωπίζει τη δυνατότητα δίγλωσσης 

εκπαίδευσης μέσα από σύγχρονους προβληματισμούς για το θέμα και είναι δέσμιο 

αγκυλώσεων που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από το νομικό του καθεστώς: Δύο 

παράλληλα προγράμματα τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί από κοινού, που δεν 

επικοινωνούν ουσιαστικά, ένταξη των μαθημάτων στο ένα ή το άλλο πρόγραμμα 

ακολουθώντας κριτήρια τα οποία δεν απαντούν σε καμία εκπαιδευτική λογική, 

εκπαιδευτικοί που δεν συνεργάζονται (ούτε στους ίδιους συνδικαλιστικούς 

συλλόγους δεν ανήκουν) και που οι μισοί μιλούν και τις δυο γλώσσες του σχολείου, 

ενώ οι άλλοι μισοί μόνο τη μία. Πρόκειται δηλαδή για δύο παράλληλες μονογλωσσίες 

( Δραγώνα και Φραγκουδάκη 2008). 

Θεωρείται, τέλος, σκόπιμο να γίνει αναφορά και στους άμεσα εμπλεκόμενους, 

τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, οι σχέσεις 

σχολείου–γονέων ήταν ανύπαρκτες καθώς αντιμετώπιζαν τους εκπαιδευτικούς με 

καχυποψία, χωρίς διάκριση για χριστιανούς και μουσουλμάνους. Ειδικότερα στις 

ορεινές περιοχές της Θράκης οι γονείς ήταν πιο αδιάφοροι για τη εκπαίδευση των 

παιδιών τους με αποτέλεσμα οι μαθητές να εγκαταλείπουν το σχολείο ή να 

εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά σχολικής αποτυχίας. Αυτό ίσως να οφειλόταν στην 

χαμηλή μόρφωση των γονιών ή στην απουσία τους λόγω εργασίας και η παραμονή 

των μαθητών κυρίως στους παππούδες. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι γονείς 

πλέον είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Παρουσιάζουν ειλικρινές 

ενδιαφέρον για τις επιδόσεις των παιδιών τους και για τον τρόπο που θα τα 

βοηθήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Υπάρχουν και περιπτώσεις γονέων που 

μετακομίζουν, για να εξασφαλίσουν περιβάλλον με περισσότερα ερεθίσματα για τα 

παιδιά τους, καθώς και εκμάθηση ξένων γλωσσών ή άλλων δραστηριοτήτων. 

 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Κεντρικός στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει τις απόψεις των γονέων για τη 

δίγλωσση εκπαίδευση στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 Να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων σχετικά με το αν η διγλωσσία 

δημιουργεί προβλήματα κατά την ανάπτυξη των δύο γλωσσών 
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 Να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων σχετικά με το αν η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη διγλωσσία  δυσκολεύει τους μαθητές κατά την 

εκμάθηση των γλωσσών 

 Να διερευνηθούν οι απόψεις των γονέων σχετικά με τις ελλείψεις 

(προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, μη κοινά προγράμματα σπουδών) και 

κατά πόσο αυτές επηρεάζουν τους μαθητές. 

Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 

αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε και διανεμήθηκε από τους 

ερευνητές και απαντήθηκε από τους γονείς την περίοδο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 

2016. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 24 ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας και 

αποτελούνταν από αντίστοιχες δηλώσεις στις οποίες οι γονείς κλήθηκαν να 

εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους πάνω σε μία κλίμακα μέτρησης 

στάσεων με 4 βαθμίδες, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 4 = συμφωνώ απόλυτα (self 

rating Likert type scale). Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε τα 

δημογραφικά στοιχεία, χαρακτηριστικά του δείγματος. Επιπρόσθετα, στην αρχή του 

ερωτηματολογίου υπήρχε ένας άξονας που σκοπός του ήταν να υποδηλώσει την 

ταυτότητα του δείγματος και περιλάμβανε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σχετικά με 

το φύλο, τη μόρφωση και το επάγγελμα των γονιών.  

Το δείγμα της έρευνας μας αποτέλεσαν γονείς που ανήκουν στη μειονότητα της 

Θράκης του νομού Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές που διανεμήθηκε το 

ερωτηματολόγιο ήταν έξι χωριά της πομακικής περιοχής της περιφερειακής ενότητας 

Ξάνθης και πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικό κριτήριο τη φοίτηση των παιδιών 

τους στη πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση. Στην έρευνα πήραν μέρος 150 γονείς, 

75 γυναίκες και 75 άνδρες. Στην πλειονότητα τους ήταν απόφοιτοι δημοτικού και 

ασχολούνταν κυρίως με τα οικιακά οι γυναίκες και η πλειοψηφία των ανδρών ήταν 

εργάτες. 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, τα αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάζονται παρακάτω, χρησιμοποιήθηκε το Statistical Package For Social 

Sciences 22.0 (S.P.S.S). Η μελέτη χαρακτηρίζεται ως διερευνητική και ως εκ τούτου 

δεν αποσκοπεί στο να εκφέρει γενικευμένα αποτελέσματα αλλά να δημιουργήσει τη 

βάση για ερωτήματα τα οποία και θα πρέπει στην συνέχεια να αναδειχθούν και να 

αναλυθούν συστηματικότερα μέσα από αντίστοιχες μελλοντικές ερευνητικές 

προσπάθειες. 

 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Στο ερώτημα «Είναι η διγλωσσία πλούτος;», η πλειονότητα των συμμετεχόντων  

συμφωνεί (38%) και συμφωνεί απολύτως (37.3%), ενώ ένα ποσοστό 12.7% ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Οι απαντήσεις  των ανδρών από πλευράς mean βρίσκονται 

στο 4.0400 και οι απαντήσεις των γυναικών στο 3.8533. Όσο ψηλότερη είναι η 

μόρφωση τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συμφωνίας και ανεβαίνει και η 

ενσυναίσθηση. Εξετάζοντας τη μεταβλητή μόρφωση–επάγγελμα ερωτωμένων, 

διαπιστώνουμε ότι το 58,6% των γυναικών και το 52% των ανδρών που έχουν 

αποφοιτήσει από το δημοτικό παρουσιάζουν έναν αυξημένο βαθμό συμφωνίας 

(mean=3.9205 οι γυναίκες και 3,8205 οι άνδρες), το 16,6% των γυναικών και το 

19,3% που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαντούν με βαθμό 

συμφωνίας 3,7600 οι γυναίκες και κοντά στο 4,2414 οι άνδρες, ενώ οι απόφοιτοι 

ανώτατης εκπαίδευσης απαντούν πιο θετικά με βαθμό συμφωνίας 4,3500 οι γυναίκες 

και 4,0000 οι άνδρες. Σε αυτήν την κατηγορία εντοπίζονται και οι περισσότερες 
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τοποθετήσεις απόλυτης συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά την παράμετρο του επαγγέλματος, 

διαπιστώνει κανείς ότι οι γυναίκες που ασχολούνται με οικιακά συμφωνούν με 

mean=3,9811. Αρκετά υψηλός φαίνεται ο βαθμός συμφωνίας των αγροτών. Το 32,6% 

των γυναικών και το 44% των ανδρών που δηλώνουν αυτό το επάγγελμα 

παρουσιάζουν mean 3,8776 οι γυναίκες και γύρω στο 4,0000 οι άνδρες. Ο 

υψηλότερος βαθμός συμφωνίας εμφανίζεται βεβαίως στους επιστήμονες με 

mean=4,4000 οι γυναίκες και περίπου 4,2000 στους άνδρες.  

Στο ερώτημα αν η διγλωσσία δυσκολεύει τα παιδιά στα τουρκικά το 32.7%  

διαφωνεί, το 28% διαφωνεί απόλυτα και το 26% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. 

Παρατηρούμε ότι η διαφωνία των αντρών είναι εντονότερη (mean  2.0800). Μεταξύ 

μάλιστα των απόφοιτων της ανώτατης εκπαίδευσης οι άντρες διαφωνούν 

περισσότερο. 

Διαφωνία υπάρχει και με το ότι η διγλωσσία δυσκολεύει τα παιδιά να μάθουν 

ελληνικά: 30% διαφωνεί, 26% διαφωνεί απόλυτα, 22.7% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί. Οι άντρες παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό διαφωνίας (2.0800), το 

οποίο παρατηρείται και μεταξύ των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι 16,7% συμφωνεί και 4,7% συμφωνεί απολύτως. Οι γυναίκες 

παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό συμφωνίας (mean=2,6667), ενώ οι άνδρες 

βρίσκονται στο 2,0800. Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που 

είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό 

συμφωνίας (mean=2,4545 για τις γυναίκες και 2,4359 για τους άνδρες). Το πιο υψηλό 

ποσοστό συμφωνίας σε αυτή τη θέση εμφανίζεται στους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (mean=2,4800 οι γυναίκες και2,6207 οι άνδρες) και το μικρότερο 

ποσοστό εμφανίζουν οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης (2,2500 και 2,0588 

αντίστοιχα). Σε ό,τι αφορά την επιρροή του επαγγέλματος, ο υψηλότερος βαθμός 

συμφωνίας εμφανίζεται στους άνδρες με 2,9362, ενώ όσοι δηλώνουν αγρότες είναι 

σταθερά πιο χαμηλά mean=2,3061 οι γυναίκες και 2,3333 οι άνδρες. Οι επιστήμονες 

συμφωνούν λιγότερο με τους άνδρες στο 2,0667. 

Ένα υψηλό ποσοστό διαφωνεί και με το ότι η διγλωσσία κουράζει τα παιδιά. 

33.3% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί, το 23.3% διαφωνεί και το 20.7% διαφωνεί 

απόλυτα. Στο εάν το πρόγραμμα, όπως δομείται, δε βοηθά τα παιδιά να μάθουν καμία 

γλώσσα, 33.3% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Το 19.3% διαφωνεί και το  15.3%  

διαφωνεί απόλυτα. Σε επίπεδο  mean οι γυναίκες βρίσκονται στο 3.2000 και  οι 

άντρες στο 2.7067. Γενικά, όσο υψηλότερη εμφανίζεται η μόρφωση των 

υποκειμένων, τόσο ψηλότερα εμφανίζονται και τα ποσοστά.  

Διαφωνία γενικά υπάρχει και στο εάν η διγλωσσία δημιουργεί πρόβλημα στα 

παιδιά. Το 40.7% διαφωνεί απόλυτα, 26.7% διαφωνεί και 21.3% ούτε συμφωνεί  ούτε 

διαφωνεί. Διαφωνία  όμως υπάρχει και στο ότι η διγλωσσία δε βοηθά τα παιδιά να 

έχουν καλές επιδόσεις: 38% διαφωνεί, 22.7% διαφωνεί απόλυτα και 22 % τηρεί 

ουδέτερη στάση. Ανάλογη ουδέτερη στάση  εμφανίζεται στο ερώτημα αν  η  

διγλωσσία επηρεάζει  αρνητικά τη στάση των δασκάλων στη μειονοτική εκπαίδευση: 

47.7 % ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, 22.7% διαφωνεί και 13.3% διαφωνεί απόλυτα. 

Το ερώτημα που εμφανίζει ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας είναι το 

εάν η διγλωσσία βοηθά τα παιδιά να συλλέξουν εμπειρίες  από τους  δύο πολιτισμούς. 

Το 39.3% συμφωνεί , το 34% συμφωνεί απόλυτα και  17.3% έχει ουδέτερη στάση. Σε 

ότι αφορά ta means οι απαντήσεις βρίσκονται κοντά στο 4 (3.8267 οι γυναίκες και 

4.0933 οι άντρες). 

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση στο εάν η διγλωσσία κουράζει τα παιδιά στο 

σχολείο δεν εμφανίζεται συμφωνία. Η θέση των ερωτώμενων κυμαίνεται από την 

ουδετερότητα ως τη διαφωνία. Συγκεκριμένα, το 33,3 ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί, 
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το 23,3 διαφωνεί και το 20,7 διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 20,7% συμφωνεί και 2% 

μόνο συμφωνεί απόλυτα. Υψηλότερο βαθμό συμφωνίας εμφανίζουν οι γυναίκες 

(mean=2,4400). Αναφορικά με την εκπαίδευση των ερωτωμένων το μεγαλύτερο 

μέρος του δείγματος που ανήκει στους απόφοιτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν 

παρουσιάζει υψηλό βαθμό συμφωνίας (2,5114 γυναίκες και 2,6026 άνδρες) και για 

μια ακόμη φορά οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν τον 

υψηλότερο βαθμό συμφωνίας σε απόφανση με αρνητικό περιεχόμενο (mean=3,0000 

οι γυναίκες και 2,6897 οι άνδρες). Από την άλλη πλευρά οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης βρίσκονται πιο χαμηλά (1,1459 γυναίκες και 2,5294 άνδρες). Σε ό,τι έχει 

να κάνει με το επάγγελμα ενδιαφέρον παρουσιάζεται το γεγονός ότι περισσότερο 

συμφωνούν οι επιστήμονες (2,9000 οι γυναίκες και 2,7333 οι άνδρες). 

Στη θέση ότι το πρόγραμμα, όπως δομείται, δε βοηθά τα παιδιά να  μάθουν 

καμιά γλώσσα δεν υπάρχει υψηλό ποσοστό συμφωνίας. 33,3% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί, 16% συμφωνεί και 15,3% συμφωνεί απόλυτα. Σημαντικό είναι να 

επισημανθεί  ότι 19,3% διαφωνεί και 16% διαφωνεί απόλυτα. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό επομένως συγκλίνει ση διαφωνία. Υψηλότερο βαθμό συμφωνίας εμφανίζουν 

οι γυναίκες (mean 3,2000) από τους άνδρες (mean=2,7067). Σε ό,τι αφορά την 

παράμετρο εκπαίδευση το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας εμφανίζουν οι απόφοιτοι 

ανώτατης εκπαίδευσης (mean 3,2500 γυναίκες και 3,3529 άνδρες) και ακολουθούν οι 

απόφοιτοι  δημοτικού (γυναίκες 2,8750 άνδρες 2,9103) και οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυναίκες 2,8400, άνδρες 2,7931). Σε σχέση με το 

επάγγελμα οι αγρότες δείχνουν χαμηλό σχετικά βαθμό συμφωνίας (2,6327 γυναίκες 

και 3,0000 άνδρες) και σταθερά εδώ το υψηλότερο βαθμό συμφωνίας έχουν οι 

επιστήμονες (3,6000 άνδρες και γυναίκες). Ο μικρότερος βαθμός συμφωνίας, άρα 

διαφωνίας προς τη συγκεκριμένη θέση εμφανίζεται από τις αγρότισσες 

(mean=2,6327) και από τους άνδρες εργάτες (2,9149) 

Σε σχέση με την τοποθέτηση: «η διγλωσσία στο σχολείο δημιουργεί 

προβλήματα  ταυτότητας στα παιδιά» ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φαίνεται να μη 

συμφωνεί. 40,7% διαφωνεί πλήρως, 26,6% διαφωνεί και 21,3% ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί. Υπάρχει όμως και αντίθετη άποψη, αφού 8,7 % συμφωνεί και 2,7 

συμφωνεί απόλυτα. Οι γυναίκες επίσης φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο από 

τους άνδρες (γυναίκες mean=2,2533 και οι άνδρες 1,8667). Υψηλότερο βαθμό και 

στους άνδρες και στις γυναίκες έχουν οι απόφοιτοι δημοτικού (γυναίκες 2,1591, 

άνδρες 2,3462). Αναφορικά με το επάγγελμα, τον υψηλότερο βαθμό  συμφωνίας 

παρουσιάζουν οι αγρότισσες και το χαμηλότερο οι γυναίκες επιστήμονες (2,1633 και 

1,5000). Μεταξύ των ανδρών μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας εμφανίζουν οι εργάτες 

(2,3404) και το μικρότερο οι επιστήμονες (1,2667). 

Σε σχέση  με την άποψη «Η διγλωσσία δε βοηθά τα παιδιά να έχουν καλές 

επιδόσεις στα μαθήματα καμίας γλώσσας», τα ποσοστά συμφωνίας είναι χαμηλά: 14 

συμφωνεί και 3,3 μόνο συμφωνεί απόλυτα Μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά διαφωνίας : 

το 38% διαφωνεί ενώ το 22,7% διαφωνεί απολύτως. Στη συνέχεια ακολουθεί με 

μικρή διαφορά η απάντηση αυτών που ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν με ποσοστό 

22%. Ο βαθμός συμφωνίας των γυναικών σε αυτήν την αρνητική τοποθέτηση είναι 

μεγαλύτερος (mean=2,5733) από αυτόν των ανδρών (2,200).Υψηλότερο βαθμό 

συμφωνίας δείχνουν οι απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (mean=2,4800) και 

στους άνδρες οι απόφοιτοι δημοτικού (2,5897) και το χαμηλότερο οι απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου (2,1000 γυναίκες και 2,000 άνδρες) και οι επιστήμονες (2,0000 

γυναίκες και 1,2667 άνδρες). 

Γενικά ουδέτερη και αρνητική είναι η στάση των ερωτωμένων στο εάν η 

διγλωσσία επηρεάζει αρνητικά τη στάση των δασκάλων στη μειονοτική εκπαίδευση. 
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Το 47,7% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, το 22,7% διαφωνεί και το 13,3% διαφωνεί 

απόλυτα. Ένα 14,7% ωστόσο συμφωνεί και 4,7% συμφωνεί απόλυτα. Ο βαθμός 

συμφωνίας των γυναικών είναι υψηλότερος από αυτόν των ανδρών (mean=2,9067 

έναντι 2,5867). Με βάση την εκπαίδευση των υποκειμένων τον υψηλότερο βαθμό 

συμφωνίας παρουσιάζουν οι απόφοιτοι δημοτικού (3,0114 οι γυναίκες και 3,0641 οι 

άνδρες). Οι γυναίκες και οι  άνδρες που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

απαντούν κοντά στο 2,3600 οι γυναίκες και κοντά στο 2,6207 οι άνδρες και οι 

απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης απαντούν κοντά στο 2,4500 οι γυναίκες και κοντά 

στο 2,1176 οι άντρες. Σε σχέση με το επάγγελμα, τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας 

παρουσιάζουν οι άνδρες που είναι εργάτες (mean=3,0851) και το μικρότερο οι 

επιστήμονες (γυναίκες mean=2,400 και άνδρες 2,2667).   

Ένα άλλο θέμα είναι κατά πόσο η διγλωσσία κάνει τους δασκάλους να μην 

έχουν μεγάλες προσδοκίες από τους μαθητές. Το 33,3% πήρε ουδέτερη θέση, το 26% 

διαφώνησε και το 17,3% διαφώνησε απόλυτα. Υπήρχε ποσοστό 22% το οποίο 

συμφώνησε και μόνο ένα 3,3% που συμφώνησε απόλυτα. Οι γυναίκες παρουσίασαν 

μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας (mean=2,7733) από τους άνδρες (2,5867). Από τους 

ερωτώμενους το μεγαλύτερο τμήμα που ήταν απόφοιτοι δημοτικού ήταν και αυτοί 

που συμφωνούσαν περισσότερο με αυτήν τη θέση (2,8636 οι γυναίκες και 2,8974 οι 

άνδρες). Το μικρότερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν και εδώ οι απόφοιτοι 

ανώτατης εκπαίδευσης (2,400 οι γυναίκες και 2,2941 οι άνδρες). Οι εργάτες 

εμφανίζουν αναλογικά πολύ υψηλό βαθμό συμφωνίας (3,0755 γυναίκες και 3,0638 οι 

άνδρες), οι αγρότες βρίσκονται χαμηλότερα, ενώ το μικρότερο βαθμό συμφωνίας 

εμφανίζουν οι επιστήμονες (2,1000 οι γυναίκες 2,4667 οι άνδρες). 

Σημαντικός βαθμός συμφωνίας εμφανίζεται σε σχέση με το εάν η διγλωσσία 

βοηθά τα παιδιά να συλλέξουν εμπειρίες και από τους δύο πολιτισμούς: 39,3% 

απάντησε ότι συμφωνεί, 34% ότι συμφωνεί απόλυτα και 17,3% ότι ούτε συμφωνεί 

ούτε διαφωνεί. Πολύ μικρό είναι και το ποσοστό διαφωνίας (4,7%) και απόλυτης 

διαφωνίας (4%). Ενδιαφέρον είναι ότι στη θέση αυτή  χαμηλότερος είναι και ο 

βαθμός συμφωνίας των γυναικών (mean=3,8267) από των ανδρών (4,0933), στοιχείο 

που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι μητέρες δεν πιστεύουν στην αξία της 

διγλωσσίας σε σχέση με αυτήν τη διάσταση ή ότι στην πράξη βλέπουν ότι κάτι τέτοιο 

δε συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά την παράμετρο της μόρφωσης, τον αναλογικά 

χαμηλότερο βαθμό συμφωνίας, ο οποίος όμως παρόλα αυτά είναι υψηλός, 

παρουσιάζουν οι απόφοιτοι δημοτικού με mean 3, 9773 για τις γυναίκες και 3,8974 

για τους άνδρες. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι, σε αντίθεση με  τις 

θέσεις τους σε άλλα ερωτήματα, τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας εμφανίζουν οι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (mean 4,1600 άνδρες και 4,1379 γυναίκες), 

ενώ οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης απαντούν  στο  4,0000. Παρατηρούμε ότι 

αυτοί που προέρχονται από υψηλές βαθμίδες εμφανίζουν και υψηλότερα ποσοστά 

συμφωνίας. Τέλος, ανάλογα με την παράμετρο του επαγγέλματος το 38,6% των 

γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά και το 31,3% των αντρών που είναι 

εργάτες, οι απαντήσεις τους κυμαίνονται στο 3,8302 στις γυναίκες και στο 3,6809 

στους άντρες, ενώ το 32,6% των γυναικών και το 14% των αντρών που είναι αγρότες 

οι απαντήσεις τους κυμαίνονται πιο κοντά στο 4,0000, το ίδιο και οι απαντήσεις των 

επιστημόνων κυμαίνονται κοντά στο 4,0000. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε 

ότι ανεξάρτητα του επαγγέλματος και της βαθμίδας εκπαίδευσης, οι περισσότεροι 

συμφωνούν ότι μέσω της διγλωσσίας οι μαθητές συλλέγουν εμπειρίες και από τους 

δύο πολιτισμούς. 

Στην τοποθέτηση «οι εκπαιδευτικοί της ελληνικής γλώσσας δε διδάσκουν καλά 

ελληνικά» το 30,7% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, το 22,7 διαφωνεί, το 14% 
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διαφωνεί απόλυτα, στοιχεία που δείχνουν καταρχήν ότι οι ερωτώμενοι δεν 

επικυρώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό. Ο βαθμός συμφωνίας των ερωτώμενων 

γυναικών ήταν μικρότερος από αυτόν των ανδρών (mean 2,800 έναντι 3,0933). Τον 

υψηλότερο βαθμό συμφωνίας στην αρνητική αυτή τοποθέτηση παρουσιάζουν και 

πάλι οι απόφοιτοι δημοτικού, στοιχείο που δείχνει ότι πιστεύουν πώς η ελληνική δε 

διδάσκεται ικανοποιητικά (3,0795 γυναίκες και 3,0256 άνδρες), ενώ το μικρότερο 

βαθμό συμφωνίας εμφανίζουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2,5600 

γυναίκες και 2,8621 άνδρες). Το μικρότερο βαθμό συμφωνίας εμφανίζουν οι αγρότες 

(2,6735 γυναίκες και 3,0476 οι άνδρες) και τον υψηλότερο οι επιστήμονες (3,100 

γυναίκες και 3,0000  άνδρες ). Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι αυτοί που ασκούν 

επιστημονικά επαγγέλματα συμφωνούν με τους απόφοιτους δημοτικού.  

Σε σχέση με την τοποθέτηση στο εάν η διγλωσσία υποβαθμίζει το μειονοτικό 

σχολείο δεν υπάρχει γενικά συμφωνία: 28% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, 27,3% 

διαφωνεί και 20,7% διαφωνεί απόλυτα. Ποσοστό 18,7% συμφωνεί και 6% συμφωνεί 

απόλυτα. Οι γυναίκες δείχνουν να συμφωνούν περισσότερο από τους άνδρες (2,7200 

γυναίκες και 2,5467 άνδρες). Τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας εμφανίζουν οι 

απόφοιτοι δημοτικού (2,8523 γυναίκες και 2,9231 άνδρες) και το χαμηλότερο βαθμό 

οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης (1,9000 γυναίκες και 2,4118 άνδρες). Οι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαντούν στο 2,4400 οι γυναίκες και στο 

2,3793 οι άντρες. Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απόψεις των 

δύο φύλων που ανήκουν στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης εκτός αυτών που είναι 

απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης. Οι εργάτες και πάλι παρουσιάζουν τον υψηλότερο 

βαθμό συμφωνίας σε μια αρνητική τοποθέτηση (mean=3,1277) και οι επιστήμονες το 

μικρότερο (2,4000 οι γυναίκες και 2,6667 οι άνδρες). 

Στο ερώτημα εάν «η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις διαφορετικές 

γλώσσες δημιουργεί εθνοτικές αντιθέσεις στο σχολείο» παρουσιάζεται μια μικτή 

εικόνα: 40,7% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, 26% διαφωνεί και 16% διαφωνεί 

απόλυτα, αλλά 10% συμφωνεί και 5,3% συμφωνεί απόλυτα. Εξετάζοντας και άλλες 

παραμέτρους παρατηρείται ότι ανάλογα με το φύλο οι απαντήσεις των γυναικών 

κυμαίνονται στο 2,7067 ενώ των αντρών στο 2,4667. Έτσι λοιπόν οι άντρες φέρνουν 

πιο υψηλά ποσοστά διαφωνίας. Ανάλογα με τη μόρφωση, το 58,6% των γυναικών και 

το 52% των αντρών που είναι απόφοιτοι δημοτικού απαντούν στο 2,6364 οι γυναίκες 

και στο 2,6282 οι άντρες, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαντούν στο 

2,4800 οι γυναίκες και  στο 2,5517 οι άντρες, και οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης 

απαντούν στο 2,4500 οι γυναίκες και στο 2,8235οι άντρες. Είναι εμφανές ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης, εκτός αυτών που 

είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης όπου διακρίνουμε μια μικρή διαφοροποίηση 

στις απαντήσεις των δύο φύλων καθώς οι απαντήσεις των αντρών τείνουν 

περισσότερο προς το 3,0000. Τέλος, σύμφωνα με την παράμετρο του επαγγέλματος, 

το 38,6% των γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά και το 31,3% των αντρών 

που είναι εργάτες απαντούν στο 2,9434, οι γυναίκες και οι άνδρες που είναι αγρότες 

απαντούν στο 2,2857, ενώ οι γυναίκες και οι άνδρες επιστήμονες δίνουν απαντήσεις  

που κυμαίνονται κοντά στο 2,8000. Ο μέσος όρος των συνολικών απαντήσεων είναι 

2,5867. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι όσο πιο υψηλή είναι η βαθμίδα 

εκπαίδευσης και το επάγγελμα απασχόλησης τόσο πιο ψηλά είναι και τα ποσοστά 

διαφωνίας. Παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιών δεν παίρνει μια 

συγκεκριμένη στάση, τα ποσοστά διαφωνίας είναι υψηλότερα, άρα επικρατεί η 

άποψη ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις διαφορετικές γλώσσες δεν 

δημιουργεί εθνοτικές αντιθέσεις στο σχολείο. 
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Υψηλό ποσοστό διαφωνίας φαίνεται να υπάρχει και σε σχέση με το εάν η 

διαφορετική μορφή της ελληνικής δυσκολεύει τα παιδιά να μάθουν τις δύο γλώσσες, 

όπως και στο εάν η αντιμετώπιση της τουρκικής από τον πλειονοτικό δάσκαλο 

δυσκολεύει τα παιδιά να μάθουν καλά τουρκικά. Αντίθετα στο ερώτημα αν ο τρόπος 

της αντιμετώπισης της ελληνικής γλώσσας από το μειονοτικό δάσκαλο δυσκολεύει τα 

παιδιά στα ελληνικά, υπάρχει μια σύνθετη εικόνα: το 32,7% διαφωνεί και το 14,7 % 

διαφωνεί απόλυτα, υπάρχει όμως και 31,3% που ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, 

13,3% που συμφωνεί και 8% που συμφωνεί απολύτως. Οι γυναίκες παρουσιάζουν 

αισθητά μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας από τους άνδρες (2,9467 έναντι 2,4000). Η 

τοποθέτηση αυτή παραπέμπει σε μια ορατά διαφορετική εκτίμηση για το θέμα αυτό, 

χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι άνδρες να μη θέλουν να 

αποδεχθούν την εκδοχή αυτή.  

Περισσότερο συμφωνούν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(mean=2,8000 οι γυναίκες και 2,9310 οι άνδρες) και λιγότερο οι απόφοιτοι ανώτατης 

εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό   συμφωνίας εμφανίζεται και πάλι μεταξύ των 

ανδρών που είναι εργάτες (mean=2,8723). Λαμβάνοντας υπόψη και άλλες 

παραμέτρους όπως το φύλο, παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις των γυναικών 

κυμαίνονται στο 2,7200, ενώ χωρίς μεγάλη διαφορά οι απαντήσεις των αντρών 

κυμαίνονται κοντά στο 2,7333. Με βάση το κριτήριο  της μόρφωσης, το 58,6% των 

γυναικών και το 52% των αντρών που είναι απόφοιτοι δημοτικού απαντούν  στο 

2,7386 οι γυναίκες και  στο 2,6282 οι άντρες, το 16,6% των γυναικών και το 19,3% 

των αντρών που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαντούν κοντά στο 

2,6000 οι γυναίκες και κοντά στο 2,5517 οι άντρες, ενώ το 13,3% των γυναικών και 

το 11,3% των αντρών που είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης απαντούν κοντά 

στο 2,7000 οι γυναίκες και κοντά στο 2,9412 οι άντρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης. Τέλος, σύμφωνα 

με την παράμετρο του επαγγέλματος, το 38,6% των γυναικών που ασχολούνται με τα 

οικιακά και το 31,3% των αντρών που είναι εργάτες, οι απαντήσεις των γυναικών 

κυμαίνονται κοντά στο 2,7925  και των αντρών κοντά στο 2,8936, το 32,6% των 

γυναικών και το 14% των αντρών που είναι αγρότες, οι απαντήσεις των γυναικών 

κυμαίνονται κοντά στο 2,7347 και οι απαντήσεις των αντρών κοντά στο 2,5714, ενώ 

το 6,6% των γυναικών και το 10% των αντρών που είναι επιστήμονες, οι απαντήσεις 

των γυναικών κυμαίνονται κοντά στο 3,2000 και οι απαντήσεις των αντρών κοντά 

στο 2,7333. Παρατηρούμε ότι οι επιστήμονες γυναίκες είναι αυτές που φέρνουν τα 

περισσότερα ποσοστά συμφωνίας. Ο μέσος όρος των συνολικών απαντήσεων είναι 

2,7267. Συμπεραίνουμε ότι παρά τις μη ακριβείς απαντήσεις, επικρατεί η άποψη ότι η 

μορφή των γλωσσών δεν δυσκολεύει τους μαθητές να μάθουν τις δύο γλώσσες. 

Στο ερώτημα «είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν καλά ελληνικά για την 

επαγγελματική τος ζωή», υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός συμφωνίας. Σε ότι αφορά το 

βαθμό συμφωνίας, οι γυναίκες βρίσκονται στο 4,0000 ενώ οι άνδρες στο 4,2000. Σε 

σχέση με τη μόρφωση, το 58,6%  των γυναικών και το 52% των ανδρών που είναι 

απόφοιτοι δημοτικού απαντούν με mean 4,1591 οι γυναίκες και 3,9872 οι άνδρες. Οι 

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζουν mean=4,2400 οι γυναίκες και 

4,5517 οι άνδρες που είναι και το υψηλότερο. Οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν και αυτοί υψηλό βαθμό συμφωνίας με mean 4,3500 οι γυναίκες και 

4,1176 οι άνδρες. Με βάση το κριτήριο της επαγγελματικής ενασχόλησης, τον 

υψηλότερο βαθμό συμφωνίας εμφανίζουν οι επιστήμονες με mean 4,3000 οι γυναίκες 

και 4,2000 οι άνδρες. 

Στην ερώτηση «είναι σημαντικό οι μαθητές να μαθαίνουν καλά τουρκικά για 

την επαγγελματική τους ζωή», ο βαθμός συμφωνίας των ερωτωμένων είναι 
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μικρότερος. Το 41,3% απάντησε ότι συμφωνεί, το 29,3% ότι συμφωνεί απόλυτα, το 

18,7% ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, ενώ διαφωνεί το 7,3% και διαφωνεί 

απόλυτα το 3,3%. Στη θέση αυτή οι άνδρες συμφωνούν περισσότερο από τις γυναίκες 

με mean 4,0537 σε σχέση με το 3,6667 των γυναικών. Οι άνδρες που είναι απόφοιτοι 

δημοτικού και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος παρουσιάζουν το 

μικρότερο βαθμό συμφωνίας, στοιχείο που δείχνει ότι δίνουν μικρότερο βάρος στο 

θέμα αυτό. Τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με mean 4,2400 οι γυναίκες και 4,2414 οι άνδρες. Σε 

ό,τι αφορά την παράμετρο του επαγγέλματος οι άνδρες που είναι αγρότες εμφανίζουν 

mean 4,0000 και οι γυναίκες 3,8980. Τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας όμως 

εμφανίζουν οι επιστήμονες με mean 4,5000 οι γυναίκες και 4,1333 οι άνδρες. Τα 

στοιχεία αυτά επιτρέπουν να εικάσουμε ότι οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και οι επιστήμονες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση της 

εθνικής τους ταυτότητας. 

Σε ό,τι αφορά τη θέση «η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας πρέπει να γίνεται 

με πιο αποτελεσματικό τρόπο», η πλειονότητα των συμμετεχόντων απάντησε ότι 

συμφωνεί. Ειδικότερα το 40% απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα, το 28,7% ότι 

συμφωνεί, τον 19,3% ότι ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί. Υπήρχε ένα μικρό ποσοστό 

της τάξης του 8,7% που διαφωνεί και 3,3% που διαφωνεί απόλυτα. Οι άνδρες 

φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο στη θέση αυτή από τις γυναίκες (mean 4,0933 

έναντι 3,7733). Σε σχέση με τη μόρφωση, το 58,6% των γυναικών και το 52% των 

ανδρών που είναι απόφοιτοι δημοτικού απαντούν με mean 4,0000 οι γυναίκες και 

3,9231 οι άνδρες. Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν βαθμό 

συμφωνίας 3,9200 οι γυναίκες και 4,0690 οι άνδρες και σχετικά μικρότερο  οι 

απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης (mean 3,9500 οι γυναίκες και 3,7647 οι άνδρες). 

Στο ζήτημα αυτό το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας με βάση το κριτήριο της 

επαγγελματικής ενασχόλησης εμφανίζουν οι επιστήμονες (mean: 4,3000 οι γυναίκες 

και 4,2000 οι άνδρες). Γενικά πάντως παρατηρείται ότι η διδασκαλία της ελληνικής 

θεωρείται ότι πρέπει να γίνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Σε σχέση με το εάν η διδασκαλία της τουρκικής πρέπει να γίνεται με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο, παρατηρείται μια αντίστοιχη, αλλά ελαφρά διαφορετική 

εικόνα. Το 35,3% συμφωνεί, το 28,7% συμφωνεί απόλυτα και το 26,7% ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Υπάρχει και αντίθετη άποψη: 5,3% διαφωνεί απόλυτα και 

4,7% διαφωνεί. Οι άνδρες είναι αυτοί που επιδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό 

συμφωνίας με 3,9867, ενώ οι γυναίκες 3,5600. Με βάση το επίπεδο της εκπαίδευσης 

τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης 

με 4,0000 οι γυναίκες και 3,8824 οι άνδρες και ακολουθούν οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3,8400 οι γυναίκες και 3,9310 οι άνδρες. Οι απόφοιτοι 

ανώτατης εκπαίδευσης δείχνουν βαθμό συμφωνίας 4,0000 οι γυναίκες και  3,8824 οι 

άνδρες. Με βάση την παράμετρο του επαγγέλματος το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας 

στη συγκεκριμένη θέση παρουσιάζουν οι επιστήμονες (mean: 4,4000 οι γυναίκες και 

4,3333 οι άνδρες) και το χαμηλότερο οι γυναίκες που ασχολούνται με οικιακά και οι 

άνδρες που είναι εργάτες (mean: 3,6901 και 3,5106 αντίστοιχα). 

Στο ερώτημα «η έλλειψη προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ή άλλης 

μορφής προγραμμάτων αυξάνει τη δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών διαφαίνεται μια διχογνωμία. Ειδικότερα, το 32% ούτε συμφωνεί, ούτε 

διαφωνεί, το 24% συμφωνεί, το 22,7% συμφωνεί απόλυτα, ενώ το 16% διαφωνεί και 

το 5,3% διαφωνεί απόλυτα. Σε ό,τι αφορά την παράμετρο του φύλου παρατηρούμε 

ότι  μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες 

(3,5867 έναντι 3,2667 αντίστοιχα). Με βάση το κριτήριο της εκπαίδευσης το 
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μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας παρουσιάζουν οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης 

(mean: 3,7500 οι γυναίκες και 3,8235 οι άνδρες), ακολουθούν οι απόφοιτοι 

δημοτικού που είναι και το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (3,4659 οι γυναίκες και 

3,3205 οι άνδρες αντίστοιχα) και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (3,2800 

οι γυναίκες και 3,4828 οι άνδρες). Με βάση το κριτήριο του επαγγέλματος και πάλι οι 

επιστήμονες παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό συμφωνίας, αξιοσημείωτη είναι 

όμως η απόκλιση μεταξύ ανδρών και γυναικών (4,3000 οι γυναίκες και 3,5333 οι 

άνδρες) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η θέση των ερωτώμενων στο ζήτημα της 

διαχείρισης του αναλυτικού προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς των δυο  

γλωσσών. Στο ερώτημα: «η έλλειψη κοινών προγραμμάτων σπουδών και βιβλίων 

δυσκολεύει  τους μαθητές να αναπτύξουν καλά τις δύο γλώσσες» υπάρχει  μια εικόνα 

συμφωνίας: 31,35 των ερωτώμενων απάντησε ότι συμφωνεί, 24% ότι συμφωνεί 

απόλυτα, 23,3% ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Υπάρχει όμως και 16% που 

διαφωνεί και 5,3% που διαφωνεί απόλυτα. Οι άνδρες εδώ φαίνεται να συμφωνούν 

περισσότερο από τις γυναίκες (mean 3,6267  άνδρες και 3,4267 γυναίκες). Ακόμη, 

ανάλογα με τη μόρφωση, το 58,6% των γυναικών και το 52% των αντρών που είναι 

απόφοιτοι δημοτικού απαντούν κοντά στο 3,3750 οι γυναίκες και κοντά στο 3,2692 οι 

άντρες, το 16,6% των γυναικών και το 19,3% των αντρών που είναι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαντούν κοντά στο 3,7200 οι γυναίκες και κοντά στο 

3,6207. Υψηλότερος βαθμός συμφωνίας στη συγκεκριμένη θέση παρουσιάζεται και 

εδώ στους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης (3,8500 γυναίκες, 3,7647 άνδρες), ενώ 

με βάση την επαγγελματική ενασχόληση, το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας 

εμφανίζουν οι επιστήμονες (άνδρες και γυναίκες 4,0000). Παρατηρούμε ότι μεταξύ 

των βαθμίδων εκπαίδευσης δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις των δύο φύλων και τα μεγαλύτερα ποσοστά συμφωνίας προέρχονται από 

τους απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης. Τέλος, με βάση την παράμετρο του 

επαγγέλματος, το 38,6% των γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά και το 31,3% 

των αντρών που είναι εργάτες, οι απαντήσεις των γυναικών κυμαίνονται  στο 3,3396 

και των αντρών  στο 3,2128, οι γυναίκες και οι άνδρες που είναι αγρότες απαντούν 

στο 3,4082 και οι απαντήσεις των αντρών κοντά στο 3,5238, ενώ οι επιστήμονες 

απαντούν στο 4,2000. Παρατηρούμε ότι οι πιο πολλές απαντήσεις απόλυτης 

συμφωνίας προέρχονται από τους επιστήμονες. Ο μέσος όρος των συνολικών 

απαντήσεων είναι 3,5267. Συμπεραίνουμε ότι ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης 

και με τη θέση εργασίας, οι γονείς που ανήκουν στις υψηλές θέσεις και βαθμίδες 

συμφωνούν περισσότερο ότι η έλλειψη κοινών προγραμμάτων σπουδών και βιβλίων 

δυσκολεύει τους μαθητές. 

Στη θέση «οι διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί επηρεάζουν αρνητικά τους μαθητές», το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος υιοθετεί ουδέτερη στάση και ο βαθμός συμφωνίας παρουσιάζεται μικρός, 

μην υπερβαίνοντας κατά κανόνα το mean=3. Για να πάρουμε μια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να εξετάσουμε και άλλες παραμέτρους 

όπως το φύλο, τη μόρφωση και το επάγγελμα των ατόμων που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Ανάλογα με το φύλο, οι απαντήσεις των γυναικών κυμαίνονται στο 2,9200, 

ενώ των αντρών στο 2,8133. Άρα οι άντρες φέρνουν μεγαλύτερα ποσοστά διαφωνίας. 

Επίσης με βάση το κριτήριο της μόρφωσης, το 58,6% των γυναικών και το 52% των 

αντρών που είναι απόφοιτοι δημοτικού απαντούν  στο 2,7841 οι γυναίκες και  στο 

2,8974 οι άντρες, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαντούν  στο 2,8000 οι 

γυναίκες και  στο 2,5862 οι άντρες, ενώ οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης 

απαντούν  στο 3,1000 οι γυναίκες και  στο 3,0588 οι άντρες. Παρατηρούμε ότι 
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μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις 

στις απαντήσεις των δύο φύλων και τα μεγαλύτερα ποσοστά διαφωνίας προέρχονται 

από τους απόφοιτους δημοτικού. Τέλος, με βάση την παράμετρο του επαγγέλματος 

,το 38,6% των γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά και το 31,3% των αντρών 

που είναι εργάτες, οι απαντήσεις των γυναικών κυμαίνονται κοντά στο 2,8868 και 

των αντρών κοντά στο 2,8936, οι αγρότες, οι απαντήσεις των γυναικών κυμαίνονται 

κοντά στο 2,6327 και οι απαντήσεις των αντρών κοντά στο 2,4286, ενώ οι 

επιστήμονες, οι απαντήσεις των γυναικών κυμαίνονται κοντά στο 3,7000 ενώ των 

αντρών κοντά στο 3,3333. Παρατηρούμε ότι οι πιο πολλές απαντήσεις απόλυτης 

συμφωνίας προέρχονται από τους επιστήμονες. Ο μέσος όρος των συνολικών 

απαντήσεων είναι 2,8667. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι γονείς που 

έχουν χαμηλότερη εκπαίδευση και θέση εργασίας διαφωνούν περισσότερο από τους 

γονείς που έχουν υψηλότερη εκπαίδευση και θέση εργασίας στο ότι οι διαφορετικές 

διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν αρνητικά τους 

μαθητές. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται 

επαγγελματικά ως επιστήμονες.  

Τέλος, στο ερώτημα «οι μαθητές κατά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στο γραπτό λόγο παρά στον προφορικό» 

παρουσιάζεται πολύ υψηλό ποσοστό συμφωνίας. Μελετώντας και άλλες παραμέτρους 

όπως το φύλο διακρίνουμε ότι οι απαντήσεις των γυναικών κυμαίνονται στο 3,5467 

και των αντρών κυμαίνονται στο 3,5867, παρά τη μικρή διαφορά οι άντρες φέρνουν 

περισσότερα ποσοστά συμφωνίας. Επιπρόσθετα ανάλογα με τη μόρφωση, το 58,6% 

των γυναικών και το 52% των αντρών που είναι απόφοιτοι δημοτικού απαντούν  στο 

3,5682 οι γυναίκες και  στο 3,7179 οι άντρες, το 16,6% των γυναικών και το 19,3% 

των αντρών που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαντούν κοντά στο 

3,5200 οι γυναίκες και κοντά στο 3,4138 οι άντρες, ενώ το 13,3% των γυναικών και 

το 11,3% των αντρών που είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης απαντούν κοντά 

στο 3,5000 οι γυναίκες και κοντά στο 3,4706 οι άντρες. Παρατηρούμε ότι μεταξύ των 

βαθμίδων εκπαίδευσης δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις των δύο φύλων και τα μεγαλύτερα ποσοστά διαφωνίας προέρχονται από 

τους άντρες που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, σύμφωνα με 

την παράμετρο του επαγγέλματος, το 38,6% των γυναικών που ασχολούνται με τα 

οικιακά και το 31,3% των αντρών που είναι εργάτες, οι απαντήσεις των γυναικών 

κυμαίνονται  στο 3,4717 και των αντρών  στο 3,5957, οι αγρότες, οι απαντήσεις των 

γυναικών κυμαίνονται κοντά στο 3,6122 και οι απαντήσεις των αντρών κοντά στο 

3,5714, ενώ οι επιστήμονες, οι απαντήσεις των γυναικών κυμαίνονται κοντά στο 

3,8000 ενώ των αντρών κοντά στο 3,8667. Παρατηρούμε ότι οι πιο πολλές 

απαντήσεις συμφωνίας προέρχονται από τους επιστήμονες. Ο μέσος όρος των 

συνολικών απαντήσεων είναι 3,5667. Συμπεραίνουμε ότι ανάλογα με τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης και τη θέση εργασίας, οι περισσότερες απαντήσεις συμφωνίας 

προέρχονται από τους γονείς που έχουν πάρει καλύτερη εκπαίδευση και κατέχουν 

καλύτερες θέσεις εργασίας. Ανεξαρτήτως όμως της εκπαίδευσης και του 

επαγγέλματος, επικρατεί η άποψη ότι οι μαθητές κατά την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας δυσκολεύονται περισσότερο στον γραπτό λόγο παρά στον προφορικό. 

 

 

Συμπερασματικά 

 

Οι ερωτώμενοι θεωρούν τη διγλωσσία πλούτο, δεν θεωρούν ότι η διγλωσσία 

δημιουργεί πρόβλημα στην εκμάθηση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας, 
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ούτε πιστεύουν δυσκολεύει τα παιδιά. Η διγλωσσία θεωρούν ότι βοηθά τα παιδιά να 

συλλέξουν εμπειρίες και από τους δύο πολιτισμούς. Οι γονείς διαφωνούν ακόμη ότι οι 

εκπαιδευτικοί δε διδάσκουν καλά ελληνικά και τουρκικά. Θεωρούν επίσης ότι τα 

ελληνικά και τα τουρκικά είναι σημαντικά για την επαγγελματική ζωή και χρειάζονται 

καλύτερη διδασκαλία. Ορατή είναι μια τάση από την πλευρά των απόφοιτων 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να υπερασπίζονται περισσότερο την 

εθνοτική ταυτότητά τους έναντι των απόφοιτων δημοτικού. Εμφανής είναι επίσης η 

μεγαλύτερη διάθεση των απόφοιτων δευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης για 

περισσότερη συνεργασία με το σχολείο και για ουσιαστικότερη κατανόηση των 

πτυχών αυτής της συνεργασίας. 

Σημαντικό είναι να πούμε ότι οι γονείς έχουν την τάση να μην εκθέτουν την 

αναποτελεσματικότητα του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος και να μην 

αναδεικνύουν τις αδυναμίες του.  Δείχνουν ακόμη να συμφωνούν περισσότερο ότι η 

διγλωσσία δυσκολεύει τα παιδιά να μάθουν ελληνικά. Οι γονείς επίσης δε δίνουν 

ξεκάθαρες απαντήσεις για το εάν η διγλωσσία επηρεάζει αρνητικά τη στάση των 

δασκάλων και τις προσδοκίες τους για τους μειονοτικούς μαθητές. Τέλος, οι γονείς δε 

δείχνουν να πιστεύουν ότι επηρεάζει τους μαθητές η διαφορετική μορφή των 

γλωσσών και οι διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Σημαντικό είναι να παρατηρήσει κανείς ότι οι γονείς υψηλής εκπαίδευσης 

πιστεύουν ότι ο τρόπος διαμόρφωσης του προγράμματος δε βοηθά τα παιδιά να 

μάθουν τις δύο γλώσσες. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γονείς που έχουν 

μεγαλύτερη εμπειρία από την εκπαίδευση ενισχύουν τις καινοτομίες, αλλά και άλλες 

όπου ακριβώς αυτή η εμπειρία τους κάνει περισσότερο επιφυλακτικούς στην 

αποτελεσματικότητα του μειονοτικού σχολείου. 
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Abstract 

 

The aim of the present study is to explore the impact that music education can have on 

the oral production of Greek L2 pupils of Muslim origin in Western Thrace. Data 

were gathered through class recordings, pupils’ oral productions, interviews and the 

researcher’s diary. Qualitative analysis of the data indicated that language and music 

mutually supported each other during the learning process. Pupils developed their oral 

language and music comprehension and production skills, as well as aspects of their 

psychosocial skills.  

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα μελετά την επίδραση της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης στις 

προφορικές αφηγήσεις μουσουλμανόπαιδων μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 

δημοτικού σχολείου της Δυτικής Θράκης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω 

ηχογραφημένων διδασκαλιών, προφορικών παραγωγών των μαθητών, συνεντεύξεων 

και ερευνητικού ημερολογίου. Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων προκύπτει 

ότι κατά τη διδακτική διαδικασία η μουσική με τη γλώσσα συνδέονται και 

αλληλοϋποστηρίζονται. Τα μαθησιακά οφέλη εντοπίζονται σε ψυχοσυναισθηματικό, 

κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο, με ενίσχυση και των γλωσσικών και των μουσικών 

δεξιοτήτων των μαθητών τόσο σε επίπεδο κατανόησης/ακρόασης όσο και σε επίπεδο 

παραγωγής/σύνθεσης. 

 

 

Εισαγωγή 

 

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό αλλά και κοινό ζητούμενο 

ανάμεσα στην τέχνη και στην εκπαίδευση είναι ο δημιουργικός χαρακτήρας της 

βιωματικής σχέσης με τον κόσμο. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει ο μουσικοπαιδαγωγός 

και ερευνητής Keith Swanwick μπορεί κανείς να διακρίνει «κοινά στοιχεία μεταξύ 

των διαφορετικών μορφών λόγου, των διάφορων συμβολικών μορφών, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν τις διάφορες μορφές τέχνης, τα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες 

και τη γλώσσα. Αυτά είναι τα παρακάτω: 

 Αναπαριστούμε εσωτερικά πράξεις και γεγονότα: φανταζόμαστε 

 Αναγνωρίζουμε και δημιουργούμε σχέσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων της 

φαντασίας. 

 Αναπτύσσουμε και χρησιμοποιούμε σημειακά συστήματα, κοινούς κώδικες. 

mailto:zichrysoula@gmail.com
mailto:evasilaki@pre.uth.gr
mailto:pankanel@gmail.com
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 Θέτουμε υπό συζήτηση και επικοινωνούμε τη σκέψη μας στους άλλους» 

(2010: 32–33) 

 

Ταυτόχρονα, η μουσική –ως κομμάτι του πολιτισμού– προσφέρει πρόσβαση σε 

πολιτισμικές ιδέες και νοήματα σε ένα πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό πλαίσιο 

(Stansell, 2005: 34), δίνοντας τη δυνατότητα για επικοινωνία όσων μοιράζονται την 

καλλιτεχνική εμπειρία, δίχως απαραίτητα να μοιράζονται την ίδια γλώσσα. Σύμφωνα 

επίσης με τον Small (2010), η μουσική πράξη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 

πολιτισμική πρακτική, δηλαδή ως ένας κοινωνικά νοηματοδοτούμενος τρόπος 

συγκρότησης σχέσεων με τις σχέσεις των ήχων και διά των σχέσεων των ήχων, οι 

οποίες βιώνονται άμεσα και ολιστικά, και των οποίων τις αποχρώσεις η γλώσσα 

αδυνατεί να εκφράσει. 

Όταν η μουσική δεν αποτελεί απλώς διακοσμητικό στοιχείο της διδασκαλίας 

αλλά μια φυσική οδό πρόσβασης στην εκάστοτε γλώσσα, τότε η γλώσσα και η 

μουσική επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα η μία να ενισχύει 

δεξιότητες απαραίτητες και στην άλλη, όπως, για παράδειγμα, την ακουστική 

κατανόηση. Έτσι η καλλιέργεια του λόγου φαίνεται να πετυχαίνεται από δρόμο 

διαφορετικό του γλωσσικού. Τη σημασία αυτού μπορούμε να την κατανοήσουμε αν 

αναλογιστούμε το πόσες φορές έχουμε ταλαιπωρηθεί στη σκέψη του «πώς να διδάξω 

ένα αντικείμενο όταν αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και το εργαλείο μου;».  

Η ενασχόληση με τραγούδια της γλώσσας στόχου ουσιαστικά προσφέρει 

ευχάριστη επαφή με αυθεντικό λόγο, ο οποίος εξ ορισμού πλαισιώνεται εξωγλωσσικά 

(Κοκκίδου & Στάμου, 2010). Συνδυάζοντας το γεγονός ότι, κατά τον Newham (όπ. 

αναφ. Adkins, 1997), ομιλία και μουσική είναι αυθόρμητες διευθετήσεις ήχου και 

σιωπής, οδηγούμαστε σε κάτι ερευνητικά επιβεβαιωμένο: ότι μέσω της μουσικής 

ενισχύεται η κατάκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας και του αυτοματισμού στη 

χρήση της γλώσσας, κυρίως όταν πρόκειται για μια δεύτερη/ξένη γλώσσα (Sağlam, 

2010: 30).  

Η πλειοψηφία των ερευνών πάνω στο θέμα έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την 

ενσωμάτωση των τραγουδιών στη γλωσσική διδασκαλία ως υποστηρικτικού 

εργαλείου με στόχο την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Σε σημαντικό ποσοστό, 

τα συμπεράσματα προκύπτουν μέσα από ποσοτικά δεδομένα ενώ προτείνεται 

περαιτέρω η μελέτη του θέματος με εστίαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

θα αναδεικύουν παράλληλα πώς οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι εκλαμβάνουν την όλη 

διαδικασία (Sağlam, 2010, Winter, 2010). 

Από την άλλη πλευρά, η επίδραση της μουσικοπαιδαγωγικής σε δίγλωσσους 

μαθητές, με στόχο την παράλληλη καλλιέργεια μουσικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, 

αποτελεί ένα λιγότερο μελετημένο πεδίο. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να μελετήσει 

το πώς επιδρούν τα μουσικοπαιδαγωγικά μαθήματα στον προφορικό λόγο των 

μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης αξιοποιώντας κυρίως 

ποιοτικά δεδομένα σε συνδυασμό με την ανάδειξη και ερμηνεία των απόψεων των 

ίδιων των μαθητών. Τα μαθήματα μουσικής αποτελούν το βασικό πλαίσιο της 

έρευνας και δεν αποτελούν απλά υποστηρικτικό υλικό στη γλωσσική διδασκαλία. 

 

 

Μουσική και γλωσσική διδασκαλία 

 

«Η μουσική είναι ένα πολύ ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο στην εκπαίδευση της 

δεύτερης γλώσσας» (Adkins, 1997: 46). Απαραίτητες για τη γλώσσα δεξιότητες θα 

μπορούσαν να αναπτύσσονται στα παιδιά με τη διδασκαλία της μουσικής, όπως για 



133 
 

παράδειγμα η ικανότητα της ακουστικής κατανόησης (Weinberger, 1998, Engh, 

2013). Μέσα από επισκόπηση σχετικών ερευνών, ο Engh (2013) υποστηρίζει ότι αν η 

μουσική χρησιμοποιείται συνειδητά στην τάξη συντελεί στην ανάπτυξη γνωστικών 

και μεταγνωστικών στρατηγικών και σε συνδυασμό με τη συναισθηματική 

ενεργοποίηση του μαθητή, τον κάνει πιο δεκτικό στα νέα γλωσσικά ερεθίσματα. H 

μουσική μπορεί να υποστηρίξει τη γενικότερη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των 

μαθητών κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας, ιδίως όταν λαμβάνει υπ’ όψιν την 

καθημερινή χρήση της γλώσσας και προσφέρει στα παιδιά γνώση που έχει νόημα γι’ 

αυτά (Wang, 2014). 

Ειδικότερες έρευνες στον διεθνή χώρο που αφορούν δίγλωσσους μαθητές 

εστιάζουν στον τομέα της ανάπτυξης του προφορικού λόγου (Jolly, 1975, Sağlam, 

2010) και του λεξιλογίου (Medina, 1990, Wang, 2014, Winter, 2010, Yarikova 2009). 

Ακόμη και αν στα ποσοτικά κριτήρια δεν εμφανίζονται πάντα στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μετά την εφαρμογή των διδακτικών προγραμμάτων που ενσωματώνουν τη 

μουσική, η συμβολή της στη μαθησιακή διαδικασία αναδεικνύεται θετική, κυρίως σε 

συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Η διαμόρφωση θετικού μαθησιακού κλίματος (Sağlam, 2010), η αύξηση της 

κινητοποίησης για συμμετοχή (Israel, 2013, Wang, 2014), και η έκφραση της 

δημιουργικότητας (Adkins, 1997, Hickey, 2003) καταγράφονται στα οφέλη που 

χαρίζει η μουσική στη μαθησιακή διαδικασία μαζί με αυτά της ενίσχυσης της 

αυτοπεποίθησης και της προσαρμογής της συμπεριφοράς. Η Yarikova (2009) 

αναφέρει ότι η μουσική συντελεί στη συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των 

μαθητών και η Καραδήμου–Λιάτσου (2003) έρχεται να συμπληρώσει θετικά 

αποτελέσματα ως προς την προσοχή, τη συγκέντρωση, τον αυτοέλεγχο και την 

πειθαρχία. Οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών ενισχύονται μέσα από τις 

μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, καθώς τα παιδιά γνωρίζουν τις δυνατότητες 

και τις αδυναμίες τους και επιπλέον μαθαίνουν στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς 

αλλά και πώς να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας (Όξλυ, 1995, όπ. αναφ. Χειμώνα, 

2008: 43). 

Περαιτέρω, η μουσική μπορεί να προσφέρει ευκολότερη προσέγγιση των 

πολιτισμών (Jolly, 1975) και μέσω ενός θετικού επικοινωνιακού υπόβαθρου που 

δημιουργεί (Χειμώνα, 2008). Εξάλλου, η χρήση παραδοσιακών τραγουδιών είναι 

σύμφωνα με τον μουσικοπαιδαγωγό Kodaly ένας ιδιαίτερα ωφέλιμος τρόπος 

ανάπτυξης μουσικών και γλωσσικών δεξιοτήτων αφού έγκειται στην επαφή των 

παιδιών με κάτι που φέρουν ως άτομα–μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνίας αφενός, 

και αφετέρου, συνδέεται άμεσα με τη φωνή που αποτελεί την πρωταρχική μουσική 

εμπειρία του καθενός (Δογάνη, 2012, Σεργή, 1994). 

Ανάλογες ερευνητικές δράσεις από τον ελλαδικό χώρο αναφέρονται σε μαθητές 

με μητρική γλώσσα τα ελληνικά (Κουτσουπίδου & Λαμπίτση, 2010), ενώ στην 

έρευνα της Τσίτουρα (χ.χ.) σε μαθητές Λυκείου, γλώσσα στόχο αποτελούν τα 

αγγλικά. Οι Κοκκίδου & Στάμου (2010) παρουσιάζουν τις πολλαπλές δυνατότητες 

αξιοποίησης ενός σώματος τραγουδιών στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας, το οποίο ωστόσο έχει χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά σε μαθήματα της 

ελληνικής σε φοιτητές στο εξωτερικό. 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται να διερευνηθεί η επίδραση της 

μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης σε δίγλωσσους μαθητές της ελληνικής στην 

ηλικία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

στους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο καταγράφονται ζητήματα που αφορούν τόσο τη γλωσσική εκμάθηση όσο και 

την κοινωνικοσυναισθηματική προσαρμογή των μαθητών στην εκπαίδευση: 
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«διαφορές στο γνωστικό επίπεδο, έλλειψη συμμετοχής και ενδιαφέροντος, χαμηλή 

ελληνομάθεια, άσχημες εργασίες –αν αυτές παραδοθούν, αδιαφορία» (Χοντολίδου, 

2004:11). Το γλωσσικό επίπεδο των συγκεκριμένων μαθητών φτάνει συνήθως μέχρι 

το επίπεδο ελληνομάθειας Α2, κάτι το οποίο κατακτάται τις περισσότερες φορές 

μέχρι περίπου τη Δ΄ δημοτικού και από εκεί και έπειτα, το παιδί μένει στάσιμο όσον 

αφορά την πρόοδό του στην ελληνική γλώσσα (Τζεβελέκου και συν., 2004). Φυσικά, 

το επίπεδο αυτό δεν επαρκεί ώστε ο μαθητής να μπορεί να φοιτήσει επιτυχώς στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Ταυτόχρονα η σχολική διαρροή που παρατηρείται είναι 

σταθερά αυξημένη. Ένας από τους παράγοντες είναι και ο φόβος για την αλλοίωση 

της ταυτότητάς τους (Ασκούνη, 2006). Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η μουσική, που 

είναι κάτι σχετικό με την κουλτούρα που φέρουν οι μαθητές αυτοί, αλλά και η 

δημιουργία θετικών εμπειριών επαφής με την ελληνική γλώσσα μπορούν να 

ενισχύσουν τη συμμετοχή αλλά και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες των παιδιών 

αυτών. 

 

 

Μεθοδολογία 

 

Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της έρευνας δράσης η 

οποία περιλαμβάνει εντοπισμό προβλήματος στο πεδίο και συλλογή δεδομένων γύρω 

από αυτό, πρόταση παρέμβασης και εφαρμογή της στη βάση συνεχών 

αναπροσαρμογών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέσω των συμμετεχόντων σε 

αυτήν και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του αρχικού προβλήματος 

(Ferrance, 2000). Δεδομένου ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

διπλωματικής εργασίας, είναι λογικό να υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν τον όγκο 

συλλογής αρχικών δεδομένων γύρω από το πρόβλημα αλλά και το χρόνο παρέμβασης 

και τον αριθμό των διακριτών κύκλων της δράσης.  

Από την παρατήρηση της ερευνήτριας στο πεδίο και από την εφαρμογή τεστ 

προφορικών αξιολογήσεων, εντοπίστηκε ένα έντονο πρόβλημα των μαθητών της 

μειονότητας, οι οποίοι αποτελούν τον πληθυσμό στόχο της έρευνας,  στην παραγωγή 

οργανωμένου και πλούσιου προφορικού λόγου. Επιπλέον, εντοπίστηκε μια αδυναμία 

ή και άρνηση συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος της γλώσσας. Μετά από μελέτη της σχετικής με τον μειονοτικό πληθυσμό 

αλλά και των εναλλακτικών τρόπων γλωσσικής καλλιέργειας βιβλιογραφία, 

δημιουργήθηκε η υπόθεση ότι η συμμετοχή των μαθητών σε μαθήματα 

μουσικοπαιδαγωγικής θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλλιέργεια των απαραίτητων 

για τη χρήση της γλώσσας δεξιοτήτων μέσα από ένα πλαίσιο εντελώς διαφορετικό 

από αυτό της γλωσσικής διδασκαλίας. 

Με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης 

στη γλωσσική και μουσική καλλιέργεια των μουσουλμανόπαιδων μαθητών της 

ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, τα ειδικότερα ερωτήματα της έρευνας 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1) Πώς η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας 

επηρεάζει: 

α) την παραγωγή προφορικών αφηγήσεων των μαθητών; 

β) τη γενικότερη ευχέρειά τους στον προφορικό λόγο; 

γ) την έκφραση της δημιουργικότητας των μαθητών; 

δ) το κίνητρο και τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία; 

ε) τη μεταξύ τους συνεργασία και το γενικότερο κλίμα στην τάξη;  

2) Πώς η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση επηρεάζει: 
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α) την αντίληψη των ίδιων των παιδιών για τη μουσική και τη γλώσσα 

β) τις μουσικές δεξιότητες της ακρόασης, εκτέλεσης και σύνθεσης; 

Για τους σκοπούς της έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια σειρά δίωρων 

μαθημάτων βασισμένων σε συγκεκριμένες ενότητες της μουσικής αγωγής, οι οποίες 

να συνδυάζουν την παραγωγή λόγου και εφαρμόστηκαν σε μικρή ομάδα μαθητών της 

μειονότητας. Μετά από κάθε συνάντηση, η ερευνήτρια μελετούσε την ανταπόκριση 

των μαθητών στη διαδικασία και ανάλογα προσάρμοζε τη μορφή ή και το θέμα των 

δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 σε 

δημοτικό σχολείο σε ημιαστικό κέντρο του νομού Έβρου. Για την επιλογή των 

συμμετεχόντων χορηγήθηκαν πριν την εφαρμογή σε όλους τους μουσουλμανόπαιδες 

μαθητές του σχολείου των τάξεων Γ΄–Στ΄ τα τεστ γλωσσομάθειας τα οποία 

χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 

(Βαρλοκώστα και συν. 2011). Συμμετέχοντες στην έρευνα αποτέλεσαν πέντε (5) 

μαθητές που είχαν κατακτήσει το επίπεδο Α2, το οποίο σύμφωνα με τους Τζεβελέκου 

και συν. (2004), αποτελεί το «εισαγωγικό επίπεδο» για τη γνώση της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. 

Τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν ήταν βασισμένα πάνω στους τρεις 

άξονες της μουσικής εκπαίδευσης, την ακρόαση, την εκτέλεση και τη σύνθεση. 

Παρουσιάζονται τρεις ενδεικτικές δραστηριότητες, μια για κάθε άξονα. 

Μουσική ακρόαση είναι η διαδικασία του να ακούω ένα μουσικό κομμάτι και 

να μπορώ να αναγνωρίζω ότι μέσα σε αυτό, όπως ακριβώς και στον λόγο, υπάρχουν 

φράσεις, συνδέσεις, μια αρχή και ένα τέλος. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι 

μαθητές κλήθηκαν να ακούσουν απόσπασμα από το έργο του Prokofiev «Ο Πέτρος 

και ο λύκος», να εντοπίσουν τις έντονες και συνεχείς αλλαγές των οργάνων αλλά και 

του μουσικού ύφους και στη συνέχεια να το μεταφράσουν σε γλώσσα βάζοντας τη 

δική τους αφήγηση πάνω στη μουσική. 

Εκτέλεση είναι η ικανότητα να αναπαράγω τη μουσική που ακούω ή που 

κάποιος άλλος μου υποδεικνύει. Εδώ ανήκει και η διαδικασία του τραγουδιού. 

Χρησιμοποιήθηκε το παραδοσιακό τραγούδι της Θράκης «Από ξένο τόπο και απ’ 

αλαργινό», το οποίο οι μαθητές τραγούδησαν πρώτα στα τούρκικα και μετά στα 

ελληνικά, πετυχαίνοντας έτσι μια άνεση στην εκφορά λόγου στα ελληνικά. Παρ’ ότι 

μουσικά τα δύο τραγούδια είναι ίδια, η ιστορία πίσω από τους στίχους του καθενός 

είναι διαφορετική. Τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία της μετάφρασης, της 

αναδιήγησης αλλά και της σύγκρισης των ιστοριών με τελικό αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας νέας ιστορίας με τη χρήση στοιχείων και από τα δύο τραγούδια.  

Σύνθεση είναι η παραγωγή ενός πρωτότυπου μουσικού κομματιού, όπως και 

στο λόγο. Οι μαθητές κλήθηκαν να παράγουν τις δικές τους ιστορίες και να τις 

διηγηθούν με μουσική συνοδεία την οποία παραχωρούσαν οι συμμαθητές τους 

αυτοσχεδιάζοντας κατά τη διάρκεια της διήγησης. Έτσι επιτυγχάνεται ένας διττός 

στόχος: μαθητές που ακούνε λόγο και παράγουν μουσική και μαθητές που ακούνε 

μουσική και εκφέρουν λόγο, ταυτόχρονα. 

Κατά τις διδασκαλίες, οι μαθητές είχαν την ελευθερία να επικοινωνούν σε 

όποια γλώσσα επέλεγαν με την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια θα έπρεπε, έστω και 

συνεργατικά, να επικοινωνήσουν με την εκπαιδευτικό–ερευνήτρια στα ελληνικά, 

αφού η ίδια δεν γνώριζε τούρκικα. Επιπλέον, η τουρκική γλώσσα αξιοποιήθηκε στις 

δραστηριότητες που αφορούσαν την παραδοσιακή μουσική. 

Ο σκοπός της έρευνας υπαγόρευσε και την προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την 

ερευνητική διαδικασία. Στόχος ήταν να μελετηθούν και να κατανοηθούν 

συμπεριφορές και απόψεις των μαθητών της μειονότητας σε σχέση με τη χρήση της 

μουσικής στη διδασκαλία και τον ρόλο που αυτή έπαιξε στον δικό τους προφορικό 
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λόγο. Υιοθετήθηκε λοιπόν μια ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες, συμμετοχή στη διδακτική 

εφαρμογή και μια εκ των έσω οπτική των όσων συνέβησαν κατά τη διαδικασία της 

παραγωγής και καταγραφής των δεδομένων. 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι ηχογραφήσεις των 

διδασκαλιών, ερευνητικό ημερολόγιο που τηρήθηκε από την πρώτη ερευνήτρια –η 

οποία υλοποίησε και την εφαρμογή– και συνεντεύξεις από τους μαθητές. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές εικονογραφημένες ιστορίες ως τεστ αρχικής και 

τελικής αξιολόγησης των προφορικών παραγωγών των μαθητών, οι οποίες 

αξιολογήθηκαν στη βάση τεσσάρων κριτηρίων. Με τα ίδια κριτήρια αξιολογήθηκαν 

και αφηγήσεις που παρήγαγαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών με την 

υποστήριξη της μουσικής. 

Οι ηχογραφήσεις των διδασκαλιών, οι συνεντεύξεις των μαθητών και το 

ερευνητικό ημερολόγιο αναλύθηκαν ποιοτικά σε θεματικές κατηγορίες. Κατά την 

ανάλυση των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε αρχική ακρόαση του 

μαγνητοφωνημένου υλικού (διδασκαλίες και συνεντεύξεις) και καταγράφηκαν 

υποσημειώσεις–σχόλια. Στη συνέχεια, με δεύτερη ακρόαση, απομονώθηκαν μικρά 

κομμάτια υλικού (γλωσσικού και μουσικού περιεχομένου) και αποδόθηκαν σε αυτά 

μία ή περισσότερες έννοιες, όπως αναδύονταν μέσα στο απόσπασμα. Μετά την 

ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ακολούθησε κωδικοποίηση των αποσπασμάτων 

και ένταξή τους σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή 

επαναλήφθηκε αρκετές φορές, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να ενταχτούν σε 

όσο το δυνατόν ευρύτερες κατηγορίες. Οι κατηγορίες που προέκυψαν 

διασταυρώθηκαν με τα δεδομένα που προσέφερε το ημερολόγιο έρευνας. 

Τα προφορικά κείμενα των μαθητών συμμετεχόντων απομαγνητοφωνήθηκαν 

και αξιολογήθηκαν ως προς: 

α) την πρότυπη δομή ιστορίας (Ασπρούλης, 2012: 689): Το κριτήριο αυτό 

αναφέρεται στην ανεύρεση του προτύπου «αρχή, πρόβλημα, δράση, αποτέλεσμα». 

β) τη δήλωση επιρρηματικών σχέσεων: Το κριτήριο αυτό υπολογίζεται με βάση 

τον αριθμό των επιρρηματικών προτάσεων που εμφανίζονται στο κείμενο, οι οποίες 

δηλώνουν χρονικές ή αιτιακές σχέσεις και αυξάνουν την πληροφορικότητα του 

κειμένου (Ασπρούλης, 2012: 690). 

γ) το λεξιλογικό εύρος: το κριτήριο αναφέρεται στο πλήθος των διαφορετικών 

λέξεων που εμφανίζονται στο κείμενο (Ασπρούλης, 2012:690). 

δ) τη λεξιλογική πυκνότητα: αποτελεί το κλάσμα των λέξεων περιεχομένου που 

εμφανίζονται στο κείμενο προς το συνολικό αριθμό των λέξεων του κειμένου (Ure, 

1971: 445). 

 

 

Αποτελέσματα–Σχολιασμός 

 

Οι κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων είναι 

τρεις και αφορούν τα ψυχοσυναισθηματικά, τα κοινωνικά και τα γνωστικά οφέλη της 

εφαρμογής. Τα γνωστικά οφέλη, ειδικότερα, αφορούν τα δύο άμεσα εμπλεκόμενα 

στην εφαρμογή γνωστικά αντικείμενα, τη Γλώσσα και τη Μουσική. Οι κατηγορίες 

της ανάλυσης μαζί με τις υποκατηγορίες που εντάσσονται σε αυτές παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον πίνακα 1. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διάκριση μεταξύ των 

κατηγοριών δεν είναι απόλυτη, αφού όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα που 

παρατίθενται στη συνέχεια, μια συμπεριφορά μπορεί να εντάσσεται ή να επηρεάζεται 

από μία, δύο ή και περισσότερες έννοιες.  
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Πίνακας 1: Κατηγορίες ανάλυσης 

 

 Τίτλος κατηγορίας Έννοιες που περιλαμβάνει 

1
η
 κατηγορία Ψυχοσυναισθηματικά οφέλη • Κίνητρο – Συμμετοχή 

• Αυτοπεποίθηση  

• Δημιουργικότητα 

2
η
 κατηγορία Κοινωνικά οφέλη • Αλληλεπίδραση  

• Πειθαρχία 

3
η
 κατηγορία Γνωστικά οφέλη Α. Γλώσσα 

• Ακρόαση Ιστοριών 

• Παραγωγή ιστοριών  

  Β. Μουσική 

• Ακρόαση 

• Εκτέλεση 

• Σύνθεση 

 

Η μουσική αγωγή θέτει ως βασικό στόχο τη συναισθηματική αγωγή. Στο 

πλαίσιο των μαθημάτων, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα, οι μαθητές 

παρουσίασαν αυξημένο κίνητρο και συμμετοχή, αφού αφιέρωναν χρόνο στο σπίτι, 

χωρίς να τους ζητηθεί, ώστε να ψάξουν γι’ αυτά που πρώτη φορά ακούγανε (κλασική 

μουσική) και να δοκιμάσουν τις ασκήσεις του σχολείου στο σπίτι τους. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στο μάθημα με τα ελληνοτουρκικά παραδοσιακά τραγούδια η 

κινητοποίηση ήταν άμεση και διαρκής.  

 

Μ2: Εγώ κυρία χτες, που ήμουνα σπίτι, στο (.) internet είδα κάτι με:: αυτά τα 

όργανα:: αυτοί που έτσι κάνουν, είδα ο μαέστρος που λες, έτσι κάνει (ΗΑΔ5, 

2/2/2015, 7΄.45΄΄–7΄.56΄΄)103.  

 

Η ενασχόληση με τη μουσική εκτός σχολείου τα βοήθησε ώστε να κάνουν 

ασκήσεις δημιουργικότητας παρέα με τους φίλους τους και να την καλλιεργούν σε 

ένα ελεύθερο πλαίσιο με πιθανόν καλύτερα αποτελέσματα απ’ ό,τι αυτά που 

λαμβάνουμε στο στενό σχολικό πλαίσιο.  

 

ΕΡ: Σκέφτηκες καμιά φορά να φτιάξεις δικό σου τραγούδι; 

Μ2: Εγώ φτιάχτηκα ε:: έκανα. 

ΕΡ: Έκανες δικό σου τραγούδι; 

Μ2: Ναι και η Μ. Μόνοι μας σκεφτήκαμε, αυτό πάει άλλο γωνία εγώ άλλη 

γωνία, λέμε λέμε λέμε, μετά εγώ λέω Εγώ βρήκα, μετά και αυτός λέει και εγώ 

βρήκα. Μετά εγώ (.) σαν θέατρο είμαστε= (ΣΜ2, 3/2/2015) 

 

Παρατηρήθηκε ακόμη αυξημένη αυτοπεποίθηση σε επίπεδο τέτοιο, που παιδιά 

με ελάχιστη συμμετοχή και δυσκολία στην έκφραση γνώμης ή επιθυμίας να 

προτείνουν τα ίδια δραστηριότητες, να διορθώνουν την εκπαιδευτικό με επιμονή και 

ακόμη να δηλώνουν έτοιμα να εκθέσουν τον εαυτό τους σε ένα ευρύτερο κοινό 

συμμαθητών τους και να παρουσιάσουν ένα δικό τους δημιούργημα στα ελληνικά. Τα 

παρακάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά τέτοιων συμπεριφορών.  

 

Δ: Πάμε όλοι μαζί. (τραγουδάω λάθος και ο μαθητής απόλυτα σίγουρος με 

διορθώνει) Είναι ένας άνθ= 

Μ1: ΑΑ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

                                                           
103
Τα παραδείγματα έχουν αντληθεί από τις διαφορετικές πηγές συλλογής των δεδομένων, οι οποίες 

κωδικοποιούνται ως εξής: ΗΑ= ηχητικό αρχείο, Δ= διδασκαλία (1–6), ΣΜ= συνέντευξη μαθητή (1–5). 
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Δ: ένας άνθρ= (με λάθος πάλι μελωδία) 

Μ1: είναι ΟΧΙ. ΕΝΑΣ άνθρωπος που είναι πολύ καλός (ΗΑΔ2 66:04–66:24) 

 

Μ1: Να πω ιστορία:: δεν ντρέπομαι (.) ντρεπόμουν. Τώρα δεν ντρέπομαι. 

ΕΡ: Αλήθεια; Θα μπεις στην τάξη σου και άμα σε πουν θα πεις μια ιστορία; 

Μ1: (..) θα πω» (ΣΜ1 15:07–15:23) 

 

Η δημιουργικότητα είναι κάτι που δύσκολα ορίζεται και καταγράφεται. 

Ωστόσο, η δημιουργική έκφραση των παιδιών ήταν εμφανής όταν είχαν την ευκαιρία 

να εκφραστούν μουσικά. Δείγματα αυτής της δημιουργικότητας είναι οι εύστοχες 

επιλογές μουσικής επένδυσης ιστοριών, η αυθόρμητη συμπεριφορά να τραγουδάνε 

αντί να διηγούνται τις προφορικές τους παραγωγές, ακόμη και το χιούμορ που 

χρησιμοποιούσαν στην επικοινωνία με την εκπαιδευτικό. Μια αντίστοιχη 

συμπεριφορά σημειώνει και η Israel (2013: 1270) αναφέροντας ότι «κάθε ποίημα 

μπορούσε πια δυνητικά να τραγουδηθεί και κάποιοι από τους μαθητές αποδείχτηκαν 

εξαιρετικά ικανοί στο να μετατρέπουν τα ποιήματα σε μορφή ραπ». 

Η γλώσσα κατακτάται κυρίως μέσω της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι μαθητές δημιούργησαν μια σχέση εμπιστοσύνης και 

αλληλοϋποστήριξης. Σε αυτό φαίνεται να βοήθησε και η ελεύθερη χρήση της 

τουρκικής την οποία χρησιμοποιούσαν ως συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. 

Αξιοποιούσαν αυτή τη σχέση και τη δυνατότητα που είχαν ως μια ασφαλή βάση που 

τους επέτρεπε να ανοιχτούν και να εκφραστούν και στα ελληνικά.  

Παράλληλα, οι μαθητές συνειδητοποίησαν την αξία της συνεργασίας, κάτι που 

πιθανόν να μην είχαν την ευκαιρία να δοκιμάζουν συχνά στην τάξη των γενικών 

μαθημάτων. 

 

ΕΡ: Προτιμάς να κάνεις ιστορίες μόνος σου ή με τα παιδιά; 

Μ1: Με τα παιδιά πιο καλά είναι. 

ΕΡ: Γιατί::; 

Μ1: Δε δυσκολεύεσαι λίγο:: όταν σου έρχεται δεν μπορείς να πεις θα πεις 

εκείνον. Κείνος θα βρει. [ΕΡ: ωραία] Εγώ θα πω αυτά να περιμένω κείνον να 

μου κάνει τινκ! (ΣΜ1, 3/2/2015) 

 

Οι μαθητές συμμετέχοντες στην έρευνα της Adkins (1997), σε συμφωνία με 

τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, προτίμησαν επίσης τις ομαδικές, 

επικοινωνιακές δραστηριότητες.  

Οι τεχνικές της μουσικοπαιδαγωγικής φάνηκε να συντελούν και στο ζήτημα της 

πειθαρχίας υποστηρίζοντας έτσι τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές 

συμμορφώνονταν σε κανόνες, φρόντιζαν οι ίδιοι για την τήρησή τους και το 

σημαντικότερο, δεν τους θεωρούσαν ως κανόνες: 

 

ΕΡ: Να σου πω, άμα όλοι οι δάσκαλοι κάναμε το μαέστρο αντί να φωνάζουμε 

θα ήταν χειρότερα ή καλύτερα; 

Μ1: Καλύτερα 

ΕΡ: Γιατί θα ήταν καλύτερα; 

Μ1: Ήσυχα παιδιά είμαστε, ό, τι θέλετε θα κάνουμε, αυτά. (ΣΜ1, 2/2/2015) 

 

Στο γλωσσικό τομέα και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ακρόαση ιστοριών, η 

μουσική συνετέλεσε στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του νοήματος, 

προσφέροντας εξωγλωσσική υποστήριξη και καθιστώντας την ακρόαση της ιστορίας 
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μια πιο ζωντανή εμπειρία. Φάνηκε ακόμη ότι η παρουσία της μουσικής ενίσχυσε 

δεξιότητες μνήμης, αναδιήγησης και αξιολόγησης των αφηγήσεων που οι μαθητές 

άκουγαν. 

Η Israel (2013: 1271) μεταφέρει τα λόγια του Stansell (2005), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι «Το καθολικό στοιχείο της μουσικής μπορεί να μετατρέψει το 

τεχνητό περιβάλλον της τάξης σε μια “αληθινή” εμπειρία και να χαρίσει νόημα στις 

νέες πληροφορίες». 

Όταν κανείς παρακολουθεί το νόημα μιας ιστορίας, του γεννιούνται φυσικές 

απορίες για πράγματα που δεν λέγονται στην ιστορία και είναι επόμενο να κάνει 

υποθέσεις γι αυτά.  

 

 Μ4: Η φούστα του είναι γεμάτη λάσπες! 

 ΕΡ: Γιατί; 

 Μ4: Δεν το λέει. 

 ΕΡ: Απ’ τη βροχή μήπως; 

 Μ4: Μήπως. (ΗΑΔ3, 28/1/2015, 51΄30΄΄–51΄35΄΄) 

 

Επιπλέον, τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία αξιολόγησης μιας αφήγησης και 

μπόρεσαν να εκφραστούν χρησιμοποιώντας κριτήρια για την αξιολόγηση που έκαναν 

στην αφήγηση της άλλης ομάδας.  

 

Μ1: Πολύ μικρό είναι. Δεν κατάλαβα τίποτα ούτε τι ούτε πώς. (ΗΑΔ5, 

2/2/2015, 71΄40΄΄–71΄47΄΄) 

 

Όσον αφορά την παραγωγή προφορικών αφηγήσεων εκ μέρους των μαθητών, 

φαίνεται ότι η μουσική επηρέασε την έκταση των παραγόμενων κειμένων και παρείχε 

βοήθεια υπαγορεύοντας μια αφηγηματική δομή. Βοήθησε επίσης τους μαθητές να 

εντάξουν το συναίσθημα στις αφηγήσεις τους και ακόμη να αναπτύξουν την έκφραση 

της δημιουργικότητάς τους, με πολλές και πρωτότυπες ιδέες.  

Οι παραγωγές που είχαν ως αφορμή κλασική μουσική είχαν πιο σύνθετη δομή 

και περιλάμβαναν περισσότερες σχέσεις ανάμεσα στα γεγονότα. Αναφέρονται 

δηλαδή αιτίες ή σκοποί των ηρώων. Σε αντίθεση με τις εικονογραφημένες ιστορίες, 

αυτές που παρήχθησαν στη βάση του μουσικού αποσπάσματος του Prokofiev, 

χρησιμοποιούν περισσότερο αόριστο χρόνο αλλά και λέξεις που δηλώνουν χρόνο και 

αλληλουχία. Αυτό δείχνει ότι η αφήγηση μιας πλοκής είναι συνειδητή ενώ στις 

αφηγήσεις των εικονογραφημένων ιστοριών μπερδεύεται με την περιγραφή 

ξεκομμένων εικόνων. Οι σαφείς εναλλαγές της μουσικής παρέσυραν τα παιδιά και σε 

μια επεισοδιακή πλοκή.  

 

(αφήγηση με βάση εικονογραφημένη ιστορία) 

Μία πουλί έχει κουταβάκια και μια πουλί πετάει. Κουταβάκια κοιτούν στης 

μαμάς τους και μια γάτα κοιτάει τα κουταβάκια. Και μια γάτα θέλει να ανέβει 

δέντρο και γάτα ανέβηκε και σκυλί δάγκωσε απ’ την ουρά και σκυλί κυνήγησε. 

(Μ3, pre–test, 27/1/2015) 

 

(αφήγηση με βάση μουσικό απόσπασμα) 

Κόκκινη σκουφίτσα πήγε να δει την παρέλαση. Αλλά που πήγε στο παρέλαση 

είδε το λύκο και κυνήγησε. Ε, ξαφνικά μπήκε στη θάλασσα και άνθρωποι την 

έβγαλαν. Μετά πήραν στο σπίτι και άμα είναι άρρωστη η Κοκκινοσκουφίτσα. 
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Και ήταν άρρωστη. Ύστερα πήγαν στο νοσοκομείο και είπαν πολύ άρρωστη 

είναι. Σούπα την έδωσαν. (Μ2 & Μ3, ΗΑΔ4, 29/1/2015, 94΄–96΄)  

 

Η αφήγηση ιστοριών με μουσική υπόκρουση φαίνεται ότι βοηθά τα παιδιά να 

εντάξουν στις αφηγήσεις τους περισσότερο συναίσθημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

συγκεκριμένες ιστορίες είναι οι μοναδικές προφορικές αφηγήσεις των παιδιών που 

έχουν παραστατική αφήγηση και εμφανή προσωπικά, συναισθηματικά στοιχεία. 

Επιπλέον ο Μ1, χωρίς να του ζητηθεί, τραγούδησε την ιστορία αντί να την αφηγηθεί.  

 

Μία φορά και έναν καιρό ήρθε Καλοκαιράκι και ο ήλιος ανέεεεβηκε πάνω στον 

ουρανό. Και ήμασταν στο σχολείο. Και παίξαμε στο σχολείο. Και μας φώναξε η 

κυρία μας που παίξαμε με τα νερά. (Μ2, ΗΑΔ6, 2/2/2015,58΄20΄΄–58΄56΄΄) 

 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παιδί και το άρεσε ένα σκυλάκι. Και πήγε 

στο σπίτι του και έλεγε το μπαμπά του να σου το πάρει. Πήγαν να το πάρουν και 

πέρασε καλά. Πολύ καλά. Όμως ήταν πολύ χαρούμενος. (Μ1. ΗΑΔ6, 2/2/2015, 

60΄23΄΄–60΄56΄΄) 

 

Ακόμη, η μουσική φάνηκε να είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την 

πραγματοποίηση ενός καταιγισμού ιδεών πριν την παραγωγή μιας ιστορίας.  

 

ΕΡ: Κλείστε τα μάτια και ακούστε τη μουσική για να μου πείτε τι σκέφτεστε. 

Μ5: Ένα νταούλι (..) ένα ζουζούνι (..)  

ΕΡ: Άλλο; 

Μ5: Μια κότα. 

ΕΡ: Εσένα τι σου έρχεται στο νου; 

Μ2: Τίποτα. Κότα. 

ΕΡ: και εσένα κότα; Άλλο; 

(ενδιάμεσες ταυτόχρονες ιδέες που δεν ξεχωρίζουν στην ηχογράφηση) 

Μ4: Ένα χελιδόνι. 

Μ5: Βιολί 

Μ4: Πουλιά πετάν πάνω στο βουνό (ΗΑΔ4, 29/1/2015, 11΄42΄΄–13΄32΄΄) 

 

Τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των προφορικών 

παραγωγών σε τρεις διαφορετικές φάσεις (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

εφαρμογή) δεν φαίνεται να προσφέρουν κάποια σαφή εικόνα που να φανερώνει 

αισθητή μεταβολή του επιπέδου των αφηγήσεων των μαθητών, ενδεχομένως και 

λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων αλλά και της περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας της εφαρμογής. Με εξαίρεση το κριτήριο 3 που αναφέρεται στο λεξιλογικό 

εύρος, και σε μεγάλο βαθμό το κριτήριο 4 που αναφέρεται στη λεξιλογική πυκνότητα, 

όπου φαίνεται κάποια υπεροχή της ιστορίας με μουσική, στα υπόλοιπα δεν 

παρατηρείται καμία ομοιογένεια και άρα δεν μπορεί κανείς να εξαγάγει οποιοδήποτε 

ασφαλές συμπέρασμα. 

Στο πεδίο της μουσικής φαίνεται ότι οι μαθητές επωφελήθηκαν από τον 

συνδυασμό με τη γλώσσα. Συγκεκριμένα, κατά την ακρόαση μουσικών κομματιών η 

γλώσσα και οι δομές της φαίνεται να αποτέλεσαν για τους μαθητές ένα εργαλείο, ένα 

πάτημα για την αναγνώριση της δομής των μουσικών φράσεων και κομματιών. 

 

Είχαμε προσπάθεια αντίληψης του τέλους. Ο Μ4 θυμόταν τα λόγια από το 

Περιστεράκι και τα χρησιμοποίησε για να βρει το τέλος της μουσικής. 
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Χρησιμοποίησε τη γλώσσα για να βοηθηθεί με τη μουσική. Το άκουγε και 

σιγοψιθύριζε. Σταδιακά ένας ένας άρχισαν να συνειδητοποιούν το θέμα και με 

νόημα ή μια μικρή κραυγούλα έδειχνε ότι το βρήκε. Όταν συγκεντρώθηκαν και 

άκουσαν το βρήκαν. (Ημερολόγιο, 29/1/2015) 

 

Τα παιδιά μπορούν να κάνουν, όπου προσφέρεται, μια σύνδεση της μουσικής 

με μια ιστορία και αυτό να τους βοηθήσει στη δόμηση και των δύο. 

 

Μετά από μια κουβέντα ότι οι ιστορίες έχουν αρχή, μέση και τέλος και ότι το 

επόμενο κομμάτι έχει κρυμμένη μια ιστορία, δε χρειάστηκε να το βάλω δεύτερη 

φορά. Χωρίς να το ζητήσω, επισημαίνανε μόνοι τους τα σημεία που αλλάζει η 

μουσική. Εντοπίσανε αμέσως τη διαφορά με το Περιστεράκι. «Αυτό πάει μια 

αργά μια γρήγορα». Θέλανε να ακούσουν την ιστορία του κομματιού. Οι ιδέες 

τους στον καταιγισμό ήταν αρκετά πλούσιες και ταιριαστές με τη μουσική. 

Ακόμη πολλές ιδέες ήταν διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν κυριαρχούσε η 

επανάληψη που τους δίνει ασφάλεια. (Ημερολόγιο, 29/1/2015)  

 

Όπως παρατηρεί η Καραδήμου–Λιάτσου (2003: 187), 

 

η ακρόαση γίνεται απόλυτα ενεργητική αφού τα παιδιά τη συσχετίζουν με τα 

δικά τους δημιουργήματα. Η ακρόαση της μουσικής φέρνει στο μυαλό του 

καθενός κάποιες ιδέες, συνειρμούς, εικόνες, συναισθήματα, νοήματα. 

 

Αναλόγως, η Χειμώνα (2008: 50) αναφέρει ότι 

 

η κλασική μουσική μπορεί [..] να τα υποστηρίξει να αρχίσουν να 

αντιλαμβάνονται σταδιακά την αφηγηματική λειτουργία της μουσικής και τη 

δύναμή της να γεννά συνειρμούς.  

 

Η εκτέλεση των μουσικών οργάνων με τον κατάλληλο ρυθμό, ταχύτητα και 

ένταση ενισχύθηκε σημαντικά και τα στοιχεία αυτά έγιναν περισσότερο κατανοητά 

χάρη σε στοιχεία της προφορικής αφήγησης της ιστορίας την οποία χρειάστηκε να 

επενδύσουν. 

Στο επίπεδο της μουσικής σύνθεσης, φαίνεται ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν 

τη γλώσσα τόσο ως σκέψεις και ιδέες κατά την ώρα του αυτοσχεδιασμού, όσο και ως 

μέσο για την επίτευξης της σαφήνειας της μελωδίας κατά τη σύνθεση του δικού τους 

τραγουδιού. 

Από τα λεγόμενα των μαθητών, προκύπτει ότι κατά τον αυτοσχεδιασμό με 

βάση μια λέξη από το τραγούδι, τα παιδιά είχαν στο νου τους εικόνες ή μια πλοκή και 

αυτό επηρέαζε τη μελωδία που συνέθεταν. 

 

ΕΡ: Γιατί το έπαιξες έτσι το Καλοκαιράκι (…) τι σου θυμίζουν αυτά που 

έπαιξες; Σαν τι ακούγονται; 

Μ2: Σαν φωνές. 

ΕΡ: Και το Καλοκαίρι ακούμε φωνές; 

Μ2: Ναι. 

ΕΡ: Τι άλλο εκτός από φωνές έπαιξες; 

Μ2: Όλα τα παιδιά φοράν σορτσάκια και αυτά και αυτά. Βγάζει ένα ήλιο. Πάμε 

στο θάλασσα. (ΗΑΔ6, 2/2/2015, 28΄10΄΄–28΄44΄΄) 
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Όταν τα παιδιά διευρύνουν τις εμπειρίες τους ερχόμενα σε επαφή με ιστορίες, 

μουσικές ακροάσεις και δραστηριότητες, τότε και οι συνθέσεις τους αρχίζουν να 

στηρίζονται σε αυτές τις εμπειρίες και με κάποιο τρόπο να τις ενσωματώνουν 

(Gromko, 2003). 

Η προσπάθεια των παιδιών να συνθέσουν το δικό τους τραγούδι με όργανο τη 

φωνή ήταν απόλυτα επιτυχής. Τα παιδιά διαχειρίστηκαν με χαρακτηριστική ευκολία 

τις δύο ταυτόχρονες διαδικασίες παραγωγής στίχων αλλά και μουσικής. Αυτό πιθανόν 

συνέβη γιατί η διαδικασία παραγωγής μιας αφήγησης και ενός μουσικού κομματιού 

μοιάζουν εξαιρετικά. Όπως για να φτιάξει κανείς ένα κείμενο έχει την ιδέα και τη 

δουλεύει, δοκιμάζει, πάει πίσω, έτσι ακριβώς εργάζεται και ο δημιουργός ενός 

κομματιού σύμφωνα με τους Paynter & Aston (1970).  

Έχει μεγάλη σημασία, όταν κάποιος μαθητής συνθέτει μια μελωδία, να την έχει 

ξεκάθαρη μέσα στο μυαλό του ώστε να μπορεί με σαφήνεια να την επαναλαμβάνει 

και να τη μεταδώσει και σε κάποιον άλλο. Αυτό φάνηκε να συμβαίνει με το τραγούδι 

των παιδιών. Τραγουδώντας τον στίχο ξανά και ξανά προσπαθούσαν να βοηθήσουν 

την εκπαιδευτικό ώστε να τον παίξει στο αρμόνιο. Το γεγονός ότι τη μελωδία τους 

την είχαν δέσει με ένα στίχο βοηθούσε εκείνα να θυμούνται καλύτερα σε ποια 

συλλαβή, για παράδειγμα, ανεβαίνει η μελωδία αλλά και την εκπαιδευτικό να τους 

υποδεικνύει τα σημεία της μελωδίας που χρειάζονται αποσαφήνιση.  

 

 

Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η επίδραση της 

μουσικοπαιδαγωγικής στην καλλιέργεια μουσικών και γλωσσικών δεξιοτήτων 

μουσουλμανόπαιδων μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην ηλικία του 

Δημοτικού σχολείου. Από αυτήν την μικρής κλίμακας εφαρμογή προέκυψε ότι οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται τη σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και τη γλώσσα και την 

αξιοποιούν κατά την επαφή τους είτε με τη γλώσσα, είτε με τη μουσική. Από την 

ανάλυση των δεδομένων φαίνεται να υποστηρίζεται η θετική αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον προφορικό λόγο των μαθητών, και ειδικότερα την αφηγηματική 

ικανότητά τους, και τη μουσική, ενώ παράλληλα καλλιεργούνται και οι μουσικές 

δεξιότητές τους με την υποστήριξη της γλώσσας. Τα θετικά αποτελέσματα της 

εφαρμογής δεν εντοπίζονται μόνο στον γνωστικό τομέα (γλωσσικό και μουσικό) 

αλλά και στον ψυχοσυναισθηματικό και στον κοινωνικό τομέα, καθώς φάνηκε να 

ενισχύονται τα κίνητρα και η συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η 

αυτοπεποίθηση και η δημιουργικότητά τους αλλά και η κοινωνική τους προσαρμογή 

μέσα στο περιβάλλον της τάξης. 

Μολονότι η συγκεκριμένη εφαρμογή χαρακτηρίζεται μικρής κλίμακας λόγω 

του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων και της σύντομης χρονικής διάρκειας 

της, τα αποτελέσματά της εναρμονίζονται με τα αποτελέσματα άλλων σχετικών 

ερευνών που αναδεικνύουν τη θετική συμβολή της μουσικοπαιδαγωγικής στη 

γλωσσική διδασκαλία. Μολονότι, επίσης, η μεθοδολογική προσέγγιση που 

επιλέχθηκε δεν επιτρέπει γενικεύσεις, θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τη 

μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση ως μια ακόμη ευκαιρία, ως έναν ακόμη τρόπο 

γλωσσικής καλλιέργειας των μαθητών γλωσσικών μειονοτήτων, ειδικότερα σε 

περιβάλλοντα που οι στάσεις των μαθητών προς τη γλώσσα στόχο είναι ζήτημα 

διαπραγμάτευσης. 

Μια γλώσσα δεν διδάσκεται και κατακτιέται μόνο μέσα από τυπικά μαθήματα 

γλωσσικής διδασκαλίας αλλά και μέσα από κάθε ευκαιρία ελεύθερης χρήσης της, 



143 
 

ιδιαίτερα σε ένα δημιουργικό πλαίσιο. Στη μουσική αγωγή δημιουργείται ένα κλίμα, 

διαφορετικό από αυτό της σχολικής τάξης, ευχάριστο και πρόσφορο, που μπορεί να 

χαρίσει ευκαιρίες επαφής με τη γλώσσα και χρήσης της. Ωστόσο, ο σχεδιασμός 

προγραμμάτων μουσικοπαιδαγωγικής από τους εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικός, με σαφή στοχοθεσία, και να υλοποιείται σε ένα πλαίσιο σοβαρότητας 

ώστε οι μαθητές να μην θεωρούν την ώρα αυτή ένα διάλειμμα για παιχνίδι.  

Σε κάθε περίπτωση, το πεδίο παραμένει ανοικτό για περαιτέρω έρευνα με 

ενδεχομένως μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων ή εφαρμογές σε μεικτές τάξεις, με 

μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές. Ενδιαφέρον θα είχε επίσης να ερευνηθεί η 

επίδραση της μουσικής σε πιο συγκεκριμένα και μετρήσιμα με ποσοτικά δεδομένα 

γλωσσικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα η φωνημική επίγνωση ή η γραμματική 

ορθότητα. 
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Abstract 

The objective of this particular research is to present a teaching approach of 

storytelling through a creative writing–based project using Glogster (an interactive 

creative poster), conducted at a multilingual group of children. Given the fact that the 

use of new technologies constitutes a powerful and effective tool in every educator’s 

disposal for they contribute to the development of the student’s language and literacy 

cultivation, we consider that the creative writing–based activities in multi–linguistic 

education have a beneficial contribution in many areas, as they mobilize creative 

thinking, are built upon the existing knowledge and experiences, ensure participatory 

and communicative processes, create conditions for developing multiliteracies, 

cultivate the language and provide the students with the opportunity to determine the 

interplay of verbal and written expression.  

 

 

Language teaching in multi–linguistic education 

 

To begin with a few words should be mentioned about the social position within the 

class group of children with distinctive cultural identities. It is a matter of common 

mailto:ckalaitzid@nured.auth.gr
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knowledge that over the last few years a growing number of children from different 

cultural backgrounds has been attending Greek schools. […] These children face 

problems of adjustment to Greek school, which are for the most part due to the fact 

that at home they are being raised according to a different set of values from those of 

their average Greek classmate (Damanakis 1998, Markou 1997). The early social 

relationships developed by children in kindergarten or the first years of primary 

school are, however, of decisive importance of their social, cognitive and emotional 

growth, since entry into kindergarten or primary school gives the child an opportunity 

to enjoy his first social contacts and interactions outside the family (Damon & Hart 

1988).  

By observing the important role of language teaching in multi–linguistic 

education significant assumptions would be drawn. In preschool and primary 

education the teaching of Greek rests on a combination of elements from the 

methodology of the holistic approach to language and the theory of structuralism. The 

lesson involves systematic content with texts rich in meaning, supplemented by 

communication activities. Emphasis is laid on the generation and use of both oral and 

written discourse, in such a way that both the spoken and written language will be 

learned as used in real conditions of social interaction. Through the use of language 

children come into contact with the linguistic rules, which they will become conscious 

of explicitly at a later stage (Kyrdi 2001). It could be said that reading is approached 

as a psycho–linguistic process in which the reader tries to comprehend a text without 

relying entirely on the system of correspondence between sound and letter but also 

using the indications provided by syntax and the meaning of the context, as well as 

any knowledge offered by the text itself, the illustrations, etc. Therefore, both reading 

and writing are regarded as useful activities, and it is recommended that they are 

taught in a way that will make sense to the children. Listening, speaking, reading and 

writing are all treated as facets of a linguistic whole, with the teaching laying 

emphasis on the connections between them.  

 

 

New Media & Early Childhood Education 

 

The use of new media in early childhood education is a very complex issue. Various 

researches suggest different approaches regarding the use of new media
104

 in 

children's everyday life, both in, and out of the classroom. Obviously, this important 

and interesting subject exceeds the limits of this article, in which we will just try to 

focus on some basic points, relative to recent developments and to our pilot project. 

Regardless of the contradicting views of parents and teachers concerning the time that 

a child should be allowed –or encouraged– to spend in front of a digital screen, 

technology and new media are part of our everyday life and are here to stay. Children 

attending preschool education are often familiar with browsing the Internet and with 

the use of tablets, mobile phones and laptops. The number of children oriented 

websites is consistently growing and children's electronic literature is considered as 

the electronic literature genre with the most potential. Therefore, the use of new media 

in the classroom is becoming a necessity and digital literacy should be considered as 

an important educational goal (Dresang 1999). New media include various features 

and can be part of different teaching uses and approaches. However, there is a 

                                                           
104

 Technology and Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from 
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particular new media feature that seems extremely useful from an educational point of 

view, which is associated with creative writing and storyboard retellings. This feature 

is interactivity. Interactive media encourage an active and creative role and can be 

easily used in combination with other, non–digital, activities. In the case of creating 

writing, interactive applications and platforms can be used as part of a playful 

approach to narratives, encouraging the re–construction and generation of literacy 

discourses by the students.  

 

 

Social Literacy & Creative Writing–based teaching approaches through picture 

short stories 

 

Given the defining importance of listening, speaking, reading and writing as linguistic 

facets, a Social Literacy & Creative Writing–based teaching approach through picture 

short stories was designed. But first its worth mentioned the reason why choosing 

picture short stories as a means of our teaching approach would be a promising 

option. “Picture story book”
105

 is defined as a new literary genre in Greek literature, 

which transmits multiple messages in two ways: the polysemy of the image and the 

vitality of the written text". It is about the coupling of two different arts, being 

involved in the continuous and discrete interaction process, but without leading to 

their ultimate identification. Each one, of course, can be viewed separately, based on 

the empowerment, the confrontation, the expectation or expansion, where possible, of 

one to another. Picture story book due to its limited number of pages often lacks the 

necessary extra space to focus on a detail, so as to impart to it the required emphasis. 

The insertion of words is essential, because it is the written text which can strongly 

emphasize details, clarify an act or connect two images. To conclude, picture story 

book is an autonomous literary short narrative form that refers to the content 

simultaneously with text and image and it is aimed at children of preschool and 

elementary stage, containing the following key features: 

 Images and text on equal value: a form of balance between images and text is 

maintained so none of the elements could work quite effectively without the 

presence of the other. 

 Subject: usually children’s fictional experiences and comic circumstances are 

described. 

 Plot: emphasis is given on a central event which is monitored throughout the 

unfolding of the narration. The acts follow a linear sequence. 

 Characters: human figures, animals or inanimate objects are focused. The 

heroes are characteristic and recognizable, well–developed and they actively 

participate in the events. 

 Language: words, concepts and phrases with simplicity, clarity, sincerity and 

directness are used. 

 Direct perception of the image: the picture is clear in order to express 

successfully the written text. The setting’s static elements should be easily 

distinguished from its dynamic ones, as well as the picture’s main subject from 

the background. 

 Brevity: images should complement and not duplicate the text so as to produce 

a valuable economy to the narration. 

                                                           
105

 The term was introduced by Stewing in 1995. 
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 Time & Space: these two concepts are interrelated and interwoven. The 

element of time is fixed and unchanging on the one hand and on the other, 

changing the visual space –change of perspective– requires emotional 

connection to the preceding scene, a link that extends to the concept of time as 

well (Sivropoulou 2004). 

 

 It is exactly that different way of expression of narrative structures
106

 that picture 

story book can offer that constitutes a fertile field for exploration, so as literary 

reading could be studied aiming to a better understanding as far as the evolution of 

narrative and literary forms are concerned in general (Pantaleo 2009). 

The technique of creating stories is in the news due to the establishment of the 

New Curriculum, regarding the field of Linguistics in Preschool and Primary 

Education. According to Applebee, as the child grows and becomes a part of an 

organized school environment, their narrative discourse differentiated and is 

developed through stages. Based on three researches conducted at children of 

preschool age concerning the readability of the images (Giannikopoulou 2001), fiction 

writing skills (Tsilimeni 2004) and storybook reading comprehension & retelling 

(narrative) skills (F & PBAS1: Fountas & Pinnell 2010, McKenna & Stahl 2009), we 

were led to the following conclusions: 

 

 As far as images of picturebooks are concerned, the first research indicated 

that students of both preschool and elementary education do not interpret 

images into a series of frozen scenes, but they see action, energy, evolution 

[...] Especially, as images of picturebooks are concerned, the research 

indicated that preschoolers recognize the subject of the representation, its 

properties and its relations with other objects, they draw conclusions from 

allusive visual elements (size, position, color, etc.), they easily recognize the 

image scale and its spacial relationships, and [at a later stage] the limits of the 

picture, the meaning depth, the perspective and the time sequence of events, 

they perceive the visual movement, the sound effect and, finally, they 

distinguish the capture of emotions reaching up to the evaluation of the 

heroes’ personality (Giannikopoulou 2001). 

Since [the means of reading a story through the pictures can be taught at an acceptable 

level and they form a material, a way of “writing”, this particular vocabulary can, 

ultimately, be a part of an educational process that is interested to supply the student 

with some special skills: those of observation, imagination, the allusive combination 

of elements, creative retelling or writing and ultimately, through the practice of all 

these, the ability to enjoy the detail and the whole that so elaborately enclosed in a 

book] (Kanatsouli 2006: 248). 

The act of creating a story [can be observed] when narrative elements are mixed 

and connected with an acceptable manner. When preschoolers are trying to build their 

own stories, “they are asked to restructure and reshape already known narrative forms, 

which they use for their own creation [...] Here lies the importance of the previous 

reading experience [... as] preschoolers, through their exposure to literature, 

                                                           
106

 “The story constitutes an interplay of text and picture as the true version is neither the one the words 

record, nor that which the pictures depict, but a third version resulting from the interaction and co–

reading of these two elements” (Giannikopoulou 2008: 20). Therefore, “the recognition of the 

relationship between word and picture is not only an exercise of visual and reading literacy, but also a 

narrative strategy” (Oikonomidou 2006: 61, 74–75). 



150 
 

internalize the structure of stories which is a necessary basis for the construction of a 

narration” (Tsilimeni 2004: 461). 

 

 In terms with the research concerning the fiction writing skills of preschoolers, 

it showed that “the fiction writing activities in the field of early childhood 

education [are] a beneficial contribution in many areas, [for] the creation of 

fiction mobilizes [among other functions] the creative thinking, [...] leverages 

the existing knowledge and the previous experience of children and, therefore, 

connects the reality with fantasy, ensures participatory and communicative 

processes, creates the conditions for future critical readers [...], cultivates the 

language of the child and provides the opportunity for an interplay between 

oral and written expression to be established” (Tsilimeni 2004: 465). 

 Furthermore, one of the most recent researches conducted at United States of 

America in the field of preschool education regarding the storybook reading 

comprehension (picturebooks) and the retelling skills, showed that students 

include in their retelling of the storyboard indicators such as: a setting and its 

role, space & time, characters, a goal or initiating event, a problem faced by a 

character, episodes involving the character and efforts to solve the problem, a 

solution to the problem and a clear ending. In their oral version of the story the 

children swoop from the pictures combining them with the text information, 

such as letters, names and words (F & PBAS1: Fountas & Pinnell 2010, 

McKenna & Stahl 2009). 

Since, therefore, the efforts of bridging the gap between reading and creative writing 

and the proof of the interaction, the organic relationship and the intercrossing of the 

two aforementioned skills undertaken through decades by prestigious scholars (Mix 

2004, Corden 2000, Morrow 2000, Flower et al. 1990, Iser 1978), it could be 

considered that social literacy & creative writing–based teaching approaches in 

preschool education, using selected picture short stories as an incentive tool, could 

form challenges for creative experimentation and activities for narrative retelling and 

figurative discourses. 

 

 

Glogster: Interactive Web Poster Platform 

 

Finally, in the recent years a few studies revealed, referring to Glogster as an 

educational tool connecting literacy teaching with the skill of responding to books and 

the act of independent reading. So, Glogster is a web–based platform, which provides 

tools to construct interactive web–based posters, named “Glogs”. A Glog can combine 

texts, images, audio, video and links to various online sources. It is a simple 

procedure to combine texts or audio from different languages or to merge words with 

images, which makes Glogster a suitable tool for the multilingual classroom. Glogs 

are dynamic, can be easily modified and can be endlessly altered. Glogster is very 

easy to use, for Glogs can be constructed in the classroom, where the children can 

make suggestions or even create Glogs by themselves. This is quite important, since it 

promotes digital literacy along with any other educational goals.   

As you can notice in the following image of a Glog template (Image 1), you can 

easily import text, image, audio and video in your interactive poster. You always have 

a choice of either using a template or start from a blank page.  
 



151 
 

Image 1. A Glog template 

 

 

 

A pilot creative writing–based project using Glogster 

 

Therefore we designed a pilot creative writing–based project aiming to present a 

teaching approach of storytelling conducted at a multilingual group of children in 

which students generated a variety of verbal and figurative discourses (such as 

narrative retellings and alternative illustrations) and by using Glogster, they 

constructed a literacy platform containing the interactive combination of their own 

short stories.  

 

 

Methodology 

 

The pilot project was conducted in 2016 (two thousand and 16) in a randomly selected 

public kindergarten in Thessaloniki. During the teaching intervention in total 

seventeen preschoolers between the age of five and a half and six years old 

participated and constitute of the group experiment. Among them, five bilingual 

children came from a distinctive cultural background, for at least one of their parents 

was a foreign immigrant. Their originating languages were Albanian, Russian, Arabic, 

Polish, and Turkish. The picture short stories selection used during the teaching 

process constituted of one collection of fairytale short stories and three retellings of 

fairytales, all of these texts using indicators such as: 

 image–text interplay 

 narrative framing  
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 narrative structure  

 intertextuality  

 metafiction  

Through the teaching approach the extent of the use of different types of linguistic 

and literacy discourses was examined. The teaching intervention divided into four 

stages, more specifically:  

1
st
 stage: In the beginning, a variety of classic fairytales was presented either by using 

Greek retellings or by watching animations in different languages.  

2
st
 stage: Going on to the next stage, the four books containing either intertextual or 

metafictive versions of these fairytales were presented and discussed by the students.  

3
st
 stage: Proceeding, based on the aforementioned structural techniques, each student 

generated their own short story using either oral, written, or figurative discourses.  

4
st
 stage: In the last stage, students combined their distinctive literacy discourses into 

an interactive web poster, via Globster.  

The construction of our interactive web posters included: The first Glog, used as a 

starting point, depicting images of the three classic fairytales combined with the 

videos in 5 different languages (Albanian, Arabic, Polish, Russian and Turkish). And 

three more Glogs, linked to the starting Glog, containing children’s oral, figurative 

and written retellings of the aforementioned fairytales. The following image depicts 

our project' s –basic– structure, where the first –starting– Glog links to three new 

Glogs (Image 2). In case of browsing our project online, the following link would be 

used: http://mavremma.edu.glogster.com/interactive–short–stories–via–glogster–start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mavremma.edu.glogster.com/interactive-short-stories-via-glogster-start
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Image 2. Our project’s “Interactive Short Stories via Glogster” –basic– structure 

 

 

Evaluation 

 

Creative writing and new media proved to be the most suitable tools for advancing 

children’s narrative skills within the limits of language education. In terms of teaching 

approaches into the multi–lingual classroom, what is worth mentioned is the fact that 
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the five students with a different cultural identity were equally treated during the 

teaching process. Animated videos were proved to be a trigger for their awakening. 

Different types of literacy discourses led to their participation into the teaching 

intervention. Creative writing–based project challenged their generation of their own 

short stories. Last, but not least, the use of technology gave them the opportunity to 

interact with their classmates through a combination of their discourses into an 

educational platform and, as a consequence, to be part of a team work.  
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Abstract 

 

As Classrooms tend to become more and more kaleidoscopic referring to the synthesis 

of our pupils, we, as teachers, have to face the challenge of adapting models of school 

literacy that are based and embrace creatively the cultural, ethical and identical 

diversities of our pupils. Our announcement aims to enlighten the philosophy and 

practices that were engaged in the construction and application of two teaching 

scenarios in second junior which are included in the data base of Centre of Hellenic 

Language, “PROTEAS”. Our scenarios engage principles of multicultural–

intercultural pedagogy to a multiliteracy teaching program. Further we focus on the 

practices different teachers followed applying the same scenarios, thus trying to 

indicate the diversity of personal interpretations and choices which highlights the 

enrichment and recreation of the original projects.  

 

Περίληψη 

 

Η πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική σύνθεση των σχολικών τάξεων, αποτελεί 

πρόκληση για τα μοντέλα διδασκαλίας γραμματισμού και τους/τις εκπαιδευτικούς 

όσον αφορά τη δημιουργική διαχείριση των πολιτισμικών και γλωσσικών 

ιδιαιτεροτήτων των τάξεών τους. Η εισήγησή μας στοχεύει να αναδείξει τη 

φιλοσοφία και τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

δύο εκπαιδευτικών σεναρίων για τη Β΄ τάξη Δημοτικού στο πλαίσιο της συνεργασίας 

με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στη βάση 

δεδομένων «Πρωτέας
107
». Τα σενάρια ενσωματώνουν τις αρχές της διαπολιτισμικής 

αγωγής σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας πολυγραμματισμών. Η μελέτη και 

παρουσίαση της εφαρμογής των σεναρίων επιχειρεί να αναδείξει την ποικιλομορφία 

των προσωπικών ερμηνειών και επιλογών που εμπλουτίζουν και αναδιαμορφώνουν 

τον αρχικό σχεδιασμό.  

 

 

 

                                                           
107Υλικό που προέκυψε κατά την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας 

εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε Τ.Π.Ε. και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα 

μαθήματα της Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/θμια εκπαίδευση»– Οριζόντια Πράξη στους άξονες 

προτεραιότητας 1–2–3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 

πόρους: http://proteas.greek–language.gr/ 

mailto:pakafetzi@sch.gr
mailto:elpisline@gmail.com
http://proteas.greek-language.gr/index.html
http://proteas.greek-language.gr/
http://proteas.greek-language.gr/
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Εισαγωγή 

 

Ως μέλη μιας κοινότητας εκπαιδευτικών, του Διαλόγου της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εργαστήκαμε έχοντας ως κοινό στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού 

υλικού –με τη μορφή σεναρίων– για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και την πιλοτική εφαρμογή/ αξιολόγηση 

ενός αντιπροσωπευτικού δείγματός τους σε διαφοροποιημένες συνθήκες σχολικής 

τάξης, υλικό που σήμερα είναι διαθέσιμο στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα 

μέσα από τη βάση δεδομένων «Πρωτέας» του Κ.Ε.Γ.. 

Στο κείμενό μας παρουσιάζουμε δύο από τα σενάρια που συντάξαμε αμφότερες 

και τις εφαρμογές τους, καθώς η καθεμία μας εφάρμοσε τόσο το δικό της σενάριο 

όσο και αυτό της άλλης, γεγονός που οδήγησε στη διεύρυνση των αρχικών σεναρίων 

μέσα από διαφορετικές διδακτικές πρακτικές. Στις συγκεκριμένες πρακτικές, η 

καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων βασίζεται και αξιοποιεί τις κειμενικές και 

γλωσσικές μήτρες των παιδιών (Dyson,1997) στοχεύοντας στην αποδοχή της 

διαφορετικότητας, ενώ η Λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως όχημα για την κριτική 

αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό παρέχοντας τα εργαλεία για την κατανόηση του 

κόσμου και τη συγκρότηση της υποκειμενικότητας. Παράλληλα, η αναγνωστική 

εμπειρία καλλιεργεί δεξιότητες πρωτίστως επικοινωνιακές αλλά και κειμενικές, 

καθώς και δεξιότητες ψηφιακών γραμματισμών. Η αξιοποίηση wordless books 

(Norton, 2007), που αποσυνδέουν την ερμηνεία του κειμένου από το γλωσσικό 

κώδικα, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά που δεν είναι επαρκείς αναγνώστες να 

εμπλακούν με τη λογοτεχνία και σε πολυπολιτισμικές τάξεις να χρησιμοποιήσουν το 

λογοτεχνικό κείμενο από κοινού για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη μητρική 

γλώσσα και το επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων σχολικού γραμματισμού. Η επιλογή 

των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων ως κύρια διδακτική πρακτική, αναδεικνύει τη 

δημιουργική διάσταση της διαφορετικότητας στην αλληλεπίδραση των πολιτισμών.  

 

  

Τα σενάρια αποτελούνται από ένα πρώτο μέρος θεωρητικής θεμελίωσης, 

αναλυτική περιγραφή των στόχων ως προς τους άξονες: γνώσεις για τη γλώσσα, 

γνώσεις για τον κόσμο, γνώσεις για τους γραμματισμούς. Στη συνέχεια ακολουθεί 

αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν ανά 

διδακτική ώρα και τέλος κατατίθενται κάποιες προτάσεις για εναλλακτικές εφαρμογές 

ή διεύρυνση των σεναρίων όπως και συνοδευτικά φύλλα εργασιών. Η ίδια τακτική 

ακολουθείται και στις εφαρμογές τους, ενσωματώνοντας φωτογραφίες από την 

http://dialogos.greek-language.gr/
http://proteas.greek-language.gr/
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υλοποίηση του σεναρίου και τεκμήρια, καθώς και τα σχόλια του/της εκπαιδευτικού 

που εφάρμοσε το σενάριο
108
. 

 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Η επιλογή της δημιουργικής ένταξης της λογοτεχνίας στο χώρο της εκπαίδευσης 

σχετίζεται με την αναγνώριση του ρόλου της ως φορέα καλλιέργειας τόσο δεξιοτήτων 

γραμματισμού, όσο και δόμησης των πολιτισμικών, ηθικών και κοινωνικών 

ταυτοτήτων των παιδιών. Από την άλλη πλευρά η αξιοποίηση της δυνατότητάς της 

για δημιουργία συνθηκών προβληματισμού, παράλληλα με τη διασφάλιση 

αντίστοιχων συνθηκών αισθητικής απόλαυσης (Σπανός, 1993: 112), μπορεί να 

προσφέρει τα εργαλεία για την κατανόηση του κόσμου αλλά και της 

υποκειμενικότητάς μας (Ι.Ε.Π. 2011: 22) και παράλληλα να αποτελέσει το μέσο για 

την έκφραση προσωπικών απόψεων και ιδεών. 

Η συγκεκριμένη προοπτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη σύγχρονη 

πολυπολιτισμική πραγματικότητα των σχολικών τάξεων. Η λογοτεχνία μπορεί να 

λειτουργήσει ως το πλαίσιο για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαπολιτισμικής αγωγής 

που στοχεύουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας και την καλλιέργεια της  

διαπολιτισμικής ικανότητας, στην έννοια της οποίας εντάσσεται η ικανότητα του 

ατόμου να διαχειρίζεται με επάρκεια και με την απαραίτητη ευελιξία την επικοινωνία 

του με πράξεις, συνήθειες και προσδοκίες ατόμων με διαφορετικό πολιτισμό 

(Παπαβασιλείου, Χαραλαμπάκη, 2002). Η αποδοχή των ατομικών ιδιαιτεροτήτων, ο 

εντοπισμός μέσα από βιωματικές δραστηριότητες των κοινών εμπειριών, 

ενδιαφερόντων και ανησυχιών που συνθέτουν την ανθρώπινη φύση συμβάλει στην 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας των μαθητών μας.  

Η αναγνώριση της ετερότητας, αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη, για 

να αρθούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που εδράζονται στην άγνοιά του 

διαφορετικού. Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας μπορεί να αποτελέσει κομβικό στοιχείο 

για την καλλιέργεια συγκεκριμένου είδους σκέψης ή και συμπεριφοράς που οδηγεί σε 

νέες, πρωτότυπες, προσωπικές αλλά και κατάλληλες ιδέες και λύσεις (Κούσουλας, 

2005), συμβάλλοντας στην απενοχοποίηση της  ‘διαφορετικότητας’, την αποδόμηση 

των στερεοτύπων του ‘ξένου’, του ‘άλλου’, του ‘διαφορετικού’ και την ειρηνική 

συνύπαρξη. 

Ενώ στο πεδίο της παιδαγωγικής, η πρότασή μας κινείται στη 

διαπολιτισμικότητα, στο πεδίο της διδακτικής της γλώσσας βασίζεται στο θεωρητικό 

πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Αξιοποιούνται 

στοιχεία των ψηφιακών γραμματισμών, του γραμματισμού των μέσων και του 

οπτικού γραμματισμού που μέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες εμπλέκουν τα 

παιδιά σε βιωματικές πρακτικές μάθησης. Η εμπλοκή με το λογοτεχνικό κείμενο 

συνδυάζεται με την επιδίωξη παράλληλης εξοικείωσης των παιδιών με τη χρήση 

πολυτροπικών κειμένων και τη δυνατότητα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. για την 

ενσωμάτωση νέων σημειωτικών τρόπων στην κατασκευή του γραπτού κειμένου 

(Χατζησαββίδης, 2003). 

Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων που αξιοποιήθηκαν ανήκει στην κατηγορία 

των wordless books (Norton, 2007). Οι εικόνες, που αποτελούν τον κυρίαρχο 

                                                           
2.Για εκτεταμένη παρουσίαση του προγράμματος και ανάλυση των αποτελεσμάτων βλ. 

Κουτσογιάννης, Δ., Χατζηκυριάκου, Ι., Αντωνοπούλου, Στ., Αδάμπα, Β., Παυλίδου, Μ. (2015)  

Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Τόμ. Α, Β. 

Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ. 
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σημειωτικό τρόπο των βιβλίων αυτών, εκτός από αντικείμενο παρατήρησης, μπορούν 

να αποτελέσουν την αφορμή για διατύπωση υποθέσεων, καθώς και αντικείμενο 

ανάλυσης αλλά και κατανόησης (Σφυρόερα, 2003: 29). Η παρουσία τους μπορεί να 

συμβάλει «στο πέρασμα από το γνωστό στο άγνωστο», στοιχείο που αποτελεί μια από 

τις βασικές αρχές οικοδόμησης της γνώσης (Σφυρόερα 2003: 34). Η αποδέσμευσή 

τους από το γλωσσικό κώδικα τις καθιστά μια δόκιμη διδακτική επιλογή για την 

ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας ιδιαίτερα των αλλοδαπών μαθητών. 

Βασικό εργαλείο για τη εξέλιξη των σεναρίων, οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται για την 

από κοινού πρόσβαση και την ανάγνωση των λογοτεχνικών έργων,για τη διεύρυνση 

των ορίων της σχολικής τάξης, την ενσωμάτωση πολλαπλών φωνών (Bakhtin,1981) 

και λόγων (Gee,1996) και τέλος για τη δημιουργία και την ανάδειξη του παραγόμενου 

έργου των παιδιών. Η γνωριμία και εξοικείωση με πολυτροπικά κείμενα μικρής 

έκτασης και η κατανόηση της λειτουργικότητάς τους, συμβάλλει στη σταδιακή επαφή 

τους με τα στοιχεία της δομής της γλώσσας παράλληλα με τη «βήμα προς βήμα» 

εξοικείωσή τους με πρακτικές που αφορούν στους νέους γραμματισμούς.  

Επιπλέον, μέσα από τις εφαρμογές των συγκεκριμένων σεναρίων, 

αποδεικνύεται στην πράξη ότι το ζητούμενο της συνεργασίας είναι μια επιλογή που 

με την οργάνωση των κατάλληλων συνθηκών μπορεί να είναι εφικτή. Εκπαιδευτικοί 

διαφορετικών ειδικοτήτων μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με συναδέρφους τους, να 

γνωρίσουν βιωματικά άλλους τρόπους εργασίας και να διευρύνουν τις γνώσεις τους 

διαπιστώνοντας πως πολλά από τα θέματα που πραγματεύονται μπορούν να είναι 

κοινά και να αντιμετωπίζονται κάτω από την ίδια προοπτική.  

 

 

1. Δεδομένα  

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εισήγησης αναλύθηκαν δύο σενάρια που συντάχθηκαν 

από τις δύο εισηγήτριες για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη Β΄ τάξη 

του  Δημοτικού Σχολείου και τέσσερις εφαρμογές των σεναρίων που έγιναν από τις 

ίδιες τις συντάκτριες αλλά και με εναλλαγή, καθώς η μια εφάρμοσε τα σενάρια που 

είχε συντάξει η άλλη. Τα σενάρια (με τίτλους «Το ταξίδι» και «Τα χρώματά μας…τα 

χρώματα της ευτυχίας») καθώς και οι εφαρμογές τους («Το ταξίδι» 1, 2 και «Τα 

χρώματά μας… τα χρώματα της ευτυχίας» 1, 2) βρίσκονται αναρτημένα στη βάση 

του ΠΡΩΤΕΑ.   

Η ανάλυση γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον αναλύονται οι στόχοι που θέτει το 

συνταγμένο σενάριο σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και στη 

συνέχεια αναλύονται οι εφαρμογές σε σχέση με το συνταγμένο σενάριο, ώστε να 

αναδειχθεί η ποικιλομορφία που προκύπτει από το πλαίσιο που είχαν να 

διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί.  

Η ανάλυση αξιοποιεί τα ερευνητικά εργαλεία της διεπιδραστικής 

κοινωνιογλωσσολογίας (Cook–Gumperz,2008) και αντιμετωπίζει τη διδασκαλία σαν 

επικοινωνιακό γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου τα μέλη της κοινότητας μάθησης 

συνοικοδομούν νοήματα, λόγους και ταυτότητες μέσα από μια αλληλουχία λεκτικών 

πράξεων που συμβαίνουν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σηματοδοτούν αυτές τις 

πράξεις. Καθώς οι καταγραφές των εφαρμογών παρουσιάζουν μόνο την αλληλουχία 

των δραστηριοτήτων έτσι όπως δίνεται από τους εκπαιδευτικούς που τα εφάρμοσαν, 

μελετήθηκε ο ρόλος των δραστηριοτήτων σε μια αλυσίδα αλληλεπιδράσεων κατά την 

εξέλιξη των σεναρίων με βάση τους στόχους που εξυπηρετούσαν, σύμφωνα με όσα 

περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί στην παρουσίασή τους (ΠΡΩΤΕΑΣ).  

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1461
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1617
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=1617
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2406
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2223
http://proteas.greek-language.gr/files/document/arxeia/kafetzi_ta_xromata_mas_efarmogi.pdf
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2413
http://proteas.greek-language.gr/index.html
http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html?lq=
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Κατηγοριοποιήθηκαν αρχικά οι στόχοι και οι δραστηριότητες που προβλέπουν 

τα αρχικά σενάρια ώστε να εντοπιστούν οι τρόποι που προσεγγίζουν το παιδαγωγικό 

θέμα. Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι καταγραφές των εφαρμογών για να αναδειχθεί η 

διαφοροποίησή τους ως προς τα δεδομένα των αρχικών σεναρίων. Τέλος, 

εξετάστηκαν συγκριτικά οι κατηγορίες τόσο ανάμεσα στις εφαρμογές όσο και με το 

αρχικό σενάριο. Αυτό έγινε για να αναδειχθεί η δυνατότητα διαφοροποίησης που είχε 

κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο κλήθηκε να εφαρμόσει το 

σενάριο, αλλά και πώς οι αρχικοί στόχοι και η φιλοσοφία του σεναρίου μπόρεσαν να 

διαφοροποιηθούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες, το παιδαγωγικό προφίλ και οι 

στόχοι του κάθε εκπαιδευτικού. Παράλληλα αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι 

Τ.Π.Ε. εμπλέκονται στο κάθε σενάριο.  

 

 

2. Ανάλυση σεναρίων 

 

2.1. «Το ταξίδι» 

 

Η σύνταξη του σεναρίου το εντάσσει στις ώρες διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος ώστε να λειτουργήσει συμπληρωματικά και να διευρύνει τις 

δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου. Η παιδαγωγική του οπτική αντλεί από το 

πλαίσιο της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας και της θεωρίας των κειμενικών 

ειδών, ενώ αξιοποιούνται τα πεδία των πολυγραμματισμών και των ψηφιακών 

γραμματισμών. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1, η πλειοψηφία από 

το σύνολο των 25 δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τη συντάκτρια είναι 

προσανατολισμένο στην επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία –και μάλιστα στη πιο 

σύγχρονη εκδοχή της (Διδασκαλία Βασισμένη σε δραστηριότητες, Task Based 

Language Learning , Willis, 1996). 

 
Γράφημα 1: Ανάλυση δραστηριοτήτων σεναρίου «Το ταξίδι» 

 

 
  

Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που διακρίνονται: 

1.Δραστηριότητες που εμπλέκουν τα παιδιά σε περιστάσεις επικοινωνίας 

2. Δραστηριότητες στις οποίες αναλαμβάνουν ρόλους 

3. Δραστηριότητες όπου κατανοούν το πλαίσιο κοινωνικών συναναστροφών 

4. Δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών και διαπραγμάτευσης 

5. Δραστηριότητες όπου οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται για να διευρύνουν τα όρια της τάξης 

και ενσωματώσουν περαιτέρω λόγους και φωνές.  
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Η υπεροχή των δραστηριοτήτων εμπλοκής σε περιστάσεις επικοινωνίας είναι 

κατανοητή λόγω του θεωρητικού πλαισίου που το διαμόρφωσε. Οι περισσότερες 

προτάσεις αξιοποιούν τον προφορικό λόγο εξαιτίας της ηλικίας των παιδιών όπου ο 

προφορικός λόγος κυριαρχεί στη μαθησιακή διαδικασία, στοιχείο που διευκολύνει 

άλλωστε τους δίγλωσσους μαθητές/ριες της τάξης. Οι δραστηριότητες καταιγισμού 

ιδεών και διαπραγμάτευσης που ακολουθούν, λειτουργούν σε ένα μεταγνωστικό 

επίπεδο για τα παιδιά, αφού απαιτούν την επαναχρησιμοποίηση λεξιλογίου και 

γνώσεων που αποκτήθηκαν προηγουμένως. Τέλος, η διεύρυνση των ορίων της τάξης 

και η ενσωμάτωση νέων φωνών επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε και 

αποτελεί το σκαλί πάνω στο οποίο πατούν οι δραστηριότητες περιστάσεων 

επικοινωνίας και καταιγισμού ιδεών.   

Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία λεξιλογίου, αυτή εντάσσεται στις παραπάνω 

δραστηριότητες και υιοθετεί ισορροπία ανάμεσα στη ρητή και τη μη ρητή μορφή της: 

 
Γράφημα 2: Ανάλυση διδασκαλίας λεξιλογίου «Το ταξίδι» 

 

 
 

Σε ότι αφορά την εμπλοκή Τ.Π.Ε., αυτές αξιοποιούνται για: 

1. Διεύρυνση των ορίων της τάξης 

2. Από κοινού πρόσβαση σε πληροφορίες 

3. Αναζήτηση πληροφοριών 

4. Πρόσκτηση πληροφοριών 

5. Δημιουργία σώματος πληροφοριών 

6. Δημιουργία πολυτροπικών κειμένων 

7. Διαχείριση ψηφιακών κειμένων 

 
Γράφημα 3: Ανάλυση εμπλοκής Τ.Π.Ε.  στη σύνταξη του σεναρίου «Το ταξίδι» 
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Η εμπλοκή των Τ.Π.Ε. κινείται κυρίως στις δεξιότητες τεχνολογικού 

γραμματισμού (δημιουργία πολυτροπικών κειμένων με ψηφιακά εργαλεία και 

διαχείριση ψηφιακών κειμένων), γεγονός αναμενόμενο για την ηλικία των παιδιών 

που βρίσκονται στην αρχική φάση εμπλοκής τους με τις Τ.Π.Ε.. Σημαντική είναι 

ωστόσο και η αξιοποίησή τους για διεύρυνση των φυσικών ορίων της τάξης, 

φέρνοντας στο προσκήνιο του διαλόγου πληροφορίες από χώρους εκτός του πλαισίου 

της. Τέλος, η από κοινού πρόσβαση και η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και 

πρόσκτησής τους, κάνουν εφικτή την ολοκλήρωση των επικοινωνιακών 

δραστηριοτήτων. 

 

2.2 «Τα χρώματά μας…τα χρώματα της ευτυχίας» 

 

Η σύνταξη του σεναρίου το εντάσσει στις ώρες διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος και συγκεκριμένα της φιλαναγνωσίας. Η παιδαγωγική του οπτική αντλεί 

από το πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής και της διαθεματικότητας, στοχεύοντας 

γλωσσικά στην αξιοποίηση του θεωρητικού πλαισίου της επικοινωνιακής χρήσης της 

γλώσσας και του κριτικού γραμματισμού, ενώ αξιοποιούνται τα πεδία των 

πολυγραμματισμών και των ψηφιακών γραμματισμών.  

Παιδαγωγικός στόχος του σεναρίου είναι να αξιοποιήσει τη λογοτεχνία για να 

διαπραγματευτεί το θέμα της προσωπικής ταυτότητας σε σχέση με την ετερότητα, το 

θέμα της διαπολιτισμικότητας και της πολιτισμικής συνύπαρξης. Μέσα από τη 

διαπραγμάτευση και τον αναστοχασμό επιχειρεί να καλλιεργήσει πλευρές του 

κριτικού γραμματισμού. 

Στους γλωσσικούς στόχους συμπεριλαμβάνονται η εξοικείωση με νέες μορφές 

και σημειωτικούς τρόπους λογοτεχνικού λόγου, η καλλιέργεια του προφορικού και 

γραπτού λόγου καθώς και η διαχείριση ψηφιακών πολυτροπικών κειμένων. Σε ό,τι 

αφορά το πεδίο των γραμματισμών το σενάριο στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

διαχείρισης ψηφιακών εργαλείων, όπως το google earth και πλοήγησης στο 

διαδίκτυο, της χρήσης εφαρμογών κατασκευής πολυτροπικών κειμένων και τέλος 

δεξιοτήτων οπτικού και ακουστικού γραμματισμού. 

 
Γράφημα 4: Ανάλυση δραστηριοτήτων σεναρίου «Τα χρώματά μας…τα χρώματα της ευτυχίας» 
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Όπως φαίνεται και από το Γράφημα 4, η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται από τη συντάκτρια, είναι προσανατολισμένη στη διαπραγμάτευση του 

διαφορετικού και την εμπλοκή των παιδιών ώστε να αναγνωρίσουν την ετερότητα και 

τη συμβολή της στη διαμόρφωση μιας πολυφωνικής παγκόσμιας κοινωνίας. 

Κινούμενο στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, το σενάριο αξιοποιεί τις 

κειμενικές εμπειρίες των παιδιών εκθέτοντάς τα παράλληλα σε κείμενα τα οποία 

καλούνται να ερμηνεύσουν σταδιακά από το ατομικό στο ομαδικό και τέλος σε 

επίπεδο τάξης. Το υψηλό ποσοστό δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης δομεί 

προοδευτικά έναν κοινό λόγο της τάξης απέναντι στην ετερότητα, καθιστώντας την 

μια κοινότητα μάθησης (Κωστούλη, 2009). Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 

ενσωματώνονται και άλλοι λόγοι και φωνές με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., 

διευρύνοντας τα φυσικά όρια της τάξης. 

Τέλος, η σύνδεση της ατομικότητας με την ετερότητα πραγματοποιείται μέσα 

από δραστηριότητες αναστοχασμού των παιδιών επάνω στις διαφορές που έχουν σε 

τοπικό επίπεδο (τάξη) και τη διεύρυνσή τους σταδιακά σε επίπεδο παγκοσμιότητας.  

Το σενάριο αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο των πολυγραμματισμών 

(Kalantzis and Cope, 1999: 689–690, Αρχάκης & Τσάκωνα 2011: 207–208, Cope & 

Kalantzis 2000: 9–37, Χατζησαββίδης, 2003: 410), αναπτύσσει δραστηριότητες στους 

εξής τέσσερις τομείς:  

• την τοποθετημένη πρακτική (situated practice),  

• την ανοικτή διδασκαλία (overt instruction), αξιοποιώντας εμπειρίες και πρακτικές 

των παιδιών από τις κειμενικές τους μήτρες (Dyson and Genishi, 2005) στο πλαίσιο 

του σχολικού γραμματισμού και αναθέτοντας στον εκπαιδευτικό το ρόλο της 

σκαλωσιάς για την αυτόνομη εμπλοκή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. 

 • την κριτική πλαισίωση (critical framing), η οποία αφορά την κριτική ερμηνεία 

ενός κειμένου με βάση την ένταξή του τόσο σε τοπικά όσο και σε ευρύτερα 

κοινωνιοπολιτισμικά πλαίσια και τη διερεύνηση του στόχου για τον οποίο 

δημιουργήθηκε·  

• τη μετασχηματισμένη πρακτική (transformed practice), η οποία αφορά την 

αναπλαισίωση (recontextualization), δηλαδή τη μεταφορά και την προσαρμογή ενός 

τρόπου κατασκευής κειμένου από ένα πολιτισμικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό 

πλαίσιο σε άλλα που διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Σε ό,τι αφορά το βασικό στόχο του σεναρίου, την αποδοχή της 

διαφορετικότητας και τη βιωματική κατανόηση της συμβολής της στην αρμονία της 

παγκόσμιας κοινωνίας, όπως φαίνεται και από το γράφημα, οι δραστηριότητες 

παλινδρομούν ανάμεσα στην ανάδειξη της ατομικότητας και τη συμβολή της 

διαφορετικότητας στο τοπικό και το παγκόσμιο επίπεδο με βάση τον κοινό κρίκο της 

παιδικής ηλικίας και τις κοινές ανάγκες των παιδιών.  

 
Γράφημα 5: Ανάλυση δραστηριοτήτων σεναρίου «Τα χρώματά μας…τα χρώματα της ευτυχίας» 
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Οι Τ.Π.Ε. στο συγκεκριμένο σενάριο αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την 

πρόσβαση στο πολυτροπικό λογοτεχνικό κείμενο (σε τρία από τα τέσσερα που 

χρησιμοποιούνται). Η αξιοποίηση συμβατικών κειμένων δεν θα μπορούσε να 

υποκαταστήσει τη χρήση τους αφού οι σημειωτικοί τρόποι των κειμένων απαιτούν 

ψηφιακό μέσο. Επιπρόσθετα η χρήση των Τ.Π.Ε. διευρύνει τα φυσικά όρια της τάξης 

ενσωματώνοντας φωνές που σταδιακά δομούν ένα νέο λόγο για την ετερότητα.  

 
Γράφημα 6: Ανάλυση εμπλοκής Τ.Π.Ε.  στο σενάριο «Τα χρώματά μας…τα χρώματα της ευτυχίας» 

 
 

 

3. Ανάλυση εφαρμογών:  Εφαρμογή σεναρίου «Το ταξίδι» 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εισήγησης οι εφαρμογές παρουσιάζονται συνδυαστικά 

ώστε να αναδειχθεί το εύρος και οι δυνατότητες του σεναρίου να μετασχηματιστεί 

ανάλογα με τις διδακτικές επιλογές του εκπαιδευτικού που το εφαρμόζει και τα 

δεδομένα του πλαισίου στο οποίο εφαρμόζεται. Οι εφαρμογές αντιμετωπίζονται ως 

γεγονότα γραμματισμού (literacy events, Kωστούλη, 2009) και αναλύονται μέσα από 

το σύνολο των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνουν.  

Το σενάριο «Το ταξίδι» εφαρμόστηκε σε δύο τμήματα της Β΄ τάξης. Και τα δύο 

τμήματα ανήκαν σε σχολεία Ε.Α.Ε.Π., το ένα στη Δυτική και το άλλο στην Ανατολική 

Θεσ/νίκη. Εφαρμόστηκε από τη συντάκτρια του σεναρίου την ώρα του γλωσσικού 

μαθήματος και από εκπαιδευτικό μέλος της ομάδας του ΔΙΑΛΟΓΟΥ την ώρα της 

φιλαναγνωσίας. Η εφαρμογή του σεναρίου σε διαφορετικά πλαίσια αλλά και σε 

διαφορετικά αντικείμενα, προϋπέθετε αναπροσαρμογές που προέκυψαν με τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών και της εποπτεύουσας επιστημονικά ομάδας.  

Αναλύθηκε η μακροδομή των διδακτικών εφαρμογών ως προς τα αρχικά 

δεδομένα και στις δυο περιπτώσεις: 

 

  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Για διεύρυνση των ορίων της τάξης 

Από κοινού πρόσβαση σε κείμενο 

Δημιουργία πολυτροπικών κειμένων 

Μετασχηματισμό κειμένων 

Διαχείρηση ψηφιακών κειμένων 

http://dialogos.greek-language.gr/
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3.1 Εφαρμογή συντάκτριας 

 

Αλλαγές:  

–Εφαρμόζεται στην Ευέλικτη Ζώνη 

–Από τις 25 αρχικά προβλεπόμενες, οι δραστηριότητες της εφαρμογής φτάνουν τις 

58, γεγονός που καταδεικνύει την αναπροσαρμογή των επιλογών στα δεδομένα της 

τάξης που εφαρμόζεται το σενάριο.  

–Η ομαδοποίησή τους διευρύνεται συμπεριλαμβάνοντας κατηγορίες όπως 

δραστηριότητες ψηφιακού γραμματισμού αλλά και μετασχηματισμού κειμένων. Το 

σημαντικό είναι ότι οι δραστηριότητες του σεναρίου διευρύνονται, όπως φαίνεται από 

την καταγραφή της εφαρμογής,  με εμπλοκή και πρωτοβουλία των παιδιών.  «Κατά 

την ενασχόλησή τους με τη συγκεκριμένη εργασία, αναφέρθηκε από κάποιο παιδί “στον 

κόκκινο πίνακα θα βάλουμε τις λέξεις που έχουν στην αρχή τους τη λέξη ταξίδι ενώ 

στον καφέ αυτές που φτιάχνουν μια καινούρια λέξη”. Η διάκριση των λέξεων και η 

κατάταξή τους στην κατάλληλη στήλη έγινε από όλα τα μέλη των ομάδων». Η 

προσωπική εμπλοκή των παιδιών και η αποδοχή από την εκπαιδευτικό των επιλογών 

τους στη μαθησιακή διαδικασία,  έχει συγκεκριμένες υποδηλώσεις για τις μαθησιακές 

ταυτότητες τους, κινούμενη στο πεδίο της κριτικής παιδαγωγικής.  

–Το σύνολο των δραστηριοτήτων μετατίθεται από το πεδίο της επικοινωνιακής 

χρήσης της γλώσσας σε πιο κριτικά πεδία συμπεριλαμβάνοντας το μετασχηματισμό 

κειμένων και δραστηριότητες κριτικού ψηφιακού γραμματισμού. Ακόμη και το υψηλό 

ποσοστό δραστηριοτήτων τεχνολογικού γραμματισμού ή λεξιλογίου/μορφοδομής έχει 

πραγματικά επικοινωνιακούς στόχους με αποτέλεσμα να ενεργοποιεί την εμπλοκή 

των παιδιών που πρωτοβουλιακά διευρύνουν τη δραστηριότητα και 

συνδιαμορφώνουν το λόγο της τάξης για την ετερότητα.  

–Τέλος, η εμπλοκή εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, αναδεικνύει το διαθεματικό 

χαρακτήρα της εφαρμογής, ενώ η συνδυαστική λειτουργία των εκπαιδευτικών 

υποστηρίζει την αλληλεπίδρασή τους και τη μεταφορά γνώσεων από το ένα 

επιστημονικό πεδίο στο άλλο, δημιουργώντας παράλληλα κοινές διδακτικές 

πρακτικές στη σχολική κοινότητα.  
 

Γράφημα 7: Ανάλυση δραστηριοτήτων εφαρμογής σεναρίου  «Το ταξίδι μας 1» 
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ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΡΟΛΟΙ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-ΜΟΡΦ/ΜΗ 

ΤΕΧ/ΚΟΣ ΓΡΑΜ. 

ΨΗΦ/ΚΟΣ ΓΡΑΜ. 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΙΜ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2406


166 
 

3.2 Εφαρμογή 2ης εκπαιδευτικού 

 

Αλλαγές:  

–Εφαρμόζεται στην ώρα της φιλαναγνωσίας 

–Διαφοροποίηση κειμένων: τα κείμενα του σεναρίου είναι επικοινωνιακά 

(πληροφοριακά και κατευθυντικά). Η εφαρμογή στην ώρα της φιλαναγνωσίας 

αναπροσάρμοσε το εύρος των κειμένων που συμπεριλήφθησαν ενσωματώνοντας 

πέντε  λογοτεχνικά κείμενα. Σε μια βαθύτερη ανάλυση των θεματικών πεδίων και των 

συνεισφορών, θα μπορούσε να αναδειχθεί ο κομβικός ρόλος των κειμένων αυτών 

στην καλλιέργεια διαπολιτισμικών στάσεων. 

– Αλλαγές στους τόπους προορισμού/χρήση σχετικών βίντεο για πρόσληψη 

πληροφορίας. 

– Αλλαγές στα κείμενα που παρήγαγαν τα παιδιά. 

Στη λογοτεχνική εκδοχή του, το σενάριο εξυπηρετεί τους στόχους της 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας, κινούμενο περισσότερο στο χώρο της φαντασιακής 

χρήσης της γλώσσας, εκθέτοντας τα παιδιά σε δραστηριότητες επικοινωνιακές και 

βιωματικές.  

Οι στόχοι του σεναρίου αναπροσαρμόζονται από την εκπαιδευτικό 

ενσωματώνοντας πεδία της διαπολιτισμικής αγωγής και της ενσωμάτωσης της 

λογοτεχνίας σε ένα πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού. Διευρύνονται, αποκτώντας 

ιστορική και πολιτισμική διάσταση, και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εντοπισμού και 

διαπραγμάτευσης προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Χαρακτηριστικά η 

εκπαιδευτικός αναφέρει:  

«Συζητήσαμε τις εμπειρίες του Γιώργου, που είναι ο ήρωας του βιβλίου (εμπειρίες 

εικονικές), σε αντιδιαστολή με τις εμπειρίες της θείας του Μάγιας (πραγματικές). 

Αναδείχθηκε η δυνατότητα που μας προσφέρουν τα βιβλία να έχουμε εμπειρίες σε 

ποικίλες διαστάσεις του χρόνου αλλά και του χώρου, καθώς δεν μπορούμε να 

επισκεφτούμε κάθε σημείο του πλανήτη. Επίσης, μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε η 

διάσταση της διαμόρφωσης των επιλογών μας ως προς τον τόπο προορισμού από τις 

γνώσεις που ήδη έχουμε και η ανάγκη να γνωρίσουμε, με τις δυνατότητες που μας 

προσφέρονται με τις Τ.Π.Ε., ποικίλους τόπους του πλανήτη ώστε να επιλέγουμε τους 

τόπους προορισμού μας με συγκεκριμένα κριτήρια». 

 

  

 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες (Γράφημα 8), έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό 

τους να καλύπτουν περιστάσεις επικοινωνίας και καταιγισμού ιδεών (σ’ αυτές 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες διαπραγμάτευσης σε επίπεδο 

ολομέλειας ή ομάδας).  
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Γράφημα 8: Ανάλυση δραστηριοτήτων εφαρμογής σεναρίου  «Το ταξίδι μας 2» 

 

 
 

Οι δραστηριότητες λεξιλογίου/μορφοδομής εξυπηρετούν τη δόμηση ενός 

κοινού λεξιλογίου της τάξης για την υπό διαπραγμάτευση έννοια, ενώ στις 

δραστηριότητες ψηφιακού γραμματισμού συμπεριλαμβάνονται αυτές που 

αναδεικνύουν τις δυνατότητες του ψηφιακού κειμένου να ενσωματώνει πολλαπλούς 

σημειωτικούς τρόπους, του υπερκειμένου να δημιουργεί πεδία διακειμενικότητας και 

τέλος δραστηριότητες που καλλιεργούν δεξιότητες πλοήγησης και αναζήτησης 

πληροφορίας στο διαδίκτυο.  

Τέλος, η διαπραγμάτευση των επιλογών των ομάδων σε επίπεδο ολομέλειας και 

η δημοσιοποίηση των πολυτροπικών κειμένων τους μέσα από την ιστοσελίδα του 

σχολείου συνέβαλε στην αίσθηση της ισχυροποίησης του λόγου τους μέσα στο 

σχολικό πλαίσιο, γεγονός που επηρεάζει τη συγκρότηση των μαθησιακών ταυτοτήτων 

σε μια κριτική παιδαγωγική οπτική.   

Η συγκριτική ανάλυση των δραστηριοτήτων που προέβλεπε το σενάριο με τις 

δραστηριότητες που τελικά αναπτύχθηκαν στις δύο εφαρμογές (Γράφημα 9) 

αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις που επέβαλαν οι προσωπικές παιδαγωγικές επιλογές 

των εκπαιδευτικών, αλλά και την ευελιξία του σεναρίου να αναπροσαρμοστεί 

καλύπτοντας τις ανάγκες διαφορετικών πλαισίων. Είναι χαρακτηριστική η σημαντική 

αύξηση δραστηριοτήτων καταιγισμού ιδεών και ρόλων. Αυτή αναδεικνύει τον έντονο 

βαθμό εμπλοκής των παιδιών που καθοδήγησαν και στις δύο εφαρμογές σε δράσεις 

πέρα από τις προβλεπόμενες του αρχικού σεναρίου.  
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Γράφημα 9: Συγκριτική Ανάλυση δραστηριοτήτων εφαρμογής σεναρίου  «Το ταξίδι» 

 

 
 

 

4. Εφαρμογή σεναρίου «Τα χρώματά μας… τα χρώματα της ευτυχίας» 

 

4.1 Εφαρμογή συντάκτριας 

 

 Αλλαγές: 

–Διεύρυνση των σημειωτικών στοιχείων που αξιοποιούνται για την κατασκευή των 

κειμένων με πρωτοβουλία των παιδιών. 

–Διαφοροποίηση ενός από το σώμα των βιβλίων με συνέπεια να επεκταθεί το θέμα 

της ετερότητας και στα άτομα με ειδικές δεξιότητες. Διευρύνθηκαν με τον τρόπο αυτό 

οι φωνές και οι λόγοι που ενσωματώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.  

–Αξιοποίηση ιστορικού της κοινότητας με ενσωμάτωση στην εφαρμογή 

προηγούμενων εμπειριών της. 

Από την ανάλυση των δραστηριοτήτων (Γράφημα 10) διαφαίνεται η έμφαση στη 

διαπραγμάτευση της ετερότητας  που πραγματοποιήθηκε στο σχήμα ατομικό–ομάδα–

ολομέλεια. Οι κύκλοι διαπραγμάτευσης επαναλαμβάνονταν ενσωματώνοντας τα νέα 

στοιχεία που προέκυπταν από την κάθε φορά δραστηριότητα, ώστε να 

συνοικοδομηθεί ένας νέος λόγος της τάξης. Τα φυσικά όρια της τάξης διευρύνθηκαν 

συμπεριλαμβάνοντας ιστοσελίδες πολυπολιτισμικών σχολείων, αναζήτηση 

πληροφοριών για χώρες μέσω του google earth. Τέλος, αξιοποιήθηκε η προσωπική 

εμπλοκή τόσο μέσα από την ίδια την αρχική σύλληψη  του σεναρίου όσο και από την 

αξιοποίηση των ερμηνειών των εμπειριών των παιδιών από τη γνωριμία τους με 

αθλητές και μέλη της Επιτροπής Παραολυμπιακών Αγώνων. Μετασχηματίστηκαν 

κείμενα από προφορικά σε συμβατικά/γραπτά και ψηφιακά/πολυτροπικά, 

αξιοποιώντας τους σημειωτικούς τρόπους για να μεταφερθούν πολλαπλά μηνύματα.  
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Γράφημα 10: Ανάλυση δραστηριοτήτων εφαρμογής σεναρίου  

 «Τα χρώματά μας… τα χρώματα της ευτυχίας1» 

 

 
 

4.2 Εφαρμογή 2ης εκπαιδευτικού  

 

Αλλαγές:   

–Εκκίνηση από ανάγνωση ποιήματος 

–Διεύρυνση δραστηριοτήτων 

–Διεπιστημονική  προσέγγιση με την ένταξη περισσότερων εκπαιδευτικών 

(πληροφορικός, εικαστικών, θεατρικής αγωγής) 

–Αλλαγή πεδίων των φύλλων εργασίας/επιλογή φύλλων εργασίας 

–Ελεύθερη επιλογή για χρήση από τις ομάδες του συνοδευτικού υλικού του σεναρίου 

Από την ανάλυση των δραστηριοτήτων  (Γράφημα 11) διαφαίνεται το υψηλό 

ποσοστό εμπλοκής των παιδιών που πραγματοποιείται είτε σε ατομικό είτε σε 

ομαδικό επίπεδο. Κεντρικό ρόλο παίζουν επίσης οι δραστηριότητες διαπραγμάτευσης 

της ετερότητας που πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με δραστηριότητες 

κατασκευής κειμένων και βιωματικών παιχνιδιών. Τέλος, οι δραστηριότητες 

ερμηνείας και διαπραγμάτευσης των κειμένων πραγματοποιούνται είτε σε επίπεδο 

ολομέλειας είτε σε επίπεδο ζευγαριών υποστηρίζοντας ισχυρά συνθήκες προσωπικής 

εμπλοκής. 
 

Γράφημα 11: Ανάλυση δραστηριοτήτων εφαρμογής σεναρίου   

«Τα χρώματά μας…τα χρώματα της ευτυχίας 2» 

 

 

http://proteas.greek-language.gr/files/document/arxeia/kafetzi_ta_xromata_mas_efarmogi.pdf
http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=2413
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Εξετάζοντας συγκριτικά τα δεδομένα από την ανάλυση των δραστηριοτήτων 

που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών σε σχέση με τα όσα το 

σενάριο προέβλεπε (Γράφημα 12), παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η 

κοινότητα προχώρησε πέρα από το σχεδιασμό. Οι δραστηριότητες 

πολλαπλασιάστηκαν ενώ κινήθηκαν σε πιο κριτικά πεδία.  

 
Γράφημα 12: Συγκριτική Ανάλυση δραστηριοτήτων εφαρμογής σεναρίου   

«Τα χρώματά μας… τα χρώματα της ευτυχίας»  

 

 

 

 

5. Συμπεράσματα– Συζήτηση 

 

Η παραπάνω ανάλυση επιχείρησε να λειτουργήσει αναστοχαστικά, προσπαθώντας να 

εντοπίσει τις ρουτίνες των επιλογών των εκπαιδευτικών που αναδεικνύονται τόσο 

κατά τη σύνταξη των σεναρίων όσο και κατά την εφαρμογή τους.  

Ως προς τη λειτουργία των σεναρίων, η συγκριτική αντιπαραβολή σεναρίου–

εφαρμογών έφερε στο φως την ευελιξία προσαρμογής τους στα δεδομένα και τις 

ανάγκες των εκάστοτε τάξεων και εκπαιδευτικών.  

Από την ανάλυση φάνηκε ότι η διαπραγμάτευση ταυτοτήτων και λόγων, 

δομικών στοιχείων στην παιδαγωγική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διατρέχει 

όλες τις δραστηριότητες, υποστηρίζοντας τις επιμέρους στάσεις που είναι αναγκαίο 

να καλλιεργηθούν σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Η ολομέλεια υπήρξε το πεδίο στο 

οποίο τέθηκαν οι προσωπικές ερμηνείες και οι ερμηνείες των ομάδων, για να 

δημιουργήσουν ένα νέο κειμενικό σύμπαν, διαφορετικό από αυτό των αυτόνομων 

κειμένων, διαφορετικό από τις ατομικές ερμηνείες. Η τάξη έγινε αναγνωστική 

κοινότητα (Rosenblatt,1994) και απέκτησε σταδιακά τον δικό της λόγο.  

Μια πιο βαθιά ανάλυση σε επίπεδο θεματικών πεδίων και διεπίδρασης των 

μελών της μαθησιακής κοινότητας θα μπορούσε να καταδείξει σε όλο το εύρος την 

εξέλιξη του λόγου των κοινοτήτων στο πεδίο της ετερότητας μέσα από την εφαρμογή 

των σεναρίων. Θα αναδείκνυε επίσης τον τρόπο που λειτούργησε η αναπλαισίωση 

των σεναρίων και οι εφαρμογές τους σε ώρες άτυπου ακαδημαϊκού προγράμματος 

(Φιλαναγνωσία/ Ευέλικτη Ζώνη), καθώς και το ρόλο της  Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας για την «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό», αφού μας «…δίνει 

εργαλεία να κατανοήσουμε τον κόσμο και να συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητά 

μας» (Ι.Ε.Π. 2011: 22).  
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Ωστόσο ο στόχος της παρούσας εισήγησης εστιάζει στη μεταφορά του εύρους 

των δραστηριοτήτων που επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε και της αίσθησης του 

κλίματος που αυτές διαμόρφωσαν. 
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Abstract 

This article refers to the application of the implementation and operation of a 

multilingual library in a kindergarten classroom. It exploits the theory of identity and 

identification texts, highlighting cultural diversity and strengthening parental 

involvement, intergenerational communication and family literacy practices.It also 

exploits principles of discovery and experiential learning and encourages cooperative 

and mentoring educational roles. 

Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στην εφαρμογή ανάπτυξης και λειτουργίας μιας 

πολύγλωσσης βιβλιοθήκης σε τάξη νηπιαγωγείου. Αξιοποιεί τη θεωρία γύρω από τα 

κείμενα ταυτότητας και ταύτισης σε μια διαδικασία ανάδειξης της πολιτισμικής 

ετερότητας, ενισχύει τη γονεϊκή εμπλοκή, τη διαγενεακή επικοινωνία και τις 

πρακτικές γραμματισμού της οικογένειας. Αξιοποιεί επίσης αρχές της ανακαλυπτικής 

και της βιωματικής μάθησης και ενθαρρύνει τον συνεργατικό και καθοδηγητικό 

εκπαιδευτικό ρόλο. 

 

 

Το πλαίσιο της εφαρμογής 

 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια εφαρμογή στα πλαίσια της εκπόνησης της 

διδακτορικής μου διατριβής με θέμα: «Κείμενα ταυτότητας και ερευνητικές 

προσεγγίσεις τους στο νηπιαγωγείο» που βρίσκεται σε εξέλιξη και εφαρμόστηκε τη 

σχολική χρονιά 2015–2016 στο 14ο Νηπιαγωγείο Συκεών, όπου φοιτούσαν 

δεκατέσσερα νήπια και προνήπια, έξι εκ των οποίων δίγλωσσα. Η πολυπολιτισμική 

σύνθεση της τάξης αποτελεί ένα δεδομένο και υπογραμμίζει, ως σημαντική 

συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διαπραγμάτευση με θέματα που την 

αξιοποιούν και την αναδεικνύουν, όπως και η συγκεκριμένη εφαρμογή.  

Η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στο σχολείο προϋποθέτει αλλαγές που 

αφορούν τις πολλαπλές διαστάσεις του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι, όπως η φιλοσοφία 

που διαπνέει το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα, το πρόγραμμα 

διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και οι διδακτικές μέθοδοι. Οι αλλαγές αυτές 

συνεπάγονται ένα διαφοροποιημένο ρόλο των εκπαιδευτικών που καλούνται να 

αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν οι ίδιοι/ες στρατηγικές που θα συμβάλλουν στη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου (Κεσίδου, 2008α: 7), στο πλαίσιο μιας 

πολιτισμικά συνειδητοποιημένης διδασκαλίας, ως μέθοδο μάθησης που ενδυναμώνει 

κοινωνικά, συναισθηματικά και γνωστικά όλους/ες τους/τιςεμπλεκόμενους/ες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Τσοκαλίδου, 2008: 113). Το ζητούμενο για τη διαχείριση 
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της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στο σύγχρονο σχολείο και την ανάδειξη 

της πολιτισμικής του σύνθεσης δεν είναι απλά η μελέτη και γνώση γλωσσών και 

πολιτισμών, αλλά και η χρησιμοποίηση αυτής της γνώσης για αναστοχασμό των 

εκπαιδευτικών και έμπνευση στις πρακτικές που εφαρμόζουν. 

 

 

Θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη διαφορετική γλώσσα που φέρνουν 

οι μαθητές/ριες στο σχολείο εστιάζει στις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτή στη 

σχολική επίδοση και γνωστική εξέλιξη των μαθητών/ριών. Ερευνητικά δεδομένα 

έχουν δείξει ότι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις θεωρούν 

βασικό παράγοντα προβλημάτων τη γλώσσα, η οποία παρουσιάζεται σε δηλώσεις 

τους ως «τεράστιο» εμπόδιο (Βαμβακίδου κ. ά. 2003:47). Η διαφορετικότητα του 

μορφωτικού κεφαλαίου αντιμετωπίζεται ως ένα είδος ελλείμματος που πρέπει να 

καλυφθεί με ευθύνη ολοκληρωτικά των μαθητών/ριών, με ένα ισοπεδωτικό και 

μονολιθικό τρόπο αντιμετώπισης της σχολικής ετερότητας (Κάτσικας & Πολίτου 

1999:138,139). Δίνεται έμφαση στην αντιστάθμιση του ελλείμματος και όχι στην 

αξιοποίηση των γλωσσικών και πολιτισμικών διαφορών προς όφελος όλων των 

μαθητών/ριών, αντιβαίνοντας στις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής που 

αντιμετωπίζει την πολυπολιτισμικότητα στο σχολείο ως πρόκληση και ευτυχή 

συγκυρία και προωθεί την αλληλεπίδραση μαθητών/ριών, φορέων διαφορετικών 

πολιτισμικών κεφαλαίων (Κεσίδου 2008β: 14). 

Αντίστοιχα η γονεϊκή εμπλοκή είναι πολιτισμικά προσδιορισμένη (Χατζηδάκη, 

2007) και η μειωμένη σχολική συμμετοχή των γονέων που διαφέρουν πολιτισμικά 

συχνά αντιμετωπίζεται ως έλλειμμα (Μητακίδου & Τρέσσου, 2002). Οι εκπαιδευτικοί 

συνήθως αποδίδουν την απουσία των πολιτισμικά διαφορετικών γονέων από το 

σχολείο και την έλλειψη επικοινωνίας μαζί τους σε χαμηλό ενδιαφέρον και στη μη 

κατανόηση της ελληνικής γλώσσας (Καλογρίδη, 2006 Γιαγκουνίδης & Λαλούμη–

Βιδάλη, 2004 Μάνεσης, 2004 Νικολάου, 2000). Έτσι μεταβιβάζεται στους γονείς 

μια ευθύνη που δημιουργεί αρνητικές αντιλήψεις, ρατσιστικές στάσεις και 

αποκλεισμό από την εκπαίδευση των παιδιών τους (Τσιάκαλος, 2000). 
Η εκτίμηση πως οι γονείς με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο 

έχουν λίγες ή καθόλου προσδοκίες από τα παιδιά τους για σχολική επιτυχία, που 

εκλαμβάνεται ως αδιαφορία (Νικολάου, 2000: 56), τείνει να αμφισβητηθεί με έρευνες 

από όπου προκύπτει αντίθετα ότι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση των παιδιών τους 

και στηρίζουν τη μόρφωσή τους, αλλά για πρακτικούς λόγους δε συμμετέχουν όσο θα 

ήθελαν (Χατζηδάκη, 2007: 149). Η διάσταση απόψεων μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τη γονεϊκή εμπλοκή πιθανά να οφείλεται στη διαφορετική 

ερμηνεία που δίνει κάθε ομάδα σε αυτήν (Μαλιγκούδη, 2010: 229). Επιπλέον, η 

ερμηνεία και οι διαστάσεις που αποδίδονται στη γονεϊκή εμπλοκή δεν 

ανταποκρίνονται στην κουλτούρα όλων των εθνοτικών ή θρησκευτικών ομάδων αλλά 

κύρια σε αυτών των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης (Χατζηδάκη, 2007: 135,137). 

Αρκετές φορές οι γονείς δεν γνωρίζουν τον τρόπο εμπλοκής τους και τις προσδοκίες 

του σχολείου και των εκπαιδευτικών (Νικολάου, 2000 Μητακίδου & Τρέσσου, 

2007 Coelho, 2007) που τείνουν να αντιμετωπίζουν όλους τους γονείς σαν μια 

ομοιογενή ομάδα, «εγκλωβισμένοι/ες στο μύθο ότι το σχολείο δεν κάνει διακρίσεις» 

(Συγγιρίδου, 2010: 151) και την ελληνική γλώσσα ως εργαλείο σχολικής και 

επαγγελματικής εξέλιξης και μέσο κοινωνικής ισότητας, σε μία «ψευδαίσθηση 

ισότητας» (Γκαϊνταρτζή, 2012: 435). 
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Έχει τονιστεί η ανάγκη ενός συνεργατικού και αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα 

της εκπαίδευσης των μειονοτήτων και μιας παιδαγωγικής που να λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες, το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο του παιδιού και της 

οικογένειάς του (Cummins, 2003 Τσοκαλίδου, 2012). Καλούμαστε να επενδύσουμε 

στις γνώσεις των παιδιών και στον γραμματισμό που έχουν ήδη αναπτύξει στο 

περιβάλλον όπου μεγαλώνουν (Τσοκαλίδου, 2012:115) και να αξιοποιήσουμε 

παιδαγωγικά «κείμενα ταυτότητας και ταύτισης» δημιουργώντας συνθήκες 

ενδυνάμωσης ταυτοτήτων (Cummins, 2003 Cummins & Early, 2011Κομπιάδου, 

2013). Προτείνουμε το άνοιγμα του σχολείου σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

προωθούν τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανομοιογένεια του οικογενειακού περιβάλλοντος και αξιοποιώντας τις ταυτότητες 

των παιδιών. 

 

 

Γονεϊκή εμπλοκή–διαγενεακή επικοινωνία–πρώιμος γραμματισμός 

 

Έχουν υποστηριχτεί οι πολυδιάστατες θετικές συνέπειες της γονεϊκής εμπλοκής και 

της συνεργατικής σχέσης σχολείου και οικογένειας τόσο για τους/τις ίδιους/ες 

τους/τις μαθητές/ριες όσο για τους γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς και ως πιο 

αποτελεσματικά προγράμματα για την πρώιμη παιδική ηλικία εκείνα που εμπλέκουν 

τους γονείς στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους
109
. Η εμπλοκή των γονέων 

αυξάνει το ενδιαφέρον των παιδιών, βοηθά στην αυτοεικόνα και την πρόοδό τους, 

αυξάνει τα κίνητρα των γονέων, κινητοποιεί τους/τις εκπαιδευτικούς και λειτουργεί 

ως γέφυρα επικοινωνίας και ως κοινό σημείο ενδιαφέροντος(Epstein, 2009Γεωργίου, 

2009: 18). Υποστηρίζεται δε, πως ο ρόλος των γονέων στη σχολική ζωή και το είδος 

της σχέσης τους σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το 

ίδιο το σχολείο (Γεωργίου, 2009: 70) και οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που ορίζουν το 

βαθμό και τη συχνότητα της σχέσης (Συμεού, 2002: 264) ενώ η στάση τους παίζει 

ακόμη πιο σημαντικό ρόλο σε περιπτώσεις που οι γονείς εκφράζουν δυσκολίες 

(Γεωργίου, 2009: 143). 

Με βάση το οικοσυστημικό μοντέλο η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία 

αλληλεπιδρούν με τα παιδιά και επηρεάζουν την πρόοδο και την ανάπτυξή τους 

(Γεωργίου, 2009: 21). Στην κατηγοριοποίηση της Epstein ανάμεσα στους έξι τύπους 

γονεϊκής εμπλοκής αναφέρεται η «μάθηση στο σπίτι» (learning at home). Σε αυτό το 

είδος εμπλοκής, ανάμεσα σε άλλα, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν δραστηριότητες 

όπου μπορούν να συμμετέχουν οι γονείς με τα παιδιά τους και προτείνουν στους 

γονείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες πάνω σε γνωστικά αντικείμενα, όπως π.χ. στη 

λογοτεχνία (Epstein, 2009). Η ανάγνωση βιβλίων με ποιοτικές αλληλεπιδράσεις 

γονέα–παιδιού και με εφαρμογή τεχνικών «σκαλωσιάς» αποδεικνύεται πολύ 

περισσότερο επωφελής για την ανάπτυξη του γραμματισμού σε σχέση με την απλή 

ανάγνωση βιβλίων (Νίκου, 2014:32). Η ανάμειξη των γονέων κοινωνικοποιεί τα 

παιδιά και τους στέλνει το μήνυμα ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική για όλους τους 

φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός ιδιαίτερα στην περίπτωση του 

πρωτογενή αναδυόμενου γραμματισμού, δηλαδή στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

παιδιού και στο νηπιαγωγείο. Η σημασία της καθημερινής εμπλοκής γονέων και 

άλλων προσώπων της οικογένειας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

ανάγνωση και τη γραφή (Τάφα, 2001), της αξιοποίησης του οικογενειακού 
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γραμματισμού (family literacy), τονίζεται ιδιαίτερα και περιλαμβάνει φυσικά και τις 

πρώτες γλώσσες των παιδιών που ομιλούνται στο σπίτι. Η γλωσσική κοινότητα ως 

ερμηνευτικό πλαίσιο και πλαίσιο οργάνωσης της τάξης βοηθά τον/την εκπαιδευτικό 

να αντιληφθεί τις σύνθετες επικοινωνιακές καταστάσεις όπου εκτίθενται καθημερινά 

οι μαθητές/ριες και οι οικογένειές τους και επίσης το γεγονός ότι οι πρώτες τους 

γλώσσες δεν εμποδίζουν την τάξη «να είναι ή να γίνει μία γλωσσική κοινότητα» 

(Σκούρτου, 2011:53). 

Η διαγενεακή επικοινωνία (intergenerational communication) μέσω των 

βιβλίων μπορεί να πετύχει με την εμπλοκή και των δύο πλευρών στην διαδικασία. 

Συντελείται κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με ένα βιβλίο και μετά από 

αυτήν, δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και ενήλικες να συζητήσουν πάνω στο βιβλίο, να 

συνεργαστούν και να διαδράσουν φτιάχνοντας μια «λίστα αναμνήσεων». Ένα βιβλίο 

για παιδιά μπορεί να είναι το ίδιο απολαυστικό και για έναν/μία ενήλικα τόσο μέσα 

από το θέμα, το περιεχόμενο, την εξιστόρηση και την ανάκληση αναμνήσεων, όσο 

και μέσα από τη δημιουργία νέων ερεθισμάτων και θεμάτων για διαπραγμάτευση. Ο 

όρος “crossover literature” που επικράτησε τελευταία για να εξηγήσει το γεγονός ότι 

πολλά παιδικά εικονοβιβλία απευθύνονται το ίδιο στο παιδικό και στο ενήλικο κοινό, 

(πράγμα που γίνεται πολύ συνειδητά) έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τον όρο εικονοβιβλίο 

(Gavriilidis, 2014:124,125).  

Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ή εικονοβιβλίο έχει ενδιαφέρον εκτός από 

το κείμενό του και για τα περικειμενικά του στοιχεία όπως ο τίτλος, ο υπότιτλος, το 

οπισθόφυλλο, οι γραφικές συνθέσεις, άλλα διακοσμητικά στοιχεία, με κυριότερο ίσως 

το εξώφυλλο. Εκτός από την αισθητική του αξία, η κύρια λειτουργία του 

περικειμένου είναι ερμηνευτική, αφού αποτελεί πρόθεση των δημιουργών να 

κατανοηθεί το κείμενο με τη δική τους οπτική (Γιαννικοπούλου, 2016).  

Η οικογενειακή ζωή δίνει καθημερινά ερεθίσματα, για ανάγνωση, γραφή και 

ομιλία. H εμπλοκή σε δραστηριότητες εγγραμματισμού συναφείς με εκείνες του 

σχολείου φαίνεται όμως να σταματά στα πρωτοσχολικά χρόνια (Νίκου 2014). Τα 

εικονοβιβλία, οι ιστορίες, τα αλφαβητάρια, η ενασχόληση με κάθε είδος έντυπου 

λόγου συντελούν στην ανάπτυξη του πρώιμου γραμματισμού, αποτελούν «κείμενα 

ταυτότητας και ταύτισης» (identity texts) αντανακλώντας τις ταυτότητες των παιδιών 

(Cummins & Early, 2011). Η εστίαση στις άλλες γλώσσες των μαθητών/ριών «όχι 

μόνο δεν αποπροσανατολίζει από την Ελληνική, αλλά λειτουργεί ενισχυτικά προς την 

εκμάθησή της» (Σκούρτου, 2011: 74). Τα κείμενα που αναδύονται κατά τη 

διαπραγμάτευση με ένα βιβλίο ως «κείμενα ταυτότητας», ιδιαίτερα αν εμπεριέχουν 

στοιχεία του οικογενειακού γραμματισμού, γραπτά, προφορικά, εικαστικά εκφράζουν 

και αντικατοπτρίζουν τις ταυτότητες των εμπλεκομένων με ένα θετικό τρόπο 

(Cummins & Early, 2011). 

 

 

Η εφαρμογή της πολύγλωσσης βιβλιοθήκης 

 

Γενικός σκοπός της εφαρμογής είναι να δημιουργήσει στα παιδιά την άνεση να 

διαπραγματεύονται υλικό σε άλλες γλώσσες χωρίς να το αντιμετωπίζουν με 

προκατάληψη. Επιπρόσθετα και μακροπρόθεσμα να μη φοβούνται την επαφή με τον 

άλλο/η λόγω γλώσσας και να βιώνουν επικοινωνιακές συνθήκες με ανθρώπους που 

ανήκουν σε άλλους πολιτισμούς και χώρες ως αυριανοί/ές πολίτες/ισσες του κόσμου. 

Να δημιουργήσει στους γονείς ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στο 

γονικό τους ρόλο. Να αντισταθεί σε αισθήματα γλωσσικής υπεροχής και 

ανωτερότητας που πιθανά εκφράζονται ασύνειδα στο πλαίσιο του μονοπολιτισμικού 
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χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Να αποτελέσει εκπαιδευτική πρόκληση, καθώς μέσα 

από τις εμπειρίες των παιδιών που μεταφέρονται στην τάξη δημιουργείται η 

ανατροφοδότηση που κινητοποιεί τον/την εκπαιδευτικό και έτσι ο ρόλος του/της 

γίνεται συνεργατικός και καθοδηγητικός. 

Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή: 

 Κινητοποιεί την εμπλοκή των γονέων 

 Αποτελεί μια διαδικασία ευαισθητοποίησης και αφύπνισης γλωσσών και 

πολιτισμών 

 Αξιοποιεί πρακτικές γραμματισμού της οικογένειας 

 Αντιλαμβάνεται και ενθαρρύνει εκπαιδευτικές πρακτικές ως μία ενεργητική 

και ζωντανή διαδικασία στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής μάθησης 

 Αξιοποιεί τη θεωρία γύρω από τα κείμενα ταυτότητας και ταύτισης 

Ως επιπλέον στόχοι θεωρούνται: η γνωριμία με γλώσσες και πολιτισμούς, η 

εξοικείωση με διαφορετικά αλφάβητα, η  ανακάλυψη κοινών σημείων ανάμεσα στις 

γλώσσες, η άρση πρότυπων ξενοφοβίας και ρατσισμού. 

Η δημιουργία της βιβλιοθήκης έγινε με βιβλία σε γλώσσες οικείες και μη, 

συμπεριλαμβανομένων των πρώτων γλωσσών και των γλωσσών καταγωγής των 

παιδιών, γλώσσες διαφορετικές ως προς τα αλφάβητα, τον τρόπο γραφής και το 

πολιτισμικό υπόβαθρο. Η βιβλιοθήκη είχε χρήση δανειστική, ο δανεισμός ήταν 

εβδομαδιαίος, όπως συνηθίζεται στο νηπιαγωγείο, και διήρκησε συνολικά πέντε 

συνεχόμενες εβδομάδες, από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος του Φεβρουαρίου του 

2016. Έτσι κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να δανειστεί πέντε διαφορετικά βιβλία. Στο 

νηπιαγωγείο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από το Νοέμβριο της 

συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς και τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τη διαδικασία 

επιλογής και δανεισμού βιβλίων. Οι οδηγίες που δόθηκαν στα νήπια δεν διέφεραν 

από αυτές της δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης. Θα έπαιρναν ένα βιβλίο της 

επιλογής τους κάθε Παρασκευή στο σπίτι για να το «διαβάσουν» με τους γονείς, θα 

το επέστρεφαν στις αρχές της επόμενης εεβδομάδας, αφού έκαναν και μια μικρή 

εργασία και θα μπορούσαν να μας πουν τις εντυπώσεις τους και ό,τι άλλο είχε σχέση 

με το συγκεκριμένο βιβλίο. 

Από τους γονείς ζητήθηκε κατά τη διαπραγμάτευση με το κάθε βιβλίο που 

έφτανε στο σπίτι με επιλογή των παιδιών να ασχοληθούν με αυτό με όποιο τρόπο 

εκείνοι/ες με τα παιδιά επέλεγαν, με την αναγνώριση πιθανά γραμμάτων και λέξεων 

και την αντιγραφή τους, με τον πειραματισμό στις άγνωστες γλώσσες, με αναζήτηση 

πληροφοριών για αυτές, με την εικαστική αναπαράσταση σχετικών εικόνων και με 

οποιοδήποτε άλλο δημιουργικό τρόπο ανακάλυπταν. Επίσης ζητήθηκε να γράψουν 

μια μικρή αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το επεξεργάστηκαν μαζί τους. Η ιδέα 

για τη χρήση της δανειστικής πολύγλωσσης βιβλιοθήκης και οι στόχοι της 

συζητήθηκαν σε συγκέντρωση γονέων και γράφτηκαν σε μήνυμα συνοδευτικό του 

βιβλίου. Στο σχολείο διαπραγματευόμασταν με τα παιδιά το υλικό που φέρνανε και 

αξιοποιούσαμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει. Ερευνούσαμε 

επίσης την ανταπόκρισή του στα παιδιά και στους γονείς, τόσο με άτυπες κατ’ ιδίαν 

συζητήσεις και συνομιλιακό υλικό από την τάξη, όσο και με ερωτήσεις αξιολόγησης 

στα παιδιά και στους γονείς 

Τα αποτελέσματα της χρήσης της πολύγλωσσης βιβλιοθήκης έχουν μεγάλο 

ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς και τη στάση που επέδειξαν και για τη 

νηπιαγωγό. Η διαδικασία ομοιάζει στην ερευνητική, ανακαλύπτονται νέες γνώσεις, 

διαμορφώνονται νέες απόψεις, νέες για όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικό. Αποτέλεσε πράγματι ένα 

διερευνητικό ταξίδι, με οφέλη, προβληματισμούς και πλούσια ανατροφοδότηση. 
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Τα παιδιά και τα πολύγλωσσα βιβλία 

 

Τα παιδιά επέδειξαν ανοικτότητα και μεγάλο ενδιαφέρον για τα πολύγλωσσα βιβλία. 

Δεν δίστασαν να πάρουν ένα βιβλίο σε άλλη γλώσσα, δεν εστίασαν σε 

χαρακτηριστικά που πιθανά να προβλημάτιζαν τους/τις ενήλικους/ες 

αναγνώστες/ριες, εφόσον βασίζονται αρκετά στην εικόνα, στις πληροφορίες του 

περικειμένου και όχι περιοριστικά στο λόγο και στο κείμενο. Τα βιβλία εμφανίστηκαν 

στο σχολείο μέσα σε ένα μπαούλο (εικόνα 1) παραπέμποντας σε «θησαυρό» και τα 

παιδιά κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή να τα επεξεργαστούν, παρέμειναν δε 

στο μπαούλο στη γωνιά της βιβλιοθήκης μερικές μέρες πριν δοθούν για δανειστική 

χρήση, ως αφόρμηση και εξοικείωση. Μετά τοποθετήθηκαν σε τραπέζι ώστε να 

μπορούν να διακρίνονται τα γραφικά και εικονικά στοιχεία, να ανασυρθούν οι 

εντυπώσεις τους βλέποντάς τα όλα και να διαλέξουν χωρίς πίεση (εικόνα 2).Τα παιδιά 

δεν προϊδεάζονταν, ενημερώνονταν μόνο για τη γλώσσα του βιβλίου (που μερικές 

φορές τους ήταν οικεία, όπως οι γλώσσες καταγωγής τους και άλλοτε εντελώς 

άγνωστη, όπως για παράδειγμα τα κινέζικα ή τα αραβικά) και τις πληροφορίες που 

ζητούσαν τα ίδια σε σχέση με αυτό, ώστε η επιλογή τους να γίνει με τα δικά τους 

κριτήρια (τα οποία αφορούσαν την εκπαιδευτικό και για αυτό τον λόγο 

καταγράφονταν).  

 

 

 

Ένα σημαντικό μέρος του λογοτεχνικού βιβλίου για παιδιά αποτελεί το 

«παρακείμενο», ό,τι περιβάλλει το λογοτεχνικό κείμενο και στέκεται «παρά» και 

πέρα από το κείμενο, σημεία, σύμβολα, δηλώσεις και συνδηλώσεις. Τα περικειμενικά 

στοιχεία, αυτά που βρίσκονται μέσα στο χωρικό πλαίσιο του βιβλίου επιτελούν τις 

δικές τους λειτουργίες, είναι πολύ σημαντικά στην προσχολική ηλικία και 

επηρεάζουν τους/τις μικρούς/ές αναγνώστες/ριες, αφού ένα και μόνο περικειμενικό 

στοιχείο μπορεί να μεταβάλλει την αρχική πρόθεση (Γαβριηλίδου, 2013:15, 20). Τα 

παιδιά συχνά επέλεγαν με αφορμή το εξώφυλλο και άλλα περικειμενικά στοιχεία, το 

θέμα, το περιεχόμενο αλλά και τις γλώσσες ενδιαφέροντός τους. Στην προσχολική 

ηλικία ιδιαίτερα το εξώφυλλο είναι σημαντικός παράγοντας κατανόησης, βοηθά στην 

ερμηνεία της αφήγησης και στην πρόβλεψη της ιστορίας. Τα παιδιά αυτής της 

ηλικιακής ομάδας χρησιμοποιούν τα περικειμενικά στοιχεία του εξώφυλλου ως προς 

τη νοηματοδότηση του περιεχομένου των βιβλίων και επηρεάζονται από αυτά για την 

επιλογή του βιβλίου (Σδρούλια & Τσιλιμένη, 2017). Σε δυσνόητα κείμενα θεωρείται 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 
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πως το περικείμενο αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στην προσέγγισή του και βοηθά 

την επαγωγική σκέψη (Γιαννικοπούλου, 2016). Στη σύγχρονη εποχή 

επαναπροσδιορίζονται τα όρια του γραμματισμού σε σχέση με το κείμενο (Kalantzis 

& Cope, 2001 Xατζησαββίδης, 2011), η θέση και ο χώρος της εικόνας παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο καθώς η προσέγγιση του κειμένου γίνεται πλέον βάσει της 

πολυτροπικότητας (multimodality). Όλες οι αναπαραστατικές πηγές θεωρούνται 

σημαντικές και όχι μόνο ο γραπτός λόγος (Χοντολίδου, 1999) καθώς αποδίδουν την 

κοινωνική και πολιτισμική δύναμη των κειμένων και των εικόνων και συναφών 

κοινωνικών πρακτικών (Kalantzis & Cope, 2001: 214). Η χρήση της εικόνας, πέρα 

από τις γνωστικές δεξιότητες που προωθεί, διευρύνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 

την εκδήλωση της φαντασίας και των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών/ριών 

(Γρόσδος, 2008:194). Σύμφωνα με την παιδαγωγική του γραμματισμού τα κείμενα 

είναι πολύ σημαντικό να αναφέρονται στα βιώματα των παιδιών και του 

περιβάλλοντός τους, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον (Τσοκαλίδου, 

2012:115). Αναφέρουμε εδώ κάποιες από τις αιτιολογήσεις των παιδιών για την 

επιλογή των βιβλίων. 

Επιλογή βιβλίου σε σχέση με το περιεχόμενο και τα περικειμενικά στοιχεία: 

 «Επειδή είναι μικρός
110

 και κανένας δεν τον προσέχει» (βιβλίο στα 

γερμανικά) 

 «Μου άρεσε που ο ήλιος νίκησε τον αέρα» (βιβλίο στα κορεάτικα) 

 «Μου άρεσαν τα γράμματα» (βιβλίο στα ρωσικά) 

 «Επειδή έχει ζώα και εικόνες που ανοίγουνε» (βιβλίο στα τουρκικά) 

 «Επειδή έχει το λύκο με το πρόβατο» (βιβλίο στα ταϊλανδικά) 

 «Το αρκουδάκι μου άρεσε, για να βρω τι είναι στα λόγια
111
» (βιβλίο στα 

γερμανικά) 

Επιλογές που έγιναν κύρια λόγω της γλώσσας του βιβλίου 

 «Γιατί είναι στα ιταλικά, ή ισπανικά και γιατί έχει παιχνίδια» (βιβλίο στα 

ιταλικά) 

 «Γιατί καταλαβαίνω τι λέει» (βιβλίο στα ρωσικά) 
112

 

 «Να βρίσκω τι λέει εδώ, όχι επειδή έβρισκα τα πράγματα» (βιβλίο στα 

αλβανικά)
113

 

 «Μπορώ να μάθω τη γλώσσα» (βιβλίο στα γερμανικά)  

 «Την αλφαβήτα στα αλβανικά, για να γράψω γράμματα» (βιβλίο στα 

αλβανικά)
114

 

 «Γιατί τα κινέζικα είναι τα αγαπημένα μου» (ημερολόγιο κινέζικο) 

 «Θα γράψω γράμματα, τα βλέπω και θα τα γράφω» (βιβλίο στα ταϊλανδικά) 

Οι γλώσσες επιλογής δεν εμφανίστηκαν σε σχέση με την δημοτικότητα, δεν 

εμφανίστηκαν πρώτες οι ισχυρές γλώσσες, όπως για παράδειγμα τα αγγλικά. Ενώ στις 

συζητήσεις στην τάξη επιλέγονται τα αγγλικά ως πιο δημοφιλή γλώσσα, στην 
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 Εννοεί τον ήρωα του βιβλίου. 
111

 Εννοεί τι γράφει. 
112

 Δίγλωσσο παιδί, πρώτη γλώσσα Ρωσικά. 
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 Δίγλωσσο παιδί, πρώτη γλώσσα Αλβανικά. 
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 Δίγλωσσο παιδί, πρώτη γλώσσα Αλβανικά. 
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περίπτωση της πολύγλωσσης βιβλιοθήκης δε λειτούργησε το ίδιο ως κίνητρο και 

λόγος επιλογής. Αρκετά δίγλωσσα παιδιά όμως, διάλεξαν κάποιο βιβλίο στη γλώσσα 

καταγωγής τους.Τα πιο αγαπημένα βιβλία των παιδιών σε σχέση με τις επιλογές τους 

αναδείχτηκαν (εικόνες 3–6 στο παράρτημα): 

 ένα βιβλίο στα ταϊλανδικά – πέντε επιλογές  

 ένα στα γερμανικά – τέσσερις επιλογές  

 ένα στα σερβικά – τέσσερις επιλογές  

 ένα στα ρωσικά – τέσσερις επιλογές 

Συχνά τα παιδιά κάνανε παρατηρήσεις ή προβλέψεις πριν διαβάσουν το βιβλίο, 

βασιζόμενα σε πληροφορίες από το περικείμενο, που τα επηρέαζαν στην επιλογή 

τους, όπως: «φοράει μαντήλα, μόνο τα κορίτσια φοράνε μαντήλα…», «αυτή είναι η 

αδερφή του, τον βοηθάει στα μαθήματα», «δεν έχει περίεργα γράμματα», «το κορίτσι 

είναι μουσουλμάνα και πιστεύει στον Αλλάχ», «παίζουνε τα ίδια παιχνίδια» «τα 

γράμματα μοιάζουν με τα αγγλικά», «Ala bala portocala σημαίνει άλλη μπάλα 

πορτοκαλί», «αυτή την ιστορία μου τη λέει η γιαγιά μου…», «υπάρχει και στη Σερβία 

η Κοκκινοσκουφίτσα, αλλά και στην Ελβετία και στη Γερμανία» κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 3, 4, 5, 6 
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Οι γονείς και τα πολύγλωσσα βιβλία 

 

Οι γονείς από την άλλη πλευρά διαπραγματεύτηκαν το βιβλίο μαζί με τα παιδιά τους 

ποικιλοτρόπως. Έδειξαν ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμό στη διαχείριση του 

υλικού, ανέπτυξαν γνωστικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, επέδειξαν ζήλο και 

συμμετοχικότητα, συνέχισαν την ανατροφοδότηση της διαδικασίας και πέραν της 

εφαρμογής καθώς εξακολουθούσαν να στέλνουν υλικό σε άλλες γλώσσες και 

παρατηρήσεις σε σχέση με πολιτισμικά στοιχεία και μετά το πέρας της 

δραστηριότητας. Ασχολήθηκαν με τα γραφικά συστήματα, μετέφεραν τις γνώσεις 

τους σε σχέση με το πληροφοριακό υλικό, επέδειξαν παρατηρητικότητα, αναζήτησαν 

μαζί με τα παιδιά παρακειμενικές πληροφορίες για το βιβλίο, τη γλώσσα, τον 

πολιτισμό, έκαναν παρατηρήσεις στα στοιχεία που το περικείμενο έδινε, 

αναγνώρισαν κοινά στοιχεία αλλά και διαφορές ανάμεσα σε γλώσσες, πολιτισμικά 

στοιχεία και λαούς, συνέκριναν τα ελληνικά με τις άλλες γλώσσες και την κουλτούρα 

άλλων χωρών με στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ζητήθηκε από τους γονείς να αξιολογήσουν τη 

δράση της πολύγλωσσης βιβλιοθήκης. Ακολουθούν αποσπάσματα των όσων 

ανέφεραν:  

 «Ενδιαφέρουσα διαδικασία, πρωτοπόρο και σημαντικό αυτό που κάνατε και 

θέτει βάσεις και καταστάσεις που σίγουρα θα βιώσουν στο μέλλον και που τα 

περισσότερα παιδιά ήδη βιώνουν στο σχολικό περιβάλλον.» 

 «Πολύ ενδιαφέρουσα και ο Π. το ευχαριστήθηκε πολύ, κυρίως που μπορούσαμε 

να καταλάβουμε την ιστορία και από τις εικόνες» 

 «Ήταν μια διαφορετική εμπειρία και για μας και για τα παιδιά. Στις γλώσσες 

που δεν μπορούσαμε να βρούμε πλάθαμε μια δική μας ιστορία. Ήταν πολύ 

ενδιαφέρον αυτό.» 

 «…Οι σκοποί έχω την εντύπωση ότι αφορούσαν πιο πολύ τους γονείς παρά τα 

παιδιά… Η επαφή μέσα από την εικονογράφηση με άλλες θρησκείες και 

τρόπους ένδυσης (π.χ. μαντήλα) έγινε αφορμή για συζήτηση και σεβασμό στη 

διαφορετικότητα. Οι κοινές λέξεις με άλλες γλώσσες αποτελούν σημεία επαφής 

μεταξύ των κρατών και των κατοίκων τους» 

 «Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και δημιουργική. Συμφωνώ ότι είχε να προσφέρει 

πολλά στα παιδιά και να καλλιεργήσει ιδιαίτερους τρόπους…» 

 «Φτιάξαμε φανταστικούς διαλόγους, άλλα τα μεταφράσαμε και με άλλα 

γελάσαμε πολύ…» 

 «Μας άρεσε πολύ, μερικές φορές όλη η οικογένεια ασχολούμασταν με το βιβλίο 

για να βγάλουμε μια άκρη.» 

 «Δυσκόλεψε πιο πολύ τους γονείς, παρά τα παιδιά. Κάλυπτε τους σκοπούς που 

αναφέρατε, τα παιδιά δεν τα ενόχλησε που δεν μπορούσαμε να “διαβάσουμε” το 

βιβλίο». 

Σχετικά με την εμπλοκή των ίδιων των παιδιών τους και το ενδιαφέρον που 

αναπτύχθηκε οι γονείς αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα περιστατικά: 

 Για ένα βιβλίο στα γερμανικά: «Η Ν. διέκρινε τη λέξη mama που υπήρχε 

σχεδόν σε κάθε σελίδα. Από μόνη της το βρήκε και μετά το έψαχνε σε κάθε 

σελίδα. Επίσης ασχοληθήκαμε με το θέμα της διαφορετικότητας… Πολύ ωραίο 

βιβλίο, το θέμα τετριμμένο, όλοι διαφορετικοί– όλοι καλοί.» 
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 Για ένα βιβλίο στα σερβικά, με τις ιστορίες της Κοκκινοσκουφίτσας και 

Σταχτοπούτας, «…βρήκαμε κοινά γράμματα, όπως το π… αποκόμισε επίσης ότι 

το ίδιο παραμύθι διαβάζεται και στα ρωσικά, στα αγγλικά και στα ελληνικά. Δεν 

της έκανε εντύπωση γιατί ήδη ξέρει ότι το λένε στη Γερμανία, στην Ελβετία…» 

 Σχετικά με βιβλίο στα τουρκική γλώσσα και παρατηρήσεις στην 

εικονογράφηση: «Στη χώρα που είναι τα δύο αδερφάκια δεν έχουν έπιπλα μέσα 

στο σπίτι, όλοι κάθονται στο πάτωμα. Το κορίτσι φοράει μαντήλα, είναι όλοι 

ξυπόλητοι. Το κορίτσι είναι μεγαλύτερο σε ηλικία και βοηθάει το μικρό της 

αδερφό. Όλα αυτά τα παρατήρησε το παιδί…» 

 Για ένα βιβλίο στα ταϊλανδικά: «Αρχικά είδαμε το εξώφυλλο… Εξήγησα στην 

Β. ότι το βιβλίο είναι γραμμένο στα ταϊλανδικά και είναι μεταφρασμένο από τα 

αγγλικά και ο τίτλος είναι: ‘Το αρνάκι που ήρθε για φαγητό’. Προσπαθήσαμε να 

φανταστούμε τι γίνεται στη ιστορία… Βρήκαμε λέξεις όπως το                      
που σήμαινε τοκ τοκ…» 

 Για ένα βιβλίο στα αλβανικά: Αλφαβητάριο με εικόνες: «Πέρα από την 

αναγνώριση των γραμμάτων επικεντρωθήκαμε στις λέξεις που είναι κοντά στα 

ελληνικά και σαν έννοιες και σαν ήχος: κουβάς kovë, λεμόνι limon, μαμά mum, 

λουλούδι lule, κουτί, kuti, βάρκα varkë, πηρούνι pirun, βαλίτσα valixhe, μπιζέλι 

bizele, καμιόνι kamion, καπέλο kapele, καρότο karrota, βιολί violin, φουστάνι 

fustan, τηλεόραση televizor, καρότσι karrocë, φλυτζάνι filxhan 

Για τα βιβλία στις πρώτες τους γλώσσες οι γονείς δήλωσαν: 

 «Ήταν σημαντικό να διαβάζουμε στη γλώσσα μας, που μιλάμε με τα παιδιά 

μας… Άρεσε στον Α., του φάνηκε πολύ περίεργο που είχε τέτοιο βιβλίο, ήθελε 

να το διαβάζουμε όλο και εμείς δε βαριόμαστε… » 

 «Μου άρεσε που οι άλλοι γονείς  και τα παιδιά μαθαίνουν για τη γλώσσα μας.» 

 «Ένα βιβλίο που μας θύμισε πολλά, δεν τυχαίνει να βρούμε βιβλία στα 

αλβανικά εύκολα, δεν κυκλοφορούν και εμείς δυστυχώς τα χάσαμε ή 

καταστράφηκαν. Τα αφήσαμε πίσω, δεν μας φάνηκαν απαραίτητα… τώρα ναι. » 

 «Μας συγκίνησε… μας θύμισε τα δικά μας χρόνια, αν και τότε ήταν δύσκολα, 

ήταν και όμορφα.» 

 «Όλες οι γλώσσες είναι χρήσιμες…, αυτό είναι το πιο σημαντικό από τη 

βιβλιοθήκη» 

 

 
Εικαστικά και γραπτά κείμενα ταυτότητας πάνω στα βιβλία 
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Συμπεράσματα 

 

Η εφαρμογή της πολύγλωσσης βιβλιοθήκης με κοινή γλώσσα τη σχολική, ανέδειξε το 

ενδιαφέρον για τις άλλες γλώσσες αντικρούοντας τη στερεοτυπική στάση απέναντι 

στο διαφορετικό και στο καινούργιο, αίροντας τον «αποκλεισμό» των άλλων 

γλωσσών και ταυτοτήτων (Γκαϊνταρτζή, 2012: 99). Οι ταυτότητες παιδιών και 

γονέων αναδείχτηκαν μέσα από τα κείμενά τους. Οι πληροφορίες που μεταφέρονται 

από την λογοτεχνία έχουν τη δυναμική να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

ανήλικοι/ες αναγνώστες/ριες αντιλαμβάνονται τον κόσμο τους και δομούν την εικόνα 

τους και τις διάφορες ταυτότητες–ετερότητες (Γαβριηλίδου, 2013: 237). Τα βιβλία 

λειτούργησαν ως κείμενα «ταύτισης» αντανακλώντας σαν καθρέφτης τις ταυτότητες 

που αναδείχτηκαν μέσα από τα διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα 

που περιέγραφαν (Cummins & Early, 2011 Κομπιάδου, 2013). Τα εικονοβιβλία 

θεωρείται πως μπορούν να αποτελέσουν έναν καθρέφτη όπου το παιδί μπορεί να δει 

καλύτερα τον εαυτό του και ο/η ενήλικας μέσα από αυτά να ξανασκεφτεί τις επιλογές 

του, τα επιτεύγματά του, τις επιθυμίες και το πώς θα τις επιτύχει (Gavriilidis, 

2014:127). Όταν μάλιστα αυτά τα βιβλία δεν εκφράζουν μονοπολιτισμικά στοιχεία 

αλλά αντίθετα εμπεριέχουν στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες που 
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ενδιαφέρουν ή προκαλούν, τότε πολύ περισσότερο αντανακλούν τις ταυτότητες των 

παιδιών και των γονέων που εμπλέκονται στη διαδικασία (Cummins & Early, 2011). 

Παιδιά και γονείς αντιλήφθηκαν πως δεν υπάρχει ένας και μόνο σωστός τρόπος 

για να διαπραγματευτούν το βιβλίο και η μάθηση αποτελεί μια ενεργητική και 

ανακαλυπτική διαδικασία. Αξιοποιήθηκαν στρατηγικές ανακαλυπτικής μάθησης 

καθώς η εκπαιδευτικός έδωσε τα ερεθίσματα και οι μαθητές/ριες μέσα από τα βιβλία 

έθεσαν σε λειτουργία τη διαδικασία μάθησης με τη βοήθεια των γονέων τους, 

απλοποιώντας, βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές μέσα από τα πληροφοριακά 

ερεθίσματα και προχωρώντας σε ενεργητική δραστηριοποίηση, επεξεργασία και 

κωδικοποίηση της γνώσης (Bruner 1996, 1997 Καψάλης & Νημά 2008). Η παρούσα 

εφαρμογή θεωρούμε πως προωθεί ένα έμμεσο στυλ διδασκαλίας καθώς δεν υπάρχει 

ύλη που πρέπει να διδαχθεί, δεν προτείνει ένα μονοδιάστατο διδακτικό υλικό, αλλά 

ελεύθερο σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

προσδοκίες τόσο των παιδιών όσο και των γονέων που εμπλέκονται σε αυτή τη 

διαγενεακή μορφή επικοινωνίας. Προωθεί την αυτονομία και την αξιοποίηση των 

ιδεών των μαθητών/ριών και λαμβάνει υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά, το ρυθμό 

μάθησης του κάθε παιδιού και την καλλιέργεια της ωριμότητας καθώς 

δραστηριοποιεί τα παιδιά σε μια διαδικασία ατομικής εξέλιξης, πρωτοτυπίας σε 

σχέση με το υλικό και σε σχέση με το βιβλίο εν γένει, ενθαρρύνοντας την διδακτική 

ποικιλία. Όλα τα παραπάνω συνιστούν χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας (Καψάλης και Νημά, 2008: 229). 

Επιτεύχθηκε η εμπλοκή των γονέων με όλα τα θετικά χαρακτηριστικά που 

προαναφέρθηκαν και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Epstein μέσω της 

μάθησης στο σπίτι (learning at home), καθώς κατά τη διάρκεια της αφήγησης παιδί 

και ενήλικες είδαν τους απεριόριστους τρόπους με τους οποίους ένα εικονοβιβλίο 

μπορεί να αποτελέσει εισαγωγικό σημείο διαγενεακής επικοινωνίας και να 

ακολουθήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που την ενισχύουν (Epstein, 2009). 

Αναπτύχθηκε μέσα από την ιδιαίτερη σχέση του βιβλίου με τον/την ενήλικα/η 

αναγνώστη/ρια
115

 αποτελεσματική επικοινωνία, καθώςδόθηκε η ευκαιρία οι γονείς να 

αφηγηθούν αναμνήσεις τους, να κάνουν ερωτήσεις αμφότεροι γονείς και παιδιά και 

να λάβουν την απαραίτητη προσοχή στις απαντήσεις (Gavriilidis, 2014:125). Τα 

βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό για εκπαίδευση τόσο των 

παιδιών όσο και των ενηλίκων, προωθούν την κριτική σκέψη και για τις δύο ομάδες 

ενδιαφέροντος μέσω των εικονικών και λεκτικών μηνυμάτων (ό.π. 127). 

Η ισότιμη αντιμετώπιση και η άρση διαφορών σε γλωσσικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο ήταν ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της εφαρμογής. Όλοι οι γονείς 

διαπραγματεύτηκαν ένα υλικό που διέφερε από την κυρίαρχη γλώσσα και το 

κυρίαρχο πολιτισμικό τοπίο. Οι δίγλωσσοι γονείς αρκετές φορές βρίσκονταν σε 

πλεονεκτική θέση έναντι των γηγενών, οι οποίοι/ες ενώ είχαν ένα καλό επίπεδο 

γραμματισμού στέκονταν απέναντι στις μεταναστευτικές γλώσσες πιθανά με τον ίδιο 

τρόπο που κάποτε οι μετανάστες γονείς στέκονταν απέναντι στην ελληνική γλώσσα, 

ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής στους στη χώρα. Ο οικογενειακός 

γραμματισμός και οι γνώσεις των δίγλωσσων γονέων αξιοποιούνταν, κάτι που δεν 

ευνοεί το μονοπολιτισμικό τοπίο της εκπαίδευσης. Οι γονείς της κυρίαρχης γλώσσας 

συναισθάνθηκαν τους γονείς μεταναστευτικής καταγωγής όταν αυτοί/ές παίρνουν ένα 

βιβλίο στο σπίτι που πιθανά δεν μπορούν να διαβάσουν και προσπαθούν να 

ανακαλύψουν τρόπους να εμπλακούν στη διαδικασία ή και παραιτούνται από αυτήν. 
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 Σημαντικό χαρακτηριστικό ότι όλη η συγγραφή, η παραγωγή και η προώθηση του βιβλίου ανήκει 

στον ενήλικο πληθυσμό. 
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Το ίδιο συνέβαινε και με τα δίγλωσσα παιδιά, όταν είχαν στα χέρια τους βιβλία 

στις πρώτες τους γλώσσες και ήταν αυτά που κατείχαν τη γνώση: λέξεις, φράσεις, 

ιδιώματα, συμπεριφορές και συνήθειες. Ήταν τα δίγλωσσα παιδιά που μετέδιδαν 

πληροφορίες και μετέφεραν στοιχεία της γλώσσας και του πολιτισμού τους, 

συνειδητοποιώντας πως βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Αυτή η αλλαγή θέσεων είχε 

πολλή μεγάλη αξία και αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης ταυτότητας. 

Συνιστά μια διαδικασία που αντιλαμβάνεται τα συνεχή του εγγραμματισμού ως ένα 

χρήσιμο εργαλείο, ως περάσματα από γλώσσα σε γλώσσα, από πολιτισμό σε 

πολιτισμό και τα καθιστά ορατά (Σκούρτου, 2011) προς την υποστήριξη των 

ταυτοτήτων των δίγλωσσων μαθητών (Cummins, 2003). 

Αποτέλεσε για την ίδια την εκπαιδευτικό–ερευνήτρια μια πρωτόγνωρη 

εμπειρία, καθώς έπρεπε να διαπραγματευτεί επί ίσοις όροις ένα υλικό σε γλώσσες που 

δεν γνώριζε και να λειτουργήσει το ίδιο εξερευνητικά, όπως τα παιδιά και οι γονείς 

στο σπίτι. Πολλές φορές χρειάστηκε να αναζητήσει τρόπους διαπραγμάτευσης με το 

υλικό σε μια ανακαλυπτική διαδικασία, εκφράζοντας αβίαστα στα παιδιά την ίδια 

άγνοια με αυτά απέναντι σε γραφικά συστήματα και σε γλωσσικούς κώδικες. Σε 

ισότιμη και συνεργατική σχέση με τους γονείς απέναντι στο υλικό με τους νέους και 

διαφορετικούς γραμματισμούς και στοιχεία, έπαιρνε πολλές φορές πληροφορίες από 

τους/τις ίδιους/ες, οι οποίοι/ες τις αναζητούσαν και τις μετέφεραν στο σχολείο. 

Εκπαιδευτικός, γηγενείς και μη γονείς είχαν να διαπραγματευτούν κάτι εντελώς νέο, 

που απείχε από τα κειμενικά στοιχεία με τα οποία ήταν εξοικειωμένοι/ες. 

Οι επικρατούσες σχέσεις εξουσίας και οι κυρίαρχες γλωσσικές ιδεολογίες στο 

σχολείο έχουν τη δυνατότητα είτε να περιορίσουν το εύρος των ταυτοτήτων που 

μπορούν να διαπραγματευτούν οι δίγλωσσοι/ες μαθητές/ριες είτε να το 

ενισχύσουν,ώστε να αποτελέσουν κοινωνικά τους/τις επιδέξιους/ες αυριανούς/ές 

πολίτες/ισσες (Cummins, 2003 Σκούρτου, 2011 Γκαϊνταρτζή, 2012 Τσοκαλίδου, 

2012). Σημαντικός στην κατεύθυνση αυτή είναι ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί 

προσδιορίζουν το ρόλο τους, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές που εφαρμόζουν προς τις 

μειονοτικές ομάδες (Cummins 2003), αξιοποιώντας το συνολικό γνωστικό και 

γλωσσικό δυναμικό των μαθητών/ριών (Σκούρτου, 2011:94) και δίνοντας αξία στις 

γνώσεις, στις ικανότητες και στις εμπειρίες που διαθέτουν οι γονείς συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη των παιδιών. Τονίζοντας τις δυνατότητες μαθητών/ριών, των 

οικογενειών και των κοινοτήτων τους στο σχολείο μπορούμε και οφείλουμε να 

βοηθήσουμε στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα σε εθνότητες, γλωσσικές και 

πολιτισμικές ομάδες και στην άρση κοινωνικών διαφορών (Τσοκαλίδου, 2005:123). 
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Abstract 

 

In this paper, we will deal with the comparative study of Alki Zei’s book Wildcat in 

the Glass and its translation in French. This comparative study of the two different 

versions, as well as the comparison of children’s literature and its translation can help 

us result to some interesting reflections about translational process and highlightsome 

crucial issues related to children's literature and its translation. 

 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη του έργου Το Καπλάνι 

της Βιτρίνας της Άλκης Ζέη και της μετάφρασής του στη γαλλική γλώσσα. Από τη 

συγκριτική εξέταση των δύο διαφορετικών εκδόσεων, όπως και γενικότερα από τη 

συγκριτική εξέταση ενός λογοτεχνικού κειμένου για παιδιά και της μετάφρασής του, 

προκύπτουν ενδιαφέροντες προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία της 

μετάφρασης και αναδεικνύονται κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με την παιδική 

λογοτεχνία και τη μετάφρασή της. 

 

 

1. Εισαγωγικά: Περί της μετάφρασης της παιδικής λογοτεχνίας  

 

Η μεταφορά ενός λογοτεχνικού κειμένου για παιδιά, από μία γλώσσα σε μία άλλη 

συνεπάγεται μεταφορά από ένα γεωγραφικό, πολιτισμικό, πιθανότητα και χρονικό, 

πλαίσιο σε ένα άλλο. Η μεταφορά του επομένως δεν είναι μόνο γλωσσική, είναι 

κυρίως πολιτισμική. Υπό την οπτική αυτή, η μεταφρασμένη παιδική λογοτεχνία έχει 

εγγενώς διαπολιτισμική λειτουργία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες της 

να συναντήσουν και να γνωρίσουν ανοίκειες, πιθανόν, πολιτισμικές πραγματικότητες 

και να αναπτυχθεί διαλεκτική σχέση με αυτές (Pascua, 2003). Πέρα από αυτό, η 

διαπολιτισμική λειτουργία της μεταφρασμένης παιδικής λογοτεχνίας, επειδή 

απευθύνεται στο παιδί–αναγνώστη –του οποίου η ιδέα για τον κόσμο του είναι υπό 

διαμόρφωση– επεκτείνεται και στην επικοινωνία με κάθε είδους νέα θέματα, νέες 

απόψεις και ιδέες, εικόνες, πληροφορίες,νέες τεχνικές αφήγησης και υφολογικές 

αποχρώσεις (Γαβριηλίδου, 2009; Ξενή, 2011).  

Η διαπολιτισμική επικοινωνία μέσω της λογοτεχνίας είχε τεθεί ως στόχος από 

την εβραϊκής καταγωγής, JellaLempan, ιδρύτρια της ΙΒΒΥ, το 1953, λίγα μόλις 

χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο λόγος ήταν μόνο ένας και η ιδέα της 

ευφυής: τα βιβλία για παιδιά από άλλες χώρες μπορούν να κτίσουν γέφυρες 

συνεννόησης (Lepman, 2002). Ενθαρρύνεται έτσι η μετάφραση βιβλίων, πρακτική η 
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οποία συνεχίζεται στις μέρες μας από διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η ΙΒΒΥ, από 

τη θεσμοθέτηση διεθνών βραβείων, εκθέσεις βιβλίου, ενώ προωθείται και από 

εκδοτικές πρακτικές. Ωστόσο, η μετάφραση βιβλίων για παιδιά συνιστούσε κοινή 

πρακτική στις δυτικές κοινωνίες ήδη από τα πρώτα βήματα της διαμόρφωσης της 

κάθε εθνικής παιδικής λογοτεχνίας (Shavit, 1995; 1986). 

Παρόλα αυτά, μόνο τις τελευταίες δεκαετίες διάφορα και σύνθετα θεωρητικά 

ζητήματα της μεταφρασμένης παιδικής λογοτεχνίας αποτελούν αντικείμενο της 

ακαδημαϊκής έρευνας. Η στροφή του ενδιαφέροντος στη μεταφρασμένη λογοτεχνία 

και, στη συνέχεια, στη μεταφρασμένη παιδική λογοτεχνία, φαίνεται να έχει βασικό 

σημείο εκκίνησης τις περιγραφικές και συστημικές μεταφραστικές σπουδές (Even–

Zohar,1978; Toury,1995), καθώς και την ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών και τη 

διεύρυνση της συγκριτικής γραμματολογίας (Bassnett, 2000; Lefevere, 1992). Το 

ερευνητικό ενδιαφέρον μετακινήθηκε από το κείμενο/πολιτισμό–πηγή (πρωτότυπο 

κείμενο) στο κείμενο/πολιτισμό–στόχος (δευτερογενές/μεταφρασμένο κείμενο). Η 

προσέγγισή της είναι πλέον περιγραφική και απομακρύνεται από τις αξιολογικές και 

κανονιστικές παραδοσιακές προσεγγίσεις. Η μετάφραση γίνεται αντιληπτή ως 

ιδεολογική πράξη συσχετισμών και όχι ως μηχανιστική παθητική διαδικασία.  

Ειδικότερα, μελέτες σχετικά με τη μεταφρασμένη παιδική λογοτεχνία 

(ενδεικτικά Lathey, 2006, 2010; Meek, 2001; Oittinen, 2000; O’ Sullivan, 2010; 

Pinsent, 2006), καταλήγουν ότι η μετάφραση είναι αποτέλεσμα ιδεολογικών 

περιορισμών, παιδαγωγικών σκοπιμοτήτων και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων. Εφόσον 

το ερευνητικό ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στο παραγόμενο κείμενο–στόχος και στη 

σχέση του με την πολιτισμική του πραγματικότητα, κατέστη σαφές ότι στη 

μεταφρασμένη παιδική λογοτεχνία οι όποιες διασκευαστικές παρεμβάσεις οφείλονται 

σε ένα σύνολο από παράγοντες που επενεργούν κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής 

πράξης και καθοδηγούν τις μεταφραστικές επιλογές. Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται 

γενικότερα με την ιδεολογία του πολιτισμού–στόχου (του πολιτισμού δηλαδή στο 

εσωτερικό του οποίου θα καταναλωθεί η μετάφραση), καθώς και με τις ιδιαίτερες 

συγκυρίες και τις παιδαγωγικές στοχεύσεις του, με την ιδεολογία του υπό μετάφραση 

κειμένου, αλλά και με την ατομική ιδεολογία του μεταφραστή ή την πολιτική του 

εκδοτικού οίκου που θα το προωθήσει. Τους παράγοντες αυτούς ομαδοποιεί η 

Katharina Reiss (στο O’ Sullivan, 2010: 187) ως εξής: α) στην ασυμμετρία 

ολόκληρης της μεταφραστικής διαδικασίας: Οι ενήλικες μεταφράζουν έργα που 

γράφτηκαν για παιδιά και νέους, β) στους φορείς που διαμεσολαβούν και ασκούν 

πίεση σε έναν μεταφραστή για να είναι προσεκτικός με θέματα ταμπού ή 

παιδαγωγικές αρχές και γ) στις περιορισμένες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών και 

των νέων σχετικά με τον κόσμο. 

Στην πράξη δηλαδή όλοι οι παράγοντες συνδέονται ευρύτερα με πολιτισμικά 

δεδομένα που αφορούν την εθνικότητα, την κοινωνική δομή, τη λαϊκή παράδοση, τις 

καθημερινές πρακτικές, τους προσανατολισμούς της εκπαίδευσης, τις αντιλήψεις για 

την παιδική ηλικία και τις προσδοκίες που έχει από αυτήν ο πολιτισμός–στόχος. 

Επομένως, εφόσον κάθε πολιτισμικό σύστημα έχει τη δική του ταυτότητα και τις 

ιδιαίτερες πολιτισμικές του πραγματικότητες, «πολιτισμικές προσαρμογές» στο 

συγκείμενο του κειμένου/πολιτισμού–στόχος  –για να αναφέρω τον όρο του 

Klingberg Göte (1986)–  υφίστανται όλα τα μεταφρασμένα λογοτεχνικά κείμενα για 

παιδιά. Ο βαθμός των προσαρμογών ποικίλει ανάλογα με τις λειτουργίες που 

προορίζεται να επιτελέσει το μεταφρασμένο κείμενο σε συνάρτηση με το ιδεολογικό 

υλικό του πολιτισμού–πηγή, δηλαδή του αφετηριακού κειμένου. Οι κανόνες της 

αγοράς, όπως εξάλλου και η φύση κάθε κοινωνίας, υπαγορεύουν συχνά προσαρμογές 

σε ένα κείμενο για παιδιά, προκειμένου να καταστεί «αποδεκτό», «κατανοητό», 
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«κατάλληλο», βάσει των εκάστοτε προτύπων του πολιτισμού–στόχου. Άλλωστε, πριν 

φτάσει ένα βιβλίο στα χέρια των παιδιών, συνεπώς και το μεταφρασμένο, περνάει 

από διάφορους φορείς ελεγχόμενους πάντα από ενηλίκους. Αναμφισβήτητα 

επομένως, η μετάφραση της παιδικής λογοτεχνίας αποτελεί ένα πεδίο μελέτης που 

χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας και εμφανίζει ιδιαιτερότητες, οι 

οποίες δεν υφίστανται κατά τη λογοτεχνική μετάφραση για ενηλίκους.  

Με μία πρώτη προσέγγιση όσων αναφέρθηκαν θα μπορούσε κάποιος να 

θεωρήσει ότι οι πολιτισμικές προσαρμογές προσβάλλουν το νόημα του κειμένου του 

πολιτισμού–πηγή, και ότι αυτό γίνεται σε βάρος της αισθητικής του και της 

διαπολιτισμικής του λειτουργίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν 

υπάρχουν μεταφράσιμα πολιτισμικά ισοδύναμα μεταξύ δύο συστημάτων, οι 

προσαρμογές είναι επιβεβλημένες. Κύριος στόχος της μετάφρασης είναι βέβαια να 

σέβεται το κείμενο–πηγή, αλλά και να κινείται με ευελιξία μεταξύ των δύο 

πολιτισμικών πραγματικοτήτων που διαχειρίζεται, ώστε να ανταποκρίνεται και στην 

διαπολιτισμική επικοινωνιακή της λειτουργία. Συνακόλουθα εξοικειώνεται ο μικρός 

αναγνώστης με αλλότρια του δικού του πολιτισμικά δεδομένα, χωρίς όμως να του 

δημιουργείται σύγχυση κατά την ανάγνωση, αλλά αντίθετα να ενθαρρύνεται η 

διαλεκτική σχέση του με το ανάγνωσμά του. Εξάλλου ένα λογοτεχνικό ανάγνωσμα 

για παιδιά, όπως αναφέρθηκε, δεν καθορίζεται τόσο από τα κειμενικά του 

χαρακτηριστικά, αλλά από τις εξωκειμενικές του αναφορές και τη δυνατότητά του να  

επικοινωνήσει ουσιαστικά με τους αποδέκτες της και να συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίησή  τους (O’Sullivan, 2010: 45).  

 

 

2. Στόχος και υλικό εξέτασης 

 

Στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των θεωρητικών προσεγγίσεων της 

μεταφρασμένης παιδικής λογοτεχνίας, στόχος της έρευνας είναι η συγκριτική εξέταση 

του κλασικού αυτοβιογραφικού μυθιστορήματοςτης Άλκης Ζέη (1963) Το Καπλάνι 

της Βιτρίνας και της μετάφρασής του στη γαλλική γλώσσα με τίτλο Le tigre dans le 

vitrine. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο βιβλίο είναι δύο: i) η 

διαχρονική προτίμησή του από το ελληνικό κοινό από τη στιγμή της πρώτης έκδοσής 

του μέχρι σήμερα και ii) η θεματική του, καθώς περιγράφει και παρουσιάζει 

παραστατικά μια περίοδο, η οποία έχει σημαδεύσει την ιστορία της Ελλάδος. Τα 

γεγονότα που εξιστορεί συνδέονται άμεσα με μια συγκεκριμένη πολιτική 

πραγματικότητα της χώρας μας, τη δικτατορία του Μεταξά, η οποία είναι προφανώς 

ανοίκεια στους μικρούς Γάλλους αναγνώστες. Πιθανόν αυτά τα σημεία να συνιστούν 

διλήμματα για τους μεταφραστές, για την αντιμετώπιση των οποίων θα χρειαστεί να 

καταφύγουν σε μεταφραστικούς ελιγμούς και να αναπτύξουν κάποιες στρατηγικές 

μετάφρασης, οι οποίες θα καταγραφούν και θα σχολιαστούν, χωρίς να αξιολογηθούν. 

Το Καπλάνι της Βιτρίνας έχει μεταφραστεί σε 20 γλώσσες. Μία από τις γλώσσες 

είναι η γαλλική. Η πρώτη γαλλική μετάφρασή του πραγματοποιήθηκε το 1973, από 

τον εκδοτικό οίκο La Farandole. Ακολούθησαν επτά ακόμη εκδόσεις του βιβλίου στη 

γαλλική. Η έκδοση της εξέτασης είναι η πιο πρόσφατη, από τον εκδοτικό οίκο Syros, 

το 2009. Ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος εξειδικεύεται στις εκδόσεις παιδικών 

βιβλίων και τελευταία έχει στραφεί κυρίως στην ξένη παιδική λογοτεχνία. Τη 

μετάφρασή του ανέλαβε η Gisèle Jeanperrin, η οποία έχει μεταφράσει και άλλα 

βιβλία της Άλκη Ζέη. Αυτό σημαίναι ότι έχει σχετική εξοικείωση τόσο με το ύφος 

της συγγραφέως όσο και με την ελληνική πραγματικότητα. Μία ακόμη πληροφορία 

που αξίζει να προσθέσουμε είναι ότι το βιβλίο στη γαλλική του έκδοση κυκλοφόρησε 
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ως βιβλίο τσέπης, γεγονός που φαίνεται ότι, λόγω μεγέθους, διευκόλυνε την 

αναγνωσιμότητά του περισσότερο. 

 

 

3. Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 

 

Η εξέταση του θέματος υποστηρίχθηκε από το μοντέλο που διατύπωσε ο Göte 

Klingberg στο βιβλίο του Children’s Fiction in the Hands of the Translators (1986). 

Ο Σουηδός μελετητής, εξετάζοντας τη μεταφρασμένη παιδική λογοτεχνία της χώρας 

του, εντόπισε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία φέρνουν σε αμηχανία τους 

μεταφραστές της παιδικής λογοτεχνίας ως προς τη διαχείρισή τους και τους 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αναφορές του κειμένου–πηγή μεταφέρονται 

στο κείμενο–στόχος. Με τον όρο αναφορές εννοεί όλα εκείνα τα πολιτισμικά 

δεδομένα ενός βιβλίου που δεν υπάρχουν στον πολιτισμό του κοινού για το οποίο 

γίνεται η μετάφραση. Οι πολιτισμικές κατηγορίες, ή αναφορές, όπως τις ονομάζει, 

είναι: α) οι λογοτεχνικές αναφορές (όπως αναφορές σε βιβλία ή ήρωες της 

λογοτεχνίας, εφημερίδες, περιοδικά, θεωρώντας ότι εάν υπάρχει ισοδύναμο στον 

πολιτισμό–στόχο, η προσαρμογή είναι θεμιτή), β) ξενικοί όροι (ο μεταφραστής 

μπορεί να τους διαχειριστεί ακολουθώντας διαφορετική μεταφραστική στρατηγική 

ανά περίσταση), γ) οι αναφορές στη μυθολογία και σε κοινές πεποιθήσεις του 

πολιτισμού–πηγή (οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τον μεταφραστή), δ) η 

ύπαρξη ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτικών αναφορών (εάν στόχος του εκδότη 

και του μεταφραστή είναι να διατηρηθεί η διαπολιτισμικότητα, τότε προτιμητέο είναι 

η διατήρησή τους), ε) τα κτήρια, έπιπλα σπιτιού και τρόφιμα (σε αυτή την κατηγορία 

ο Klingberg τίθεται με σαφήνεια υπέρ της διατήρησης των όρων του 

κειμένου/γλώσσας–πηγής), στ) τα έθιμα, οι συνήθειες, τα παιχνίδια (το ίδιο ισχύει και 

σε αυτή την κατηγορία, προτείνοντας την παράθεση επεξήγησης από τον 

μεταφραστή, όπου κρίνεται απαραίτητο), ζ) η πανίδα και η χλωρίδα (σε αυτή την 

κατηγορία θεωρείται δυσκολότερη η διατήρηση των πρωτότυπων αναφορών), η) τα 

ονόματα χαρακτήρων, οι τίτλοι, τα ονόματα κατοικίδιων ή αντικειμένων (ο Klingberg 

υποστηρίζει ότι η διατήρηση των αρχικών ονομάτων εξαρτάται από το γλωσσικό ή 

νοηματικό ρόλο τους και ο μεταφραστής μπορεί να πράξει ανάλογα με την 

περίπτωση, σεβόμενος πάντα την πρόθεση του συγγραφέα), θ) γεωγραφικά ονόματα 

(θα πρέπει να διατηρούνται), ι) μονάδες μέτρησης (προτείνει τη μετατροπή τους στις 

αντίστοιχες μονάδες του πολιτισμού–στόχου) (1986: 17). Κατά την άποψή του, όταν 

εντοπιστεί απόσταση ανάμεσα στα συμφραζόμενα του κειμένου–πηγή και του 

κειμένου–στόχος, θα πρέπει να γίνει κάποιου είδους πολιτισμική προσαρμογή (1986: 

12). 

Σύμφωνα με τον Klingbergοι μεταφραστικές στρατηγικές ποικίλουν ανάλογα 

με το είδος της προσαρμογής και είναι: α) προσθήκη επεξήγησης (διατήρηση του 

ξένου πολιτισμικού δεδομένου με την προσθήκη μιας σύντομης επεξήγησης), β) 

αναδιατύπωση (μεταφορά του νοήματος χωρίς να αναφέρεται στο πολιτισμικό 

δεδομένο), γ) επεξηγηματική μετάφραση (μεταφέρεται η χρήση και η λειτουργία του 

ξένου πολιτισμικού δεδομένου, χωρίς αυτό να κατονομάζεται), δ) επεξήγηση εκτός 

του κειμένου (επεξήγηση μέσω υποσημείωσης, προλόγου ή άλλων περικειμενικών 

σημείων), ε) αντικατάσταση ενός όρου, λέξης, φράσηςή πολιτισμικού στοιχείου με 

κάποιο πολιτισμικό ισοδύναμο, στ) αντικατάσταση ενός όρου, λέξης, φράσης ή 

πολιτισμικού στοιχείου με κάποιο παρόμοιο πολιτισμικό ισοδύναμο, ζ) απλοποίηση, 

η) διαγραφή (παράλειψη λέξεων ή φράσεων) και θ) τοπικισμός (συνιστά ένα είδος 

οικειοποίησης και πολιτισμικής προσαρμογής) (1986:18–19 και passim). 
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Σχετικά με τη μεταφραστική διαδικασία ο Friedrich Schleiermacher πολύ 

χαρακτηριστικά έχει αναφέρει ότι ο μεταφραστής κινείται ανάμεσα σε δύο 

στρατηγικές μετάφρασης: «ή αφήνει όσο πιο ήσυχο γίνεται τον συγγραφέα και οδηγεί 

τον αναγνώστη προς τη συνάντησή του, ή αφήνει τον αναγνώστη όσο πιο ήσυχο 

γίνεται και οδηγεί τον συγγραφέα προς συνάντησή του» (στο Berman, 1985: 278–

347). Η διάκριση των στρατηγικών του Schleiermacher παραπέμπει στους όρους 

οικειοποίηση (domestication) και ξενοποίηση (foreignization) που εισάγει στις 

μεταφραστικές σπουδές ο LawrenceVenuti (1995), για να περιγράψει και αυτός δύο 

βασικές στρατηγικές μετάφρασης μεταξύ των οποίων κινείται ο μεταφραστής, όροι οι 

οποίοι επίσης θα υποστηρίξουν την εξέτασή μας. Ως οικειοποίηση εννοεί την 

προσαρμογή του κειμένου–στόχου στα οικεία και αποδεκτά δεδομένα του 

πολιτισμού–στόχος και, αντίθετα, ξενοποίηση είναι η διατήρηση αλλότριων 

τεκμηρίων του πολιτισμού–πηγή. Η οικειοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις είναι η 

ενδεδειγμένη μεταφραστική στρατηγική, ειδικά στην παιδική λογοτεχνία, ώστε να 

γίνει κατανοητό το πλαίσιο αναφοράς. Σε άλλες περιπτώσεις μαρτυρά εθνοκεντρική 

μεταφραστική διάθεση. Οικειοποίηση παρατηρείται και όταν τροποποιούνται 

αλλότρια πολιτισμικά δεδομένα ενός βιβλίου κατά τη μεταφορά του από τη μία 

χρονική περίοδο σε μία άλλη. Παρουσιάζει αναλογίες με τη στρατηγική του 

«εκμοντερνισμού» (modernization) που εφαρμόζεται όταν πρόκειται να γίνει 

αντικατάσταση ή μετατροπή κειμενικών αναφορών και πολιτισμικών δεικτών 

μιαςπεριόδου που, στη σύγχρονη πραγματικότητα, μπορεί να εκληφθούν ως 

προσβλητικά, ρατσιστικά ή σεξιστικά (Nikolajeva, 2006). 

 

 

4. Παρατηρήσεις 

 

4.1. Αντικατάσταση ενός όρου, λέξης, φράσης ή πολιτισμικού στοιχείου με κάποιο 

παρόμοιο πολιτισμικό ισοδύναμο 

 

Οι περισσότερες μεταφραστικές παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν υιοθετούν τη 

στρατηγική της αντικατάστασης με παρόμοιο πολιτισμικό ισοδύναμο, ειδικά στα 

σημεία εκείνα του βιβλίου στα οποία οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του ελληνικού 

κειμένου–πηγή δεν απαντώνται στο πολιτισμικό σύστημα του γαλλικού κειμένου–

στόχου. Ως μεταφραστική επιλογή αποσκοπεί στην απομάκρυνση της πιθανότητας να  

δημιουργηθεί σύγχυση στον Γάλλο αναγνώστη.  

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται ιδιόλεκτες εκφράσεις οι οποίες 

σημασιοδοτούν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του πλαισίου και της περίστασης στην 

οποία τελείται η επικοινωνία. Αποδίδονται με όρους που δημιουργούν πιο ουδέτερους 

συνειρμούς, με συνέπεια ο Γάλλος αναγνώστης να μην μπορεί να αντιληφθεί τα 

νοήματα που εξυπηρετεί αυτή η γλωσσική ιδιαιτερότητα του πρωτοτύπου, να μην 

απολαμβάνει το ιδιαίτερο ύφος της αφήγησης και τον πλούτο της γλωσσικής ποικιλίας: 

 
Ελληνική Γλώσσα Γαλλική Απόδοση Σημασία 

Για το βαλάντιό μας Pour notre bourse Για τα οικονομικά μας 

Σάματις De toute façon  Τέλος πάντων 

Μουσαφίρισσα L’inventée Η προσκεκλημένη 

Θα κρατάμε τσίλιες Nous ferions la guet Θα είμαστε σε επιφυλακή 

Καπλάνι Le tigre H τίγρις  

 

Λέξεις όπως «μουσαφίρισσα» αλλά και ακόμη «τσαρδάκι», «κοτζάμ», οι οποίες 

φέρουν όχι μόνο έντονο το στοιχείο της προφορικότητας του λόγου, αλλά αποτελούν 
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και τυπικότατο παράδειγμα του γλωσσικού δανείου στην ελληνική από την τουρκική 

γλώσσα και τις ανατολικές επιρροές (από τις αντίστοιχες τουρκικές λέξεις 

«mousafir», «çardak», «kocam»), μεταφράζονται με λέξεις, οι οποίες δεν αποδίδουν 

τις ιδιαίτερες νοηματικές και ιδεολογικές αποχρώσεις που προσλαμβάνουν στη 

γλώσσα μας. Η επισήμανση του γλωσσικού δανείου από τη τουρκική γλώσσα έχει 

σημασία σε αυτό το λογοτεχνικό βιβλίο, διότι δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίων 

γεγονότων σε μία προσπάθεια κάλυψης κάποιας γλωσσικής ανάγκης, αλλά είναι 

αποτέλεσμα ιστορικών και πολιτισμικών γεγονότων.  

Πηγή προβληματισμού για τη μεταφράστρια φαίνεται πως ήταν οι εκφράσεις 

της νησιώτικης διαλέκτου. Η στρατηγική που επέλεξε δεν διέφερε από αυτήν που 

ακολούθησε για την απόδοση των ιδιόλεκτων εκφράσεων της καθομιλουμένης, 

καθιστώντας αδύναμη τη συνεπή αποτύπωση χαρακτήρων,καταστάσεων και 

νοημάτων. 

Ένα καλό παράδειγμα λέξης «νησιώτικης» προέλευσης ήταν το «καπλάνι», 

που μάλιστα συνιστά μέρος της τιτλικής φράσης του βιβλίου. Έχει τούρκικες ρίζες, 

εφόσον προέρχεται από τη λέξη «kaplan» που σημαίνει τίγρις. Είναι οικεία λέξη στη 

Σάμο, όπου διαδραματίζεται η εξιστόρηση, αλλά έγινε ευρέως γνωστή στον 

ελλαδικό χώρο μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου βιβλίου. Η μετάφραση της 

λέξης ως τίγρις σίγουρα αφαιρεί από τον Γάλλο αναγνώστη αυτόν τον 

προβληματισμό γύρω από το στίγμα του τόπου, όπου εκτυλίσσεται η πλοκή. 

Καθόλη την έκταση του κειμένου υπάρχουν ανάλογες γλωσσικές αναφορές που 

μαρτυρούν τα διακριτά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αφηγηματικών προσώπων, 

τον χωροχρόνο της εξέλιξης της αφήγησης και, κατ’ επέκταση, τις ιδιαίτερες 

πολιτικές και ιστορικές συνθήκες που ίσχυαν όταν διαδραματίζονται τα αφηγούμενα 

γεγονότα. 

Μεταφραστικές προκλήσεις είναι και οι ρήσεις στην αρχαία ελληνική, οι 

οποίες, καθώς είναι ενταγμένες εξάλλου και στη νεοελληνική γλώσσα και τις 

χρησιμοποιούμε και στην καθημερινή μας επικοινωνία, υπάρχουν διάσπαρτες στο 

βιβλίο της Άλκης Ζέη. Οι αρχαιοελληνικές ρήσεις και φράσεις της καθαρεύουσας, 

εντοπίζονται στο Το Καπλάνι της Βιτρίνας και εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς 

μέσα στο έργο. Η μεταφράστρια κατέφυγε στις εξής επιλογές: 

 
Ελληνική Γλώσσα Γαλλική Απόδοση Σημασία 

Θυμού κράττει Μaitrise ta colère Έλεγχε τον θυμό σου 

Δι’ανόητους σκέψεις, 

 άνευ περιεχομένου 

Réflexions stupides, 

 minces et sans fondement 

Ηλίθιες σκέψεις, χαζές 

 και χωρίς βάση 

 

Οι διατυπώσεις αυτές έχουν μεγάλη σημασία για τη νοηματοδότηση του 

βιβλίου, καθώς επιτρέπουν να διαφανούν στοιχεία για τον χαρακτήρα των 

αφηγηματικών προσώπων που τις εκφέρουν. Ένας είναι ο παππούς των παιδιών και 

πρωταγωνιστών στην εξιστόρηση που εμφανίζεται ως μορφωμένος άνθρωπος με 

ιδιαίτερη αγάπη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία ελληνική γλώσσα, 

γι’ αυτό και επιδίδεται με τις ώρες στη μελέτη τους. Ένας άλλος είναι ο διευθυντής 

του σχολείου τους ο οποίος, σε αντίθεση με τον παππού, είναι άνθρωπος του 

καθωσπρεπισμού και πιστός ακόλουθος της δικτατορίας του Μεταξά. «Ομιλεί την 

καθαρεύουσα», καθώς ήταν επιβεβλημένη η χρήση της εκείνη την περίοδο από 

κρατικούς φορείς, το σχολείο και τους δασκάλους. Η χρήση αυτού του κράματος 

γλώσσας, της καθαρεύουσας, ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στην αρχαία και τη 

δημοτική ενίσχυε και την τάση «προγονολατρείας» και την προσπάθεια διατήρησης 

της γλωσσικής παράδοσης που ήταν ένα από τα ζητούμενα της περιόδου. Οι 

αρχαιοελληνικές φράσεις στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν συνιστούν αποτέλεσμα 
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τυχαίας επιλογής, αλλά είναι επιλογή συνειδητή και στενά συνυφασμένη με τη 

σκιαγράφηση των χαρακτήρων των ηρώων και για την περιγραφή καταστάσεων. Η 

αδυναμία μεταφοράς αυτής της γλωσσικής ιδιαιτερότητας του μορφωμένου παππού 

και προγονολάτρη φιλικού προς το διδακτορικό καθεστώς μοντέλου διευθυντή της 

εποχής, στερεί από το γαλλικό κείμενο–στόχο μεγάλο μέρος κατανόησης των 

γλωσσικών επιλογών της συγγραφέως, άρρητα συνυφασμένων με τα νοήματα που 

προτίθεται να προβάλλει. 

 

4.2. Αντικατάσταση ενός όρου, λέξης, φράσης ή πολιτισμικού στοιχείου με κάποιο 

ισοδύναμο του πολιτισμού–στόχου  

 

Δεν είναι λίγες οι γλωσσικές αναφορές με πολιτισμικό περιεχόμενο στο πρωτότυπο οι 

οποίες αποδίδονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και σεβασμό τη 

γλωσσική ιδιομορφία και το διακριτό γλωσσικό στίγμα του ιδιώματος του τόπου όπου 

εκτυλίσσεται η αφήγηση. Εκφράσεις όπως προύν’, κτάλ’, σαλπάν, σακάτ’, έχουν 

μεταφραστεί ως ceuillère, coutiau, voui, benalors, αντί για: cuillère,couteau, oui, 

bienalors (πιρούνι, κουτάλι, ναι, λοιπόν). Μπορεί να μην είναι απαραίτητα 

νησιώτικες εκφράσεις, όπως στην ελληνική έκδοση, παρόλα αυτά μαρτυρούν στον 

μικρό Γάλλο αναγνώστη τις προσωπικές και κοινωνικές συνθήκες των παιδιών στο 

συγκεκριμένο χωριό. Η διατήρηση των γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων περιγράφει 

καλύτερα τους χαρακτήρες και το κοινωνικό τους πλαίσιο, εξυπηρετώντας 

παράλληλα με συνέπεια το αφηγηματικό περιεχόμενο, καθώς υπάρχουν διακριτοί 

υπαινιγμοί για τα υλικά και μορφωτικά αγαθά που στερούνται τα παιδιά λόγω 

έλλειψης πόρων και παροχών στο νησί. 

 

4.3. Αναδιατύπωση 

 

Σε αρκετά σημεία του κειμένου–στόχου για τη μετάφραση των αναφορών σε 

τρόφιμα, παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα και πρακτικές υιοθετείται η στρατηγική της 

αναδιατύπωσης που από τη μια τροποποιεί το ελληνικό στίγμα, από την άλλη 

αποτρέπει τη διάσπαση της αφηγηματικής ροής, όπως διαπιστώνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 
Ελληνική Γλώσσα Γαλλική Απόδοση Μετάφραση 

Γλυκό πελτέ και νερατζάκι La gelée et des bigarades 

confites 

Ζελέ και ζαχαρωμένα 

φρούτα 

Πατριδογνωσία L’instruction civique Αγωγή του Πολίτη 

Πεντόβολα Osselets  (Γαλλικό παιδικό παιχνίδι) 

Σαπούνι «Soir» du Coty Γαλλική μάρκα σαπουνιού 

 

Το πολύ γνωστό για τους Έλληνες «γλυκό πελτέ και νερατζάκι»  είναι πράγματι 

δύσκολο να αποδοθεί στην γαλλική. Η αναδιατύπωσή του με την οικεία για τους 

Γάλλους λιχουδιά «la gelée et des bigarades confites», αποσκοπεί στη διατήρηση της 

ροής της αφήγησης και αποφεύγει ασάφειες που θα μείωναν το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη του κειμένου–στόχου. Ένα σημείο που αξίζει να σχολιαστεί είναι η 

μετακίνηση από το σημαίνον στο σημαινόμενο της λέξης «σαπούνι» με μια 

συγκεκριμένη μάρκα σαπουνιού (Soir du Coty) που στην γαλλική πραγματικότητα 

παραπέμπει συνειρμικά στην έννοια σαπούνι.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι θρησκευτικοί όρκοι που εμφανίζονται συχνά 

μέσα στο κείμενο και αποδίδονται αποκλειστικά σε έναν χαρακτήρα του βιβλίου, τη 

μικρή Πιπίτσα. Παρόλο που οι θρησκευτικές αναφορές στα γαλλικά βιβλία δεν είναι 
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τόσο συχνές, και ειδικότερα στα παιδικά, η μεταφράστρια επέλεξε να διατηρήσει 

αυτό το θρησκευτικό στοιχείο, μεταφέροντάς το όσο πιο κοντά γίνεται στη γαλλική 

νοοτροπία και προσδίδοντας πιστά στην προσωπικότητα της μικρής ηρωίδας τα 

χαρακτηριστικά που της αποδόθηκαν στο πρωτότυπο σύμφωνα με τη συγγραφική 

πρόθεση της Ζέη. Με την διατήρηση των θρησκευτικών αναφορών, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, δεν γίνεται μετάφραση κατά λέξη, αλλά με βάση το νόημα. 
 

4.4. Eπεξήγηση εκτός του κειμένου 

 

«Αφάνεια» (invisibility) είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο Lawrence Venuti στο βιβλίο 

του The Translator's Invisibility (1995) για να περιγράψει τη δραστηριότητα του 

μεταφραστή, την εμφανή ή μη παρουσία του στο παραγόμενο μεταφρασμένο έργο 

του, στη σύγχρονη αγγλοαμερικανική κουλτούρα. Γενικότερα, ένα μεταφρασμένο 

κείμενο κρίνεται θετικά από εκδότες, κριτικούς και αναγνώστες όταν δημιουργεί την 

εντύπωση ότι η μετάφραση δεν είναι στην πραγματικότητα μετάφραση αλλά το 

πρωτότυπο (Venuti, 1995: 12–30; Venuti, 1998: 11). Σε πολλές περιπτώσεις όμως η 

ορατή παρουσία και παρέμβαση του μεταφραστή είναι ικανή να επιτρέψει την 

διατήρηση πολιτισμικών στοιχείων του πρωτοτύπου, την κατανόησή τους από τους 

αναγνώστες του πολιτισμού–στόχος και τη δημιουργία ενός διαλόγου μεταξύ του 

συγγραφέα, του μεταφραστή και του αναγνώστη.  

Ένα από τα σημεία του έργου που επιτρέπουν εμφανή παρέμβαση και 

επεξήγηση εκτός κειμένου είναι η αναφορά «εάν δεν ήταν ο Βενιζέλος, θα ‘χαμε 

ακόμα τουρκοκρατία». Είναι αναμενόμενο ο μικρός Γάλλος αναγνώστης να μην 

γνωρίζει τον Βενιζέλο και γεγονότα της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Γι’ αυτό και, 

στην περίπτωση αυτή, υποσημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας πληροφορεί ότι 

πρόκειται για «αρχηγό δημοκρατικού κόμματος» (Leader du partie démocratique). Οι 

υποσημειώσεις ενοχλούν συνήθως τους αναγνώστες, συνιστούν όμως μια καλή 

στρατηγική για να μην διακόπτουν τη ροή της κεντρικής αφήγησης. 

 

4.5. Ξενοποίηση  

 

Αξίζει να σταθούμε στη μεταφορά των ονομάτων (προσώπων, ζώων ή και 

αντικειμένων), θέμα που εγείρει συχνά συζήτηση στη μεταφρασμένη παιδική 

λογοτεχνία (ενδεικτικά Yamazaki, 2002). Η μεταφορά των ονομάτων σε άλλη 

γλώσσα είναι προβληματική αλλά και συναρπαστική διαδικασία, καθώς μπορεί να 

έχουν διακειμενική λειτουργία την οποία τυχόν μπορεί να μη γνωρίζει ο αποδέκτης 

του κειμένου–στόχου (Desmet, 1999: 232). Επιπλέον, μπορεί κάποιες φορές να 

προσδιορίζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον μυθοπλαστικό ήρωα, να 

περιγράφουν την ιδιοσυγκρασία του και την ηθική του, να προλέγουν τη μοίρα του 

(Randaccio, 1998: 61). Ως επί το πλείστον, η μεταφράστρια διατηρεί τα 

προσωπωνύμια του κειμένου–πηγή μεταγράφοντάς τα στη γαλλική. Για παράδειγμα, 

εκτός από τα  Mélia, Nikos, Myrto, Stamatina, ακόμη και το όνομα της βάρκας του 

κυρ–Αντώνη, η Κρυσταλλία έχει αποδοθεί ως Krystalia. Τα συγκεκριμένα ονόματα 

είναι συμβατικά, χωρίς ιδιαίτερες σημασιοδοτήσεις, ώστε να απαιτούν κάποιου 

είδους μετάφραση. Η διατήρηση δια της μεταγραφής των ξενικών ονομάτων δηλώνει 

αφενός το φωνητικό και φωνολογικό υπόβαθρο της μεταφράστριας και αφετέρου την 

αναγνώριση της διαπολιτισμικής λειτουργίας της μετάφρασης, καθώς και σεβασμό 

προς τη γλώσσα/πολιτισμό–πηγή.  
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5. Συμπερασματικά σχόλια 

 

Από τη συγκριτική εξέταση του πρωτοτύπου και της μετάφρασής του διαπιστώθηκε 

ότι οι μεταφραστικές τροποιητικές παρεμβάσεις περιορίστηκαν στο ελάχιστο και 

μόνο στα σημεία εκείνα που κρίθηκε απαραίτητο ώστε το δευτερογενές κείμενο να 

γίνει κατανοητό στους Γάλλους αναγνώστες.Υπερίσχυσαν οι στρατηγικές 

αντικατάστασης πολιτισμικών δεδομένων, λόγω αδυναμίας εύρεσης κάποιου 

γλωσσικού ισοδύναμου, όπως είναι η χρήση ρήσεων της  αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

και εκφράσεις της καθαρεύουσας. Εμφανής πρόθεση της μετάφρασης ήταν να 

μεταφερθεί το πολιτισμικό συγκείμενο και το ύφος του πρωτοτύπου. Αυτό συνάδει 

και με τις προθέσεις του γαλλικού εκδοτικού οίκου ο οποίος, όπως υποστηρίζει στην 

ιστοσελίδα του, αποσκοπεί στην έκδοση καλών βιβλίων ξένης παιδικής λογοτεχνίας 

για να ανταποκριθεί στο βασικό στόχο της μετάφρασης, δηλαδή να ανοιχτεί σε 

διαφορετικές πολιτισμικά πραγματικότητες για να συμβάλλει στην κοινωνική 

αφύπνιση των μικρών αναγνωστών.  

Την πρόθεση της μεταφράστριας να διατηρηθεί η ατμόσφαιρα και το ύφος της 

αφήγησης, εκτός από τη διατήρηση, δια της μεταγραφής, των ονομάτων ηρώων 

μαρτυρά και η τάση να μεταφερθεί στη γαλλική, στους διαλόγους, όσο αυτό είναι 

δυνατόν, το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων της Σάμου. Γι’ αυτό υιοθετούνται 

επιλογές που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα γλωσσικά ιδιώματα στη Γαλλία. Με την 

ίδια διάθεση αντιμετωπίζονται μεταφραστικά και οι αναφορές στη θρησκεία, καθώς 

και οι αναφορές στους μύθους που προέρχονται από την αρχαία ελληνική μυθολογία, 

οι οποίες εντοπίζονται σε αρκετά σημεία του βιβλίου. 

Ο περιορισμένος βαθμός οικειοποίησης και η υπερίσχυση της στρατηγικής της 

ξενοποίησης, οφείλονται προφανώς τόσο στο γεγονός ότι το βιβλίο απευθύνεται σε 

αναγνώστες της εφηβικής ηλικίας όσο και στο ότι σήμερα, λόγω της 

παγκοσμιοποίησης και της επίδρασης των νέων μέσων επικοινωνίας, τα παιδιά είναι 

εξοικειωμένα με ποικίλες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες. 

Στο σημείο αυτό, ως καταληκτικό σχόλιο, θα θέλαμε να αναφερθούμε στις 

τροποποιήσεις των περικειμενικών σημείων του μεταφρασμένου βιβλίου σε σχέση με 

το πρωτότυπο. Όπως αναφέρθηκε, ο γαλλικός εκδοτικός οίκος επέλεξε να εκδώσει το 

βιβλίο με τη μορφή του βιβλίου τσέπης, μορφή την οποία δεν είχε ποτέ κάποια από 

τις εκδόσεις του στην ελληνική. Η εύχρηστη αυτή μορφή καθόρισε προφανώς και 

κάποιες τελικές εκδοτικές αποφάσεις, όπως την παράλειψη των συνοδευτικών 

εικόνων που βρίσκονται στην ελληνική έκδοση. Επίσης παρέλειψε τον διαχωρισμό 

του βιβλίου σε δύο μέρη (ένα πριν από τη δικτατορία του Μεταξά και ένα κατά τη 

διάρκειά της), καθώς και τα επιμέρους κεφάλαια. Ωστόσο, παρά τα ελλιπή 

περικειμενικά του δεδομένα, το μικρότερο μέγεθος και τις λιγότερες σελίδες, δεν 

παραλήφθηκε κάποιο σημείο της κεντρικής αφήγησης.  
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Abstract 

 

The cultural elements are not always directly visible. There are several times where 

people–members of the same society or social groups tend to mean and share the 

same cultural elements although it's not explicitly stated by them as they 

unconsciously internalize it. This fact could cause many problems however to people 

who are learning a foreign language–culture without having ever lived in the country 

where the language is spoken or having contact with native speakers. So realizing this, 

we would like in this article to primarily look at shortly on the implicit under a socio–

cultural perspective, to emphasize the importance of exploitation in the teaching–

learning of a foreign language, in addition, to describe a qualitative research on the 

cultural implicit that was held in french language teachers employed in Attica public 

schools and finally to present the results. 

 

Résumé 

 

La culture n’est pas toujours explicite; elle a une dimension implicite forte que les 

individus–membres d’une communauté socioculturelle intériorisent inconsciemment, 

ce qui entraîne des problèmes chez les individus qui apprennent une langue/culture 

étrangère sans avoir l’expérience du vécu au pays de la langue apprise ou celle du 

contact avec des locuteurs natifs. Ayant à l’esprit cette vérité, on souhaiterait dans cet 

article, étudier brièvement le concept de l’implicite dans une optique socioculturelle, 

ensuite mettre l’accent sur l’importance de son exploitation lors de 

l’enseignement/apprentissage du FLE pour décrire finalement une recherche relative à 

l’implicite culturel, effectuée auprès des enseignants du FLE travaillant dans des 

collèges publics grecs de la région de l’Attique et présenter les résultats obtenus. 

 

  

 

La langue ne constitue pas seulement un code de communication; elle véhicule la 

culture d’un peuple (celui qui la parle) et exprime sa vision du monde. 

L’apprentissage d’une langue étrangère n’est pas que l’acquisition d’un système 

linguistique mais aussi le développement d’un mode d’expression, la relativisation de 

la culture d’origine de celui qui apprend, la compréhension d’une nouvelle réalité 

sociale et l’appropriation des comportements et des savoir–faire que les membres de 

la communauté de la langue apprise partagent.  

Or, le plus souvent, pendant la communication réelle, les apprenants d’une 

langue étrangère témoignent d’un manque de connaissances au niveau de la culture du 

mailto:vickie_upx@yahoo.com
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peuple de la langue apprise. En fait, ils affrontent des difficultés à comprendre et 

interpréter correctement des comportements, croyances, représentations de la société 

étrangère, surtout quand ceux–ci n’ont aucune correspondance dans leur propre 

culture. Les natifs «acquièrent» leur culture partagée, par contre les étrangers sont 

obligés d’ «apprendre» la culture partagée du peuple qui parle la langue apprise. 

En effet, la culture n’est pas toujours explicite, elle a une dimension implicite 

forte que les natifs intériorisent inconsciemment; c’est exactement cette 

caractéristique qui provoque des problèmes chez les individus qui apprennent une 

langue/culture étrangère sans avoir l’expérience du vécu au pays de la langue apprise 

ou celle du contact avec des locuteurs natifs.  

Ayant à l’esprit cette vérité, on souhaiterait d’abord, dans cet article, étudier 

brièvement le concept de l’implicite dans une optique socioculturelle, ensuite mettre 

l’accent sur l’importance de son exploitation lors de l’enseignement/apprentissage du 

FLE pour décrire finalement une recherche relative effectuée auprès des enseignants 

du FLE travaillant dans des collèges publics grecs de la région de l’Attique et 

présenter les résultats obtenus. 

 

 

I. L’implicite dans une optique socioculturelle 

 

La langue ne constitue pas seulement un système linguistique mais un système qui 

véhicule les valeurs de toute une culture, des significations, des visions et des 

comportements socialement élaborés qui existent dans le monde implicite de penser et 

d’agir des personnes appartenant à une société donnée. Cela n’est pas facilement 

observable aux yeux d’un étranger, d’autant plus aux yeux d’un apprenant adolescent. 

Comme le souligne Bourdieu (1982:14) «le problème est qu’on ne peut pas chercher 

dans la langue ce qui est inscrit dans les relations sociales où la langue fonctionne. En 

effet, la grammaire ne définit que très partiellement le sens et c’est dans la relation 

avec un marché qui s’opère la détermination complète de la signification du 

discours». 

Il s’agit de ce que Hall a nommé «culture cachée», à savoir les comportements 

et les règles qui sont implicites pour les individus–membres d’une même culture mais 

incompréhensibles et opaques pour les individus–membres d’une autre culture ou 

même d’un autre groupe socioculturel au sein d’une culture plus grande.  

Et pourquoi cette «culture cachée» est liée à l’implicite culturel? Parce que ce 

système de valeurs partagé, ces manières de faire, de penser et d’agir communes aux 

individus–membres d’une communauté sociolinguistique ou d’un groupe social à 

l’intérieur d’une communauté favorisent le développement et la circulation des 

implicites culturels lors des interactions langagières. 

Plus précisément, on dirait que les implicites culturels correspondent à tout ce 

qui de manière verbale et non–verbale, permet, fait dysfonctionner ou même bloque la 

communication lors d’une interaction langagière. En termes de Galisson (1991: 126–

137), il s’agit de «ces connaissances vraiment partagées qui s’acquièrent au quotidien 

sans leçon, ni exercices». Ils sont présents dans les relations sociales des individus–

membres d’une même communauté sociolinguistique ou d’une micro–culture au sein 

d’une culture plus grande (par exemple, culture nationale) et dans des énoncés divers 

dont l’interprétation exige d’un raisonnement en plus, un raisonnement dépendant 

d’un contexte socioculturel donné. 

Les implicites culturels fonctionnent grâce au fait que les individus d’une même 

communauté sociolinguistique ont les mêmes images du monde qui les entoure, 
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partagent les mêmes systèmes de valeurs, rituels, us et coutumes, bref 

s’intercomprennent. Comme le mentionne Zarate (1986: 22) «l’implicite trace les 

contours d’une communauté en faisant émerger ce qui relève d’un vécu commun. 

Dans le même temps, il exclut symboliquement ceux qui ne peuvent s’y reconnaître».  

Leur ignorance cache certains dangers, tels que les malentendus, la mauvaise 

compréhension ou encore le blocage total de la communication entre les personnes 

issues de cultures différentes ou de groupes socioculturels différents au sein de la 

même culture. 

Par contre, l’accès aux implicites culturels d’une langue/culture constitue une 

sorte de connaissance–clé à la compréhension de cette culture, donne le bagage 

nécessaire à mieux comprendre ses particularités et se mettre paisiblement en contact 

avec autrui, principe de l’Education interculturelle. 

Or, vu que les implicites culturels, transparents pour les individus–membres 

d’une communauté sociolinguistique, ne sont observables ni compris par quelqu’un 

qui n’y appartient pas, ils doivent, d’une certaine façon, être systématisés afin que ce 

dernier puisse communiquer efficacement et éviter d’éventuels malentendus au cours 

d’une situation de communication authentique; d’où l’intérêt, dirait–on, de leur mise 

en valeur en classe de FLE. 

 

 

II. La recherche qualitative 

 

II.1. Problématique–Objectifs de la recherche 

 

L’objet de la présente recherche est d’étudier si les implicites culturels constituent un 

moyen pour l’enseignement/apprentissage du FLE à visée interculturelle au sein du 

collège public hellénique.  

Personne ne nie que lors du processus d’enseignement/apprentissage du FLE 

l’enseignant vise à transmettre aussi bien des savoirs que des savoir–faire aux 

apprenants du FLE et faire développer leurs compétences communicatives pour que 

ces derniers soient à même de communiquer et avant tout agir dans des situations de 

communication authentiques avec des personnes d’une langue/culture étrangère. 

L’implicite culturel a–t–il vraiment une place lors de ce processus? Le 

professeur du FLE dans le secondaire, via son enseignement, permet–il aux 

apprenants, d’accéder aux implicites culturels de la langue/culture enseignée ou d’une 

autre? Un travail sur les implicites culturels d’une langue/culture sensibilise–t–il à 

l’altérité? Permet–il la connaissance d’Autrui ? Somme toute, quelles seraient les 

conceptions et les prises de position des enseignants vis–à–vis de la valorisation de 

l’implicite culturel en classe de FLE? 

Plus précisément, les objectifsqu’on s’est fixés lors de la présente recherche sont 

les suivants: 

 mettre en évidence les conceptions que les enseignants du secondaire public grec 

se font de l’implicite culturel et de sa mise en valeur. 

 déterminer le comportement des enseignants face à l’interculturel en classe de 
FLE. 

 examiner si l’implicite culturel constitue un moyen pour le développement de la 
compétence interculturelle des apprenants du secondaire public grec, d’après 

toujours les représentations des enseignants. 
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 révéler les éventuels obstacles à l’exploitation de l’implicite culturel lors de 
l’enseignement/apprentissage du FLE au collège grec, d’après l’expérience des 

enseignants. 

 

II.2. La méthodologie de la recherche 

 

Dans le but de découvrir si l’implicite culturel qui «circule» lors des interactions 

réelles est enseigné, inséré dans le cours du FLE, on a décidé d’adopter une méthode 

de recherche qualitative. Plus précisément, on a opté pour une enquête par entretiens 

semi–directifs parce qu’on l’a considérée comme susceptible de mieux renseigner sur 

les prises de position des enseignants vis–à–vis de la mise en valeur de l’implicite 

culturel mais aussi sur la façon dont ils le traitent, sans doute, en classe de FLE dans 

le secondaire. 

Via les entretiens, on cherche en fait à interpréter les propos et les réactions des 

interviewées vis–à–vis de l’implicite culturel afin de comprendre leurs représentations 

et comportements vis–à–vis de l’exploitation de l’implicite culturel lors de 

l’enseignement du FLE à visée interculturelle. Rejoignons sur ce point Miles et 

Huberman (2003: 27), selon lesquels l’entretien fournit «des données qui produisent 

des descriptions denses et pénétrantes, nichées dans un contexte réel et qui ont une 

résonance de vérité».  

 

II.3. L’échantillon de la recherche 

 

Une fois les objectifs et la méthode de recueil des données précisés, on souhaiterait 

traiter l’échantillon de recherche. 

Afin de découvrir si l’implicite culturel s’avère un moyen d’enseignement du 

français langue étrangère dans l’enseignement secondaire et surtout constater si son 

exploitation favorise le développement de la compétence de communication ainsi que 

des aptitudes interculturelles des apprenants, on visait un groupe, censé être à la 

meilleure place pour y répondre ; pour cette raison, on a choisi l’enseignant de FLE 

actif, travaillant dans le secondaire public, «un des partenaires, impliqués dans 

l’organisation de l’apprentissage des langues» (CECR, 2001:5), qu’on a considéré 

comme une personne–clé étant à même de donner un aperçu de la valorisation de 

l’implicite culturel en classe de FLE et surtout répondre à notre question de recherche.  

Dans le but de collecter des informations intéressantes dont l’analyse peut 

répondre à nos objectifs de recherche, on a réalisé 11 entretiens en tête à tête avec des 

enseignantes du FLE dont la durée était comprise entre 25 minutes et 50 minutes. 

Tous les entretiens réalisés ont été enregistrés sur un magnétophone, effectuant des 

enregistrements sur format MP3, pouvant ainsi être connecté à l’ordinateur. Par la 

suite, ils ont été réécoutés et retranscrits intégralement, y compris les rires, les 

hésitations et les pauses.  

Ci–dessous, deux tableaux présentent de manière synoptique les informations 

concernant les interviewés de notre recherche. Le tableau 1 présente les informations 

qui concernent des données personnelles des enseignantes ainsi que celles qui ont 

rapport au niveau de leurs études et leur expérience à l’enseignement du français 

comme langue étrangère. Le tableau 2 fournit des informations sur les collèges 

auxquels les enseignantes enseignent le FLE, ainsi que l’année de leur nomination à 

l’enseignement secondaire public. 
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TABLEAU 1: PROFIL DES ENSEIGNANTS PARTICIPANT AUX ENTRETIENS 

 

ENSEIGNANT SEXE AGE ETUDES UNIVERSITAIRES ETUDES POST–U. EXPERIENCE 
GENERALE A 

L’ENSEIGN. DU FLE 

I.C. F 55 ans Licence en Lettres–à l’Etranger DEA–France 35 ans 

A.F. F 54 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce 

DEA–France 25 ans 

A.C. F 60 ans  Diplôme d’Etudes de 
langue française–Grèce 

DEA–France 30 ans 

M.M. F 47 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce 

MASTER–Grèce 20 ans 

I.M. F 54 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce 

Stage d’un an–
France 

25 ans 

M.N. F 54 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce, 

Maitrise (1 année)–France 

DEA–France 30 ans 

O.I. F 52 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce 

Stage–France 28 ans 
 
 

D.V. F 56 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce, 

Maitrise (1 année)–France 

Stage– France 37 ans 

E.G. F 54 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce, 

Maitrise (1 année)–France 
__ 

30 ans 

F.V. F 56 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce 

DEA–France 32 ans 

I.T. F 54 ans Diplôme d’Etudes de langue 
française–Grèce 

DEA–France 18 ans 

 
TABLEAU 2: DESCRIPTIF DU STATUT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS INTERVIEWÉS 

ENSEIGNANT COLLÈGE CLASSES VILLE ANNÉE DE 
NOMINATION AU 

SECONDAIRE PUBLIC 

I.C. 1
er

 de Kifissia, 8
ème

de 
Marousi, 1

er
 de Pefki 

Toutes les 3 
classes 

Banlieues nord 
d’Athènes 

2008 

A.F. 8
ème

 collège du Pirée Toutes les 3 
classes 

Maniatika, Le 
Pirée 

1995 

A.C. 10
ème

 de Kallithéa Toutes les 3 
classes 

Kallithéa 1995 

M.M. 1
er

 collège de Pefki Toutes les 3 
classes 

Pefki 2008 

I.M. 3
ème

 collège du Pirée Toutes les 3 
classes 

Maniatika,Le 
Pirée 

1993 

M.N. 9
ème

 collège de Kallithéa Toutes les 3 
classes 

Kallithéa 1997 

O.I. 9
ème

 collège du Pirée Toutes les 3 
classes 

Castella, Le Pirée 1997 

D.V. 4
ème

 collège de Vyronas Toutes les 3 
classes 

Vyronas, Athènes 1993 

E.G. 4
ème

 collège du Pirée Toutes les 3 Tabouria, Le Pirée 1995 
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II.4. Les hypothèses de la recherche 

 

Les hypothèses que cette recherche essaye de valider sont les suivantes: 

Hypothèse 1: Selon les représentations des enseignants de FLE, les activités de classe 

portant sur l’implicite culturel favorisent l’enseignement/apprentissage du FLE à visée 

interculturelle. 

Hypothèse 2: Selon les représentations des enseignants de FLE, les activités de classe 

portant sur l’implicite culturel favorisent le développement de Compétences 

Générales et des Compétences Communicatives Langagières. 

Hypothèse 3: La mise en œuvre de l’implicite culturel est souvent confondue, dans les 

représentations des enseignants, avec la mise en œuvre de la démarche interculturelle, 

ce qui entraîne l’enseignement des éléments culturels hors contexte. 

Hypothèse 4: L’implicite culture renvoie, selon les représentations des enseignants, 

aux éléments culturels propres à une langue/culture. 

 

II.5. La méthode de traitement des données 

 

Concernant la méthode de traitement des données recueillies, il s’agit de l’analyse de 

contenu, définie par Dépelteau (2011 :294–295) comme «une technique de codage ou 

de classification visant à découvrir d’une manière rigoureuse et objective la 

signification d’un message».  

Plus précisément, on a opté pour l’analyse de contenu thématique dans le but 

d’étudier en profondeur les comportements des enseignants vis–à–vis de l’implicite 

culturel et de l’enseignement interculturel, établir une représentation la plus objective 

possible du lien de l’implicite culturel et de l’enseignement/apprentissage du FLE, 

mais aussi dévoiler les démarches de classe ainsi que les obstacles lors de son 

exploitation. Via l’analyse de contenu on essaye en effet, de confronter nos 

hypothèses de recherche émises aux faits, en tirant des propos transcrits des 

significations et des intentions aussi bien manifestes qu’implicites de nos 

interviewées. 

Une fois donc les entretiens transcrits, on les a analysés pour dégager les 

thématiques les plus importantes. Ainsi, trois grandes thématiques ont été dégagées et 

analysées:  

1. Représentations des enseignantes vis–à–vis du concept de l’implicite culturel 

2. Représentations des enseignantes vis–à–vis de l’enseignement de l’implicite 

culturel 

3. Représentations des enseignantes vis–à–vis de l’enseignement de 

l’interculturel. 

 

 

 

 

 

 

classes 

F.V. 1
er

 collège de Nea 
Philadelphia 

Toutes les 3 
classes 

N. Philadelphia, 
Athènes 

1997 

I.T. Ionidios et Zanneio 3ème classe Le Pirée– au 
centre–ville 

1996 
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III. Les principaux résultats tirés 

 

III.1. Les principaux résultats concernant les représentations vis–à–vis du concept de 

l’implicite culturel 

 

III.1.1. L’implicite culturel est identifié aux éléments tirés de la culture d’un peuple 

qui ne sont pas transparents pour les apprenants 

 

Il semble que l’implicite culturel, aux yeux de plusieurs interviewées, s’identifie à des 

éléments culturels. Selon cette interviewée, il renvoie à des éléments historiques «ce 

n’est que le Roi qui dit je veux» et à des éléments propres à la culture quotidienne 

française, tels que le respect des règles de politesse : 

INT: Tu peux me donner un exemple d’implicite culturel au niveau verbal 

ou non–verbal? 

IC: Quand je dis en français, par exemple, je vais dans un restaurant et je 

commande quelque chose en disant «je voudrais du poulet avec des frites», 

ce «je voudrais», ce n’est pas au hasard que je dis «je voudrais» et cela ne 

témoigne pas seulement de politesse mais il a aussi des éléments 

historiques derrière cette phrase. Les Français disent, euh, par exemple, 

que ce n’est que le Roi qui dit «je veux». Tous les autres disent « je 

voudrais ». C’est–à–dire, il [ce «je voudrais»] a une référence à la culture 

des Français derrière cette proposition.(...) Oui, [j’explique aux apprenants] pour 

quelle raison, en France on dit «Bonjour monsieur», «Bonjour madame» et 

on ne dit plus «Bonjour mademoiselle». Je dis aussi comment cela a évolué. 

Il y a 30 ans, on le disait [les Français], à l’heure actuelle cela est considéré 

comme une donnée personnelle et si on dit «Bonjour mademoiselle» on 

passe pour indiscret parce qu’on accentue le fait que l’autre n’est pas mariée. 

(entr.1. IC) 

Il paraît aussi que l’enseignante ci–dessous identifie l’implicite culturel à des éléments 

tirés de la quotidienneté du peuple qui pourraient surprendre une personne d’origine 

étrangère:  

Je leur dis plusieurs fois que les Français utilisent plusieurs fois les mots 

« monsieur » et « madame » par exemple. Qu’ils s’adressent très souvent en 

disant « s’il vous plaît monsieur–merci ». Je leur ai dit que « s’il vous plaît » 

et « merci » sont des mots que les Français disent toujours. Euh, qu’ici, nous 

les Grecs on ne le fait pas toujours. On n’y est pas beaucoup habitués. 

Qu’euh dans leur quotidienneté ils tiennent la porte à l’autre jusqu’à ce 

qu’il entre. (entr.2. FA) 

Une autre enseignante aussi a intériorisé une représentation pareille de l’implicite 

culturel qui concerne les éléments culturels de la langue/culture enseignée :  

ΙΝΤ : Alors, je voudrais que tu me dises ce que signifie pour toi le terme 

« implicite culturel ». 

MI : Il signifie, euh, de donner [à travers l’enseignement] aux enfants 

quelques éléments de la culture de la langue qu’on enseigne. Euh, de la 

culture, quand on dit, [on sous–entend] tout ce qui a rapport avec, disons, la 

civilisation, la quotidienneté, le comportement des habitants, les 

particularités du peuple. Tous ces éléments... (...) un exemple au niveau du 

verbal, les expressions qu’on utilise euh, en français qui sont significatives 

du peuple. 
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INT : Est–ce qu’une telle expression te vient à l’esprit ? 

MI : « Oh là là » ! Expressions susceptibles d’étonner un Grec mais qui sont 

très significatives du peuple français et si on les entend, euh, on peut 

facilement se rendre compte qu’il s’agit d’un francophone, d’un Fran... Je ne 

sais pas. Plutôt [qu’il s’agit] d’un Français que d’un Anglais, je ne sais pas... 

(entr.6. MI) 

 

On peut même remarquer que l’enseignante ci–dessus tient un discours contradictoire. 

D’une part elle soutient que des expressions véhiculant des implicites culturels, 

paraissent étranges à une personne d’origine étrangère, par exemple « un Grec » et de 

l’autre elle réfute ce qu’elle vient de dire en ajoutant que de telles expressions 

témoignent facilement l’origine de celui qui les énonce et alors, pourrait–on supposer, 

sont facilement accessibles par un étranger. 

Pour cette enseignante aussi, l’implicite culturel s’identifie aux éléments 

culturels d’une langue/culture et en l’occurrence de la langue/culture française : 

INT : Comme première question je voudrais que tu me dises ce que signifie 

pour toi le terme « implicite culturel ». 

OIO : Euh, éléments de la culture et surtout éléments culturels de la 

langue/culture française. (entr. 8 OIO) 

 

III.1.2. L’implicite culturel est véhiculé par le langage verbal 

 

Selon les représentations des enseignantes, l’implicite culturel est véhiculé par la 

langue. Au niveau verbal, il semble que les enseignantes suivantes lient l’implicite 

culturel à l’évolution de la langue et aux différents registres de langue: 

C’est la manière de prononcer leur discours euh, à travers les habitudes, tout 

au long de l’évolution de la langue. Comment c’était autrefois ? Quels 

niveaux de langue ? On parle autrement au niveau académique et autrement 

parlent les jeunes, l’argot, tout ce qu’on discute avec les enfants [en classe 

du FLE]. (entr.2.FA) 

 

Selon la représentation de l’enseignante ci–dessous, ce sont les informations 

culturelles non évidentes pour les apprenants qui sont liées à l’implicite culturel, telles 

que la distinction entre tutoiement et vouvoiement très familière aux Français : 

Au niveau verbal, je pense à quelque chose de traditionnel qu’on le dit [aux 

enfants], dans quelles circonstances on tutoie ou on vouvoie quelqu’un, 

disons, que quelques fois ce n’est pas évident pour les enfants le 

vouvoiement et le tutoiement, etc. où on peut dire des choses là–dessus, 

[d’expliquer] qu’euh on ne fait pas exactement comme en Grèce, disons 

que c’est presque obligatoire de vouvoyer quelqu’un jusqu’à ce qu’on le 

connaisse bien, etc. et aussi ça dépend des données sociales et du contexte. 

Ça on l’explique [aux élèves]. (entr.7 NM) 

 

III.1.3. L’implicite culturel niche dans le non–verbal 

 

Selon les représentations des enseignantes l’implicite culturel, souvent, niche dans le 

non–verbal et plus précisément dans les gestes ou les comportements du peuple de la 

langue enseignée que les apprenants ne peuvent pas facilement interpréter.  

Dans les séquences analysées ci–dessous, on constate que ces interviewées lient 

directement l’implicite culturel au gestuel: 
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Dans le non–verbal, les gestes. (...) Si un Français veut exprimer le nombre 

3 par un geste, il ne le fera pas comme le Brésilien [geste avec index, majeur 

et annulaire ouverts] mais il fera comme ça [pouce, index et majeurs 

ouverts]. (entr.1.IC) 

 

Au niveau non–verbal, ce sont, disons–nous, les gestes qu’on fait. Le 

« non » qu’on exprime nous, par exemple par un hochement de la tête vers le 

haut, en levant le menton. Tandis que les autres [les Français] font un 

hochement horizontal de la tête pour dire « non ». (entr.5 MM) 

 

L’interviewée suivante a la même image de l’implicite non–verbal et met, en 

plus, l’accent sur la non–universalité des gestes et par conséquent sur leur opacité qui 

rend difficile l’accès au sens par quelqu’un qui est originaire d’une autre culture :  

Ce sont les gestes ! Les divers gestes qu’ils font. Euh, les divers gestes qu’ils 

font [les Français]. Les gestes significatives d’un Français qui peuvent 

paraître étranges pour un Grec ou quelqu’un d’une autre nationalité. (...) 

par rapport à la bise, disons. Comment se saluent quand se rencontrent les 

Français. Quelle est leur opinion concernant le baisemain ou  concernant le 

fait d’embrasser quelqu’un sur le visage ou d’embrasser quelqu’un qu’on 

connaît très bien ou qu’on ne connaît pas très bien. (entr.6. MI) 

 

Comme Szende Thomas
116

 (2010 :3) constate « bien des malentendus sont dus aux 

différences gestuelles qui font partie des marqueurs culturels pertinents ». 

 
III.2. Les principaux résultats concernant les représentations vis–à–vis de 

l’enseignement de l’implicite culturel 

 

III.2.1. L’implicite culturel est perçu comme un enseignement des éléments culturels 

hors contexte 

 

Il paraît qu’aux yeux de l’interviewée ci–dessous, l’enseignement de l’implicite 

culturel s’identifie à celui des éléments culturels hors contexte, ce qui apparaît dans 

ces propos : 

(…) J’essaye de les mettre en contact avec ces parties qui sont, euh..., 

disons–nous, diachroniques, très importantes pour la culture française. 

Non seulement le côté, qui est le parfum, je ne sais pas ou ces stéréotypes 

qu’ils connaissent, les voitures Renault–Peugeot, etc. mais aussi avec des 

éléments plus classiques. C’est–à–dire de voir, apprendre des choses 

importantes pour la civilisation française à travers son histoire. Euh, des 

choses emblématiques. (entr.2.FA) 

Comme le souligne Pu Zhihong (2008 :166), « en réalité un mot, n’a son sens 

que dans un contexte concret. La pédagogie communicative doit apprendre aux 

apprenants l’explicite et l’implicite dans le contexte et en situation ». 

  

 

 

                                                           
116

 Szende,T. (2010) De l’ inobservable à l’observable. Ιn: Alao, G., Medhat–Lecocq, H., Soyoung, Y–

R., Szende, T. Implicites, Stéréotypes, Imaginaires. Paris : Editions des archives contemporaines,  pp. 

1–5. 
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III.2.2. L’enseignement de l’implicite culturel puise à la culture quotidienne 

 

Il paraît que l’enseignement de l’implicite culturel s’associe, selon les enseignantes–

interviewées, à celui des éléments de la culture quotidienne (us et coutumes d’un 

peuple, fêtes, chansons, blagues, etc.). Dans la séquence suivante, cette locutrice 

avoue privilégier l’enseignement de la culture quotidienne parce que cet aspect de la 

culture paraît intéressant aux enfants et leur est plus compréhensible : 

INT : Sous quelle forme tu peux utiliser l’implicite culturel ? 

MI : [Je me réfère] à des éléments de la vie quotidienne. A des manières, je 

ne sais si je peux aussi dire ça, à comment, à ce que les Français aiment. 

Comment ils s’alimentent ? Quelles nourritures aiment–ils ? Quelles fêtes ? 

Qu’est–ce qu’ils font lors de chaque fête ? Quels sont les gâteaux qu’ils [les 

Français] préparent lors de chaque fête ? Quelles fleurs offrent–ils à 

l’occasion de chaque fête ? Par exemple, le 1
er

 mai, on offre le muguet, le 

chrysanthème qu’on offre le 1er novembre et ce sont des choses 

intéressantes pour les enfants et plus faciles à faire inculquer. (entr.6. MI) 

 

III.2.3. L’enseignement de l’implicite culturel vise surtout le développement chez les 

apprenants, des compétences générales 

 

Telle est la représentation de cette enseignante selon laquelle la mise en valeur de 

l’implicite culturel favorise le développement d’un savoir mais aussi d’un savoir–faire 

de la part des apprenants : 

INT : Leur mise en valeur [celles des implicites culturels], que favorise–t–

elle le plus dans l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère ? 

OIO : Leurs connaissances... (...) Euh, leurs connaissances et leur savoir–

faire. Par exemple dans un restaurant pour commander, une commande. 

Euh, comment ils vont passer une commande. Comment ils vont demander ? 

Qu’est–ce qu’ils vont dire ? Là, on parle de la politesse, la manière polie 

dont ils vont parler, le vouvoiement, qu’ils vont vouvoyer. (entr.8 OIO) 

 

L’enseignante ci–dessous même si elle se montre en faveur de la mise en valeur 

de l’implicite culturel pour l’atteinte des objectifs linguistiques, elle juge qu’il permet 

un travail plutôt sur le développement des compétences générales chez les apprenants 

d’une langue étrangère et laisse entendre qu’il s’éloigne d’un cours linguistique : 

TZI : Euh, je pense les compétences générales. C’est là plutôt que 

l’implicite culturel peut être inséré. Même si moi, je te dis, j’essaye de 

l’intégrer dans un cours linguistique. C’est–à–dire je considère qu’on a très 

peu de temps dans le [collège] public euh, pour ... et il faut en profiter au 

niveau du linguistique. Euh, mais je pense qu’en général, qu’il aide à ... et 

aussi, au conditionnement disons de l’enfant, de connaître une langue 

étrangère ... et de connaître le différent, de connaître qu’il existe d’autres, 

euh, optiques d’une chose. (entr.9 TZI) 

 

De même pour l’enseignante ci–dessous qui soutient également travailler, via 

l’implicite culturel, plus au niveau du vocabulaire qu’à celui de grammaire : 

Quant à la grammaire je considère qu’euh (pause) d’accord, ça peut être un 

phénomène, tel qu’un idiomatisme, etc. et qu’on parle de ça mais je pense 

que même sans l’implicite culturel la grammaire existe toute seule, 

disons, et peut... [être travaillée]. Bien sûr, ce serait bien et avec cette 
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nouvelle conception de la grammaire qui la veut non–isolée de son emploi, 

de la façon qu’on l’utilise, disons... (entr.7 NM) 

 

En somme, des propos des enseignantes il découle que les implicites culturels 

contribuent à ce que les apprenants connaissent une langue/culture étrangère ou plus 

généralement d’autres optiques d’une chose. 

 

III.2.4. L’enseignement de l’implicite culturel se fait de manière occasionnelle, sans 

planification à priori de la part des enseignantes 

 

De notre corpus il découle que les enseignantes n’ont jamais consacré un cours entier 

spécial à l’exploitation des implicites culturels. Elles y travaillent s’il arrive, 

seulement si elles tombent sur un élément, bref spontanément. 

Les enseignantes ci–dessous, témoignent avec franchise que l’enseignement de 

l’implicite culturel dans sa classe se fait de manière incidente : 

INT: [A travers ton enseignement], tu touches tout cela [les implicites 

culturels]? 

IC: J’y mets l’accent [sur les implicites culturels]. Je ne les laisse pas passer 

inaperçus, mais je n’ai jamais fait un cours entier spécial [ayant un tel 

but]. Je ne l’ai pas fait. (entr.1.IC) 

 

KA: Moi, je pense que je travaille [là–dessus] seulement s’il arrive, c’est–

à–dire, rarement on le planifie. Cela arrive à travers le livre, une question 

d’un élève, quelques enfants qui ont visité la France. D’autres qui ont vu un 

film français. Ils te posent une question et par–là toute une discussion 

commence. (entr.4 KA) 

 

III.2.5. L’enseignement de l’implicite culturel est perçu comme un enseignement non–

traditionnel qui stimule l’intérêt des apprenants 

 

De l’analyse des propos recueillis, il résulte que l’enseignement des implicites 

culturels, selon toujours les représentations des enseignantes, s’éloigne de 

l’enseignement stérile de la grammaire et du vocabulaire. Pour cela, les apprenants le 

trouvent plus attirant et plus intéressant.  

L’enseignante ci–dessous le témoigne carrément : 

Ce serait bien de travailler plus sur l’implicite culturel [en classe]. C’est le 

temps [heures insuffisantes de l’enseignement de la langue étrangère] qui ne 

le permet pas, mais l’implicite culturel, je pense, c’est quelque chose 

d’intéressant et rend l’enseignement pluuus attirant, parce que tout ça 

raconte quelques histoires, disons, et la langue même, etc. C’est–à–dire, pour 

que cela ne soit pas un enseignement sec qui comprend la grammaire, le 

vocabulaire, etc. Tout ça est noué autour d’euuh, une culture, d’un autre 

monde, etc. et la langue est un premier moyen pour l’approche de ce monde. 

(entr.7 NM) 

 

III.2.6. L’enseignement de l’implicite culturel favorise un travail au niveau de 

l’interculturel  

 

De l’analyse du discours des enseignantes, il découle que l’exploitation des implicites 

culturels favorise un travail au niveau de l’interculturel, puisqu’il  
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 forme à la décentration, à l’acceptation d’autrui et contribue à la relativisation 

du système culturel des apprenants, 

 contribue à l’ouverture de l’individu vis–à–vis du différent, 

 privilégie une comparaison entre la langue/culture source et la langue/culture 

cible. 

Comme l’enseignante suivante le remarque : 

MI : Ils comprennent que leur pays n’est pas le centre du monde. Mais 

qu’il y a d’autres pays. Et pour coexister avec les autres, il faut les accepter. 

Et il faut connaître, disons des éléments de base des autres cultures pour 

pouvoir les accepter et vivre ensemble. Coexister. (entr. 6 MI) 

 

III.2.7. L’enseignement de l’implicite culturel est gêné par certains facteurs 

 

Du traitement des propos des enseignantes, il découle que certains facteurs entravent 

l’exploitation des implicites culturels. Ce sont les suivants :   

 le niveau de langue assez bas des apprenants du FLE, 

 l’absence du contact avec le milieu naturel de la langue enseignée et apprise, 

 le nombre limité d’heures d’enseignement du FLE (2 séances didactiques de 

40–45 minutes), 

 les manuels scolaires qui ne sont pas fréquemment actualisés, et par 

conséquent ne sont pas très riches en implicites culturels. 

 

III.3. Les principaux résultats concernant les représentations vis–à–vis de 

l’enseignement de l’interculturel 

 

III.3.1. L’enseignement de l’interculturel renvoie à une mise en relation des cultures 

différentes 

 

L’interculturel, prônant l’échange et l’interaction entre les différentes cultures vise, 

entre autres, une formation à la diversité, au respect de soi et d’autrui ainsi qu’à la 

prise de conscience des implicites culturels. 

Selon les représentations des enseignantes, l’enseignement de l’interculturel 

renvoie souvent à une comparaison entre la langue/culture source et la langue/culture 

cible. Lors de ce travail, elles racontent souvent une mise en avant des ressemblances 

culturelles et une sensibilisation aux différences.  

Telle est la représentation de l’enseignante suivante : 

ΙΝΤ : Tu peux penser à une activité que vous avez faite [en classe] visant 

l’interculturel ? 

MI : (…) Une activité… oui, disons pour [Connaître] une fête. Comment se 

fait une fête [en France]. Voir à travers une vidéo, la Chandeleur, et dire ce 

que font, disons, les Français pendant ce jour, et comment se fait une fête 

pareille chez nous [en Grèce]. Qu’est–ce qu’on offre ? Comment on la 

prépare... (entr.6 MI) 

 

III.3.2. L’enseignement de l’interculturel est appuyé sur des supports variés 

 

Il résulte qu’outre le manuel, les documents authentiques, la bande dessinée, les 

chansons, les images, la publicité, les sites web et les films figurent comme les plus 

souvent utilisés par les enseignantes–interviewées.  
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Sur ce point, on pourrait remarquer que les supports choisis ne sont pas destinés 

à des fins pédagogiques et par conséquent ils pourraient favoriser un travail sur les 

implicites culturels à condition que l’enseignant les traite de manière adéquate. 

 

III.3.3. L’enseignement de l’interculturel est souvent perçu comme un partage des 

expériences personnelles des enseignantes 

 

En effet, les enseignantes soutiennent travailler sur l’interculturel lorsqu’elles 

partagent leurs propres expériences et vécus au pays de la langue enseignée qui se 

réalise sous forme d’une discussion en classe. 

 

INT : Quand vous travaillez pour faire développer la compétence 

interculturelle des apprenants, qu’est–ce que vous utilisez? 

GE : Oui je leur dis [à mes élèves] que [lors de mon séjour en France] je me 

souviens de ma tante qui me disait « Je viendrai te rendre visite l’après–

midi ». Elle est Grecque mais elle est née en France. Et moi je pensais 

qu’elle viendrait vers 18h00 tandis qu’elle, elle venait vers 14h00. Tu 

comprends ? (...) Et elle me disait « Mais moi, je vais chez mon amie à 

15h00 pour lui rendre visite ». Et pour nous, les Grecs cela [serait bizarre et 

mal vu]... (...) Cela, bien sur je parle de tout ça [aux élèves]. 

 

III.3.4. L’enseignement de l’interculturel est souvent favorisé par l’exploitation de 

l’implicite culturel ou plutôt de la représentation qu’ont les enseignantes vis–

à–vis de l’implicite culturel 

 

Selon les propos des enseignantes, la mise en valeur des implicites culturels contribue 

à ce que les apprenants admettent une culture étrangère, s’ouvrent à une culture 

différente de la leur et s’éloignent d’éventuels stéréotypes.  

I.C. : Oui, d’admettre (s’ouvrir à) une autre culture. Une autre manière de 

penser et se comporter. D’accord ? Parce que, par exemple, pour l’Algérie, 

on a travaillé aussi un peu sur les stéréotypes. Oui, allons voir...Avant de 

regarder la vidéo comment on croyait que c’était l’Algérie. C’était 3 minutes 

de vidéo. Sans paroles. Il n’avait que la musique et on regardait la 

quotidienneté (là–bas) et on comparait. 

 

M.I : [On peut] clarifier de petites choses ou d’abattre quelques préjugés qui 

existent, qui se développent souvent à travers la télé, sans relever de la 

réalité. 

 

 

IV. Validation des hypothèses 

 

Les résultats tirés de l’analyse présentée permettent de conclure que : 

 l’hypothèse 1 est validée. 

 l’hypothèse 2 est en partie validée. Les activités de classe portant sur 

l’implicite culturel favorisent plutôt le développement des Compétences 

Générales que celui des Compétences Communicatives Langagières. 

 l’hypothèse 3 est validée. 

 l’hypothèse 4 est validée. 
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Somme toute, on soulignerait que les enseignantes–interviewées paraissent 

positives à l’exploitation de l’implicite culturel. Cependant, leurs représentations vis–

à–vis de l’implicite culturel et de son enseignement s’avèrent limitées, même fautives. 

Dans la plupart des cas, les implicites culturels sont confondus avec les éléments 

culturels.  

En réalité, on constate une forte valorisation des éléments culturels plutôt 

qu’une mise en valeur des implicites culturels en classe de FLE à l’école grecque. 
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Abstract 

 

This paper presents and articulates two intercultural literacy activities which were 

carried out with 2
nd

 grade primary school pupils in the Intercultural Primary School of 

Alsoupolis Athens, during the school year 2014–15. These activities aimed in 

cultivating literacy within an intercultural and interdisciplinary framework making use 

of the cultural capital of the children as well as involving the parents. In parallel, the 

pupils had the opportunity to work as little researchers during all the stages of the 

production of the little books titled: “Animals from our countries” and “My first 

multilingual lexicon”. The present action research had multiple positive outcomes for 

all contributors, the pupils, the parents and the teachers. 

 

Περίληψη 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και αποτιμώνται δύο διαπολιτισμικές δράσεις 

φιλαναγνωσίας που υλοποιήθηκαν με μαθητές της Β’ τάξης στο Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης, στη Νέα Ιωνία Αττικής τη σχολική 

χρονιά 2014–15. Οι δράσεις αυτές στόχευαν στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 

μέσα σε ένα διαπολιτισμικό και διαθεματικό πλαίσιο, αξιοποιώντας το πολιτισμικό 

κεφάλαιο των μαθητών και εμπλέκοντας τους γονείς. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία 

στους μαθητές να εργαστούν ως μικροί ερευνητές σε όλα τα στάδια παραγωγής των 

μικρών βιβλίων: «Ζώα από τις χώρες μας» και «Το πρώτο μας πολύγλωσσο λεξικό». 

Από την παρούσα έρευνα δράσης προκύπτει ότι οι δράσεις είχαν πολλαπλά θετικά 

αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες, τους μαθητές, τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και αποτιμώνται δύο διαπολιτισμικές δράσεις 

φιλαναγνωσίας που υλοποιήθηκαν με μαθητές της Β’ τάξης στο Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης, στη Νέα Ιωνία Αττικής τη σχολική 

χρονιά 2014–15. Στόχοι των δράσεων αυτών ήταν, μέσα από μια διαθεματική 

προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων του δημοτικού, να αξιοποιηθεί το πολιτισμικό 

κεφάλαιο των μαθητών, να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ανάγνωση εξωσχολικών 

βιβλίων και να δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία. 

 

 

 

mailto:katerglap@gmail.com
mailto:gstylou@yahoo.gr
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2. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Οι βασικές θεωρητικές έννοιες στις οποίες βασίστηκαν οι δράσεις φιλαναγνωσίας που 

υλοποιήθηκαν είναι η «διαπολιτισμικότητα», η «διαθεματικότητα», το «πολιτισμικό 

κεφάλαιο», η «φιλαναγνωσία» και η «εμπλοκή των γονέων». 

Η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και κατά συνέπεια αυτή της 

διαπολιτισμικότητας έρχονται ως απάντηση στην πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας 

και αφορούν την εκπαίδευση όλων των μαθητών που ζουν σε μια πολυπολιτισμική 

κοινωνία (Γκόβαρης 2000, Δαμανάκης 1997). Στο επίκεντρό της «στέκεται η αρχή 

της αποδοχής της ετερότητας του άλλου» (Δαμανάκης 1997: 99). Κατά τον 

Δαμανάκη  (1997: 99–105) τα βασικά αξιώματα της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 

προσέγγισης είναι τρία: 1) η ισοτιμία πολιτισμών, 2) η ισοτιμία του μορφωτικού 

κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και 3) η παροχή ίσων 

ευκαιριών. Οι Baros & Otto (2010: 250) αναφέρουν ως προϋποθέσεις για δίκαιη 

πολυπολιτισμικότητα την ισότητα, την αναγνώριση και την πολιτισμική ελευθερία. 

Συνοπτικά, οι στόχοι της Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι: 1) η 

συνάντηση και αλληλεπίδραση των πολιτισμών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, 2) 

η άρση εμποδίων στη συνάντηση και αλληλεπίδραση και 3) οι πολιτισμικές 

ανταλλαγές και ο πολιτισμικός εμπλουτισμός (Auernheimer 2003, Cummins 2005, 

Γκόβαρης 2000, 2013, Γκότοβος 2002, Δαμανάκης 1997, 2000, 2004, 2007). Η 

έννοια της διαπολιτισμικότητας, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ (2003) και το 

Πρόγραμμα Σπουδών (2011), διατρέχει όλο το Πρόγραμμα Σπουδών και όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα. Όπως συνοψίζει εύστοχα η Βασιλάκη (2013: 305), «η 

διαπολιτισμική διάσταση θα πρέπει να διατρέχει όλη τη διδασκαλία και ο 

εκπαιδευτικός να αξιοποιεί ευκαιρίες καλλιέργειας της διαπολιτισμικής αντίληψης 

όποτε προκύπτουν στην πορεία των μαθημάτων». 

Η έννοια της διαθεματικότητας και της διαθεματικής προσέγγισης της 

διδασκαλίας, όπως αυτή περιγράφεται ήδη στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ (2003), καθώς και στο Πρόγραμμα Σπουδών 

(2011), «…δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο 

γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της γνώσης...» (ΔΕΠΠΣ–

ΑΠΣ 2003, Γενικό Μέρος, σ. 6). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα γνωστικά 

αντικείμενα δεν διδάσκονται ξεχωριστά, αλλά ότι μέσα από μια διαθεματική 

προσέγγιση της ύλης, ο μαθητής ανακαλύπτει τις πτυχές ποικίλων γνωστικών 

αντικειμένων που σχετίζονται μεταξύ τους και με την εκάστοτε προς μελέτη 

θεματική, ακολουθώντας τη μέθοδο του σχεδίου εργασίας. Σύμφωνα με τον Karl Frey 

(2010: 76), έναν από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της μεθόδου των σχεδίων 

εργασίας, «...η γνώση που μεταδίδεται κατακερματισμένα δεν έχει τη δυνατότητα να 

συνδεθεί με άλλες και να αποτελέσει τις λεγόμενες «γνωστικές δομές», οι οποίες με 

τη σειρά τους θα συνδεθούν με συναισθηματικά στοιχεία και στοιχεία της πράξης». 

Η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου, που εισήγαγαν οι Bourdieu & Passeron 

(1996, 2014), αφορά οτιδήποτε σχετίζεται με το πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο 

του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε εδώ σε όλα τα στοιχεία του 

πολιτισμού που φέρουν μαζί τους οι μαθητές (γλώσσα, θρησκεία, αξίες, εμπειρίες, 

διατροφικές συνήθειες, έθιμα, κ.ά.) και τα οποία ενυπάρχουν στην τάξη κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας και της σχολικής ζωής με ποικίλες εκφάνσεις. 

Η φιλαναγνωσία είναι έννοια που απασχολεί τα τελευταία χρόνια την 

ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα και στη χώρα μας, γεγονός που 

αποδεικνύεται με την ένταξη φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων στο σύγχρονο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στο υποκεφάλαιο του Αναλυτικού Προγράμματος της 
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Διδακτικής Μεθοδολογίας για τη Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η λογοτεχνία διδάσκεται και στο πλαίσιο των άλλων 

μαθημάτων και της σχολικής ζωής» (ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ Ελληνικής Γλώσσας για το 

Δημοτικό 2003: 44) και «...κρίνεται σκόπιμη η σύνδεση της λογοτεχνίας με το 

παιχνίδι, με την ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του συναισθήματος καθώς και με τον 

προβληματισμό–διάλογο πάνω σε ποικίλα θέματα. Τα λογοτεχνικά κείμενα του 

Ανθολογίου – ή αυτά που παρουσιάζονται την ώρα της ελεύθερης ανάγνωσης – είναι 

καλό να συνοδεύονται από παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας.» (ΔΕΠΠΣ–

ΑΠΣ Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό 2003: 44). 

Οι φιλαναγνωστικές δραστηριότητες αποτελούν μέρος κοινωνικών πρακτικών 

γραμματισμού, μιας δυναμικής διαδικασίας γραμματισμού. Σύμφωνα με τον 

Χατζησαββίδης (2007: 28) «Ο γλωσσικός γραμματισμός με […] τη στατική, εκτός 

κοινωνικών και επικοινωνιακών συμφραζομένων, έννοια κυριάρχησε και εν μέρει 

κυριαρχεί και σήμερα σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα και συνδέεται κυρίως με 

την εκμάθηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης σε μικρά παιδιά αλλά και σε 

ενήλικους».  

Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο να εξοικειώσουν τα παιδιά, με παιγνιώδεις 

τρόπους με την ανάγνωση βιβλίων, να αισθανθούν πως το βιβλίο δεν είναι μόνο πηγή 

γνώσεων, αλλά και πηγή ευχαρίστησης, να ανακαλύψουν μονοπάτια που συνδέουν 

τις μέχρι τώρα εμπειρίες τους με τα αναγνώσματά τους, διαδρομές ανάμεσα στα 

βιβλία, και να τα οδηγήσουν σε νέους δρόμους γνωριμίας με τον εαυτό τους και τον 

κόσμο. 

Πολύ συχνά, όταν γίνεται αναφορά σε φιλαναγνωστικές δράσεις εννοούνται 

δράσεις που προτείνουν ποικίλες μορφές προσέγγισης των παιδικών λογοτεχνικών 

βιβλίων, αποκλείοντας έμμεσα τα πληροφοριακά ή βιβλία γνώσεων, όπως 

αποκαλούνται. Με αυτό τον τρόπο στερούνται τα παιδιά ένα ολόκληρο πεδίο νέων 

ανακαλύψεων το οποίο μπορεί να ικανοποιεί πολλά από τα ενδιαφέροντά τους και να 

είναι εξαιρετικά ελκυστικό, ειδικά για τα παιδιά που η μέχρι τώρα αναγνωστική τους 

εμπειρία δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια. Επιπλέον, στις σχολικές αίθουσες που 

συμπεριλαμβάνεται η χρήση τα βιβλίων αναφοράς, των πληροφοριακών βιβλίων, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η καταξιωμένη διεθνώς ειδική στην Ανάγνωση και 

την Παιδική Λογοτεχνία, Margaret Meek (1996: 7), «το να μαθαίνεις να διαβάζεις 

προεκτείνεται στο να διαβάζεις για να μαθαίνεις: μια μετάβαση σπουδαίας σημασίας 

για την υπόλοιπη εκπαίδευση και την ευθύνη των δασκάλων». 

Πρέπει να τονιστεί, πως κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας 

ο εκπαιδευτικός καλείται να αποποιηθεί τον ρόλο του κριτή – αξιολογητή, να 

συμβάλει ώστε να ανατραπούν τα στερεότυπα «καλός–κακός μαθητής» και να 

συνδιαμορφώσει το κατάλληλο αναγνωστικό κλίμα, όπου όλοι αισθάνονται ισότιμα 

μέλη μιας κοινότητας αναγνωστών. 

Σύμφωνα με τον Παπαδάτο (2009: 29–30), «Σε μια τέτοια άμεση αναγνωστική 

κοινότητα (…) σε ένα πλαίσιο ισοτιμίας και δημιουργικής συνεργασίας και κριτικής 

θέασης των πραγμάτων, μπορούν να εισέλθουν οι μαθητές, αλλά και ο δάσκαλος. Και 

γιατί όχι και ο γονιός;». 

Με τον όρο γονεϊκή εμπλοκή, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό που κυκλοφόρησε 

το Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α (2004: 3), εννοούμε «τη συμμετοχή των γονιών σε 

μια συστηματική, αμφίδρομη και ουσιαστική επικοινωνία που αφορά την ακαδημαϊκή 

μόρφωση και άλλες σχολικές δράσεις». 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει πόσο θετικά 

επηρεάζει η γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία τη στάση, τις φιλοδοξίες 

και τις επιδόσεις των μαθητών. Για να προωθήσουν αυτή τη συνεργασία οι 
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εκπαιδευτικές αρχές σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα έχουν 

διαμορφώσει προγράμματα με τα οποία ενθαρρύνονται οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

να υπερβαίνουν εμπόδια και εκατέρωθεν προκαταλήψεις. 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση και η αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου 

των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

διαπολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών. Οι φιλαναγνωστικές δράσεις που 

υλοποιούνται μέσα σε ένα διαπολιτισμικό και διαθεματικό πλαίσιο το οποίο εμπλέκει 

και τους γονείς δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον, πλούσιο σε κίνητρα 

και ερεθίσματα. 

 

 

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

 

Στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας δράσης 

(Altrichter κ.ά 2001) σε συνεχή αλληλεπίδραση με το θεωρητικό πλαίσιο της 

βιωματικής μάθησης (Dewey 1997). 

Σύμφωνα με το πλαίσιο της έρευνας δράσης οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν από 

ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη 

βελτίωση της πρακτικής τους και την ανάπτυξη νέας γνώσης. Τα στάδια που 

ακολουθούνται είναι, σύμφωνα με τους Altrichter, Posch & Somekh (2001: 25), 

τέσσερα: 1) ο εντοπισμός της αφετηρίας, 2) η αποσαφήνιση της κατάστασης, 3) η 

ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών δράσης και 4) η παραγωγή θεωρίας και η 

δημοσιοποίηση της νέας γνώσης των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τον πρωτοπόρο θεωρητικό της βιωματικής μάθησης John Dewey, 

τη βιωματική μάθηση διέπουν δύο βασικές αλληλένδετες αρχές για την παιδαγωγική 

αξία της εμπειρίας και τη δυναμική της: η μία «η αρχή της συνέχειας» 

(principalofcontinuity), σύμφωνα με την οποία η εκπαιδευτική διαδικασία για να είναι 

αποτελεσματική θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη της και να βασίζεται στις ήδη 

υπάρχουσες εμπειρίες, οι οποίες μέσα από την οργάνωση της κατάλληλης 

εκπαιδευτικής συνθήκης διεγείρουν το ενδιαφέρον και διευρύνουν τον ορίζοντα και 

την ικανότητα πρόσληψης μελλοντικών εμπειριών. Και η κατά τον Dewey (1997: 46–

47) δύσκολα διακριτή από την πρώτη, δεύτερη αρχή για την παιδαγωγική αξία της 

εμπειρίας, είναι «η αρχή της διάδρασης» (principalof interaction), όπου οι δύο 

παράγοντες μιας εμπειρίας, οι υποκειμενικές και οι αντικειμενικές συνθήκες, είναι 

ισότιμοι και δημιουργούν μια κατάσταση αλληλεπίδρασης. «Η αποτυχημένη 

προσαρμογή της ύλης στις ανάγκες και τις ικανότητες του ατόμου μπορεί να 

προκαλέσει μια μη–εκπαιδευτική εμπειρία, εξίσου με την αποτυχία του ατόμου να 

προσαρμοστεί στην ύλη» (Dewey, 1997: 46–47). Ο εκπαιδευτικός μπορεί σε μεγάλο 

βαθμό να καθορίσει τις «αντικειμενικές συνθήκες», το περιβάλλον στο οποίο 

συντελείται η εκπαιδευτικής αξίας διάδραση όχι μόνο προσαρμόζοντας την ύλη, αλλά 

και εμπλουτίζοντας τα διδακτικά μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί.  

 

 

4. Ερευνητικό πλαίσιο 

 

Στο ερευνητικό πλαίσιο υλοποίησης των συγκεκριμένων φιλαναγνωστικών 

δραστηριοτήτων συνεργάστηκαν οι δύο δασκάλες και οι συνολικά 20 μαθητές των 

δύο τμημάτων της Β’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Αλσούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2014–15. 

Το προφίλ των μαθητών των δύο τμημάτων είναι το εξής: 
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 20 μαθητές (12 κορίτσια και 8 αγόρια) 

 16 μαθητές γεννημένοι στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς 

 3 μαθητές χωρίς ελληνομάθεια στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

 1 μαθήτρια από Κίνα η οποία ήρθε χωρίς ελληνομάθεια στο σχολείο στην Α’ 

τάξη 

 2 μαθητές με διεγνωσμένη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή 

 12 οι χώρες προέλευσης των μαθητών: κυρίως από Αφρική (Νιγηρία, Γκάνα, 

Κένυα, Κονγκό), Πακιστάν, Πολωνία, Μπανγκλαντές, Φιλιππίνες, Ινδονησία, 

Αίγυπτος, Κίνα, Ρουμανία. 

Σχετικά με τη γονεϊκή εμπλοκή είναι σκόπιμο να αναφερθούν εκείνα από τα 

χαρακτηριστικά των οικογενειών που δυσχεραίνουν την αμφίδρομη επικοινωνία και 

συνεργασία σπιτιού – σχολείου, όπως αυτά καταγράφονται σε σχετικές έρευνες 

(Bernhard & Freire 1999, Δαμανάκης 1997, Κασίμη 2005, Μπόνια κ.ά. 2008, 

Πνευματικός κ.ά. 2008, Χατζηδάκη 2006) και επιβεβαιώνονται από την πολύχρονη 

εμπειρία μας στο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο της Αλσούπολης. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των 

οικογενειών, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολυμελείς, συνοδεύονται από 

προβλήματα βιοπορισμού, στενότητας χώρου διαβίωσης και έλλειψης ελεύθερου 

χρόνου των γονιών. 

Το δεύτερο είναι οι πολιτισμικές διαφορές από το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι 

γονείς των μαθητών και κυρίως η άγνοια της ελληνικής γλώσσας, της κυρίαρχης στο 

εκπαιδευτικό μας σύστημα, που εμποδίζει ακόμη και εκείνους τους γονείς που θα ήταν 

πρόθυμοι να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και πολλές φορές αισθάνονται 

απαξιωμένοι. Επιπλέον, οι γονείς των μαθητών του σχολείου μας, στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία προέρχονται από χαμηλά μορφωτικά στρώματα ή χώρες με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο και ίσως να θεωρούν ως μόνους υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς 

για την εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως ήδη από την Α’ τάξη είχαν δημιουργηθεί οι 

βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ των δύο τμημάτων η οποία και συνεχίστηκε στη Β’ 

τάξη. Επίσης, είχε δημιουργηθεί μια κουλτούρα ανάγνωσης μιας και ήδη από την Α’ 

τάξη τα παιδιά δανείζονταν συστηματικά εξωσχολικά βιβλία κάθε εεβδομάδα, τα 

οποία στη συνέχεια τα παρουσίαζαν στους συμμαθητές τους. Παράλληλα, ήταν 

εξοικειωμένα με τη συχνή συγγραφή και ανάγνωση ιστοριών. 

 

 

5. Πορεία υλοποίησης των δράσεων 

 

Η αφετηρία της έρευνάς μας, ως πρώτο στάδιο της έρευνας δράσης, ήταν η 

διαπίστωση της ελλιπούς ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία πολιτισμικών 

στοιχείων από τις χώρες προέλευσης των μαθητών. Γεγονός που οφείλεται στην 

στατική αντίληψη της έννοιας του γλωσσικού γραμματισμού, στη δασκαλοκεντρική 

μέθοδο διδασκαλίας, στην πίεση του χρόνου για την κάλυψη της ύλης και στα λιγοστά  

διαπολιτισμικά ερεθίσματα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά εγχειρίδια. Το 

ερώτημα που προέκυψε ήταν «Πώς μπορεί να ενισχυθεί η ένταξη του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των μαθητών στη διδασκαλία;».  

Στο επόμενο στάδιο, την αποσαφήνιση της κατάστασης, διατυπώσαμε τους εξής 

διδακτικούς στόχους: 

 να αξιοποιηθεί το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών στο πλαίσιο 

φιλαναγνωστικών δράσεων, 

 να δημιουργήσουν οι μαθητές τα δικά τους διαπολιτισμικά βιβλία και  
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 να εμπλακούν οι γονείς στις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. 
Στο τρίτο στάδιο, την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών δράσης, σχεδιάστηκε 

μία διαπολιτισμική, διαθεματική δράση φιλαναγνωσίας με σκοπό τη δημιουργία του 

βιβλίου «Ζώα από τις χώρες μας», ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ένταξης της 

ανάγνωσης εξωσχολικών βιβλίων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα 

διαπολιτισμικό–διαθεματικό πλαίσιο. 

Η φιλαναγνωστική δράση θεωρείται διαπολιτισμική, αφού είχε να κάνει με τη 

γνωριμία και ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων της χώρας καταγωγής των παιδιών 

σε ισότιμη βάση και χωρίς την επικράτηση στοιχείων της κυρίαρχης κουλτούρας. 

Η φιλαναγνωστική δράση χαρακτηρίζεται ως διαθεματική μιας και συνδυάζει 

γνωστικά αντικείμενα όπως Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος και Αισθητική Αγωγή. 

Τα παιδιά είχαν προσεγγίσει τη θεματική των ζώων, όχι μόνο με τα αντίστοιχα 

κεφάλαια των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος, 

αλλά επίσης παρακολουθώντας σχετικά ντοκιμαντέρ και διαβάζοντας πολλά 

εξωσχολικά βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης και του σχολείου, αλλά 

και από το πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες»
117
, μέσω του τμήματος Πολιτιστικών 

Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. Επίσης, στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς οργανώθηκε επίσκεψη σε ζωολογικό κήπο, όπου δόθηκε η 

ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά κάποια από τα ζώα που είχαν μελετήσει. 

 

Στάδια των δράσεων 

 

Τα βήματα που ακολούθησαν τα παιδιά για τη δημιουργία του βιβλίου, που εν μέρει 

προσιδιάζουν σε αυτά ενός ερευνητή–συγγραφέα–εκδότη, ήταν τα εξής: 

 

1
η 
δράση 

Α. Τα παιδιά πρώτα, ξεφύλλισαν για αρκετή ώρα βιβλία με θέμα τα ζώα και 

εντόπισαν με τη βοήθεια των σελίδων του ευρετηρίου (βλ. εικόνα 1) και των 

περιεχομένων, σε σχετικούς με ζώα Παγκόσμιους Άτλαντες, αρχικά τη χώρα 

καταγωγής τους και στη συνέχεια ζώα που ζουν εκεί. 

 
Εικόνα 1:Αναζήτηση στο ευρετήριο 

 

 
 

                                                           
117http://www.vivliaserodes.gr/. Τα «ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που 

φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων. 

http://www.vivliaserodes.gr/
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Β. Οι μαθητές επέλεξαν ένα ζώο από αυτά και αναζήτησαν σε άλλα βιβλία 

πληροφορίες για το ζώο της επιλογής τους, απομόνωσαν πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο ζώο που τους έκαναν εντύπωση (βλ. εικόνα 2) και τις αντέγραψαν. 

 
Εικόνα 2: Επιλογή ζώου 

 

 
 

Γ. Κάθε παιδί δημιούργησε τη δική του σελίδα για το βιβλίο: σημείωσε στον 

παγκόσμιο χάρτη τη θέση της χώρας καταγωγής του, κόλλησε μια φωτογραφία του 

ζώου που είχε επιλέξει και έγραψε μια μικρή παράγραφο με τις πληροφορίες που είχε 

απομονώσει για το ζώο. 

Δ. Οι μαθητές ετοίμασαν τη σελίδα του τίτλου, των περιεχομένων, της 

βιβλιογραφίας και  σχεδίασαν το εξώφυλλο (εικόνα 3).  

Ε. Μετά τη συρραφή των φωτοτυπημένων σελίδων κάθε παιδί πήρε ένα 

αντίτυπο, χρωμάτισε το εξώφυλλό του και κόλλησε έγχρωμες φωτογραφίες των ζώων 

στις αντίστοιχες σελίδες (βλ. εικόνα 4). 

 
Εικόνα 3: Εξώφυλλο και περιεχόμενα του βιβλίου 
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Εικόνα 4: Ζώα από την Αίγυπτο και τη Γκάνα 

 
 

Η ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους μαθητές ήταν ότι οι ίδιοι αισθάνθηκαν 

χαρούμενοι και περήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, του δικού τους 

βιβλίου, και ζήτησαν τη δημιουργία και άλλου βιβλίου. Η θετική υποδοχή του πρώτου 

βιβλίου οδήγησε στο σχεδιασμό του δεύτερου βιβλίου με τίτλο «Το πρώτο μας 

πολύγλωσσο λεξικό». 

 

2
η
 δράση 

Εμπνευστήκαμε το δεύτερο βιβλίο μας από το βιβλίο «Το πρώτο μου βιβλίο για τη 

διγλωσσία» (Πολύδρομο, 2012). 

Α. Επιλέξαμε 8 σημαντικές και συχνόχρηστες λέξεις (αγάπη, βιβλίο, καλημέρα, 

μαμά, μπαμπάς, νερό, σχολείο, ψωμί).  

Β. Ζητήσαμε από τους γονείς να γράψουν στο φυλλάδιο που είχε τις λέξεις στα 

ελληνικά και τα αγγλικά τις αντίστοιχες λέξεις στις γλώσσες των χωρών καταγωγής 

τους. Οι μαθητές επέστρεψαν τα φυλλάδια (βλ. εικόνα 5) με τις λέξεις σε 13 γλώσσες–

διαλέκτους: Πολωνικά, Κινέζικα, Αραβικά (από την Αίγυπτο), Ινδονησιακά, 

Φιλιππινέζικα, Μπενγκάλι (Μπανγκλαντές), Ουρντού (Πακιστάν), Σουαχίλι & Ασάτι 

(Κένυα), Λινγκάλα (Κονγκό) και διαλέκτους της Νιγηρίας (Ίμπο, Όρα, Έγκμπεμα),. 
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Εικόνα 5: Φυλλάδιο στα Κινέζικα και τα Αραβικά 

 

 
Γ. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 8 ομάδες όσες και οι λέξεις. Κάθε ομάδα έπρεπε να 

συμπληρώσει τον πρότυπο πίνακα των γλωσσών με τη βοήθεια των συμμαθητών 

αναζητώντας το συμμαθητή που είχε την αντίστοιχη γλώσσα καταγωγής.  

Δ. Κάθε ομάδα εικονογράφησε τη λέξη της και οι μαθητές που τελείωσαν 

πρώτοι δημιούργησαν το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο.  

Ε. Το πρωτότυπο λεξικό φωτοτυπήθηκε, οι μαθητές πήραν το αντίγραφό τους 

και κλήθηκαν να βάλουν σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις.  

Στ. Κάθε μαθητής χρωμάτισε το αντίγραφό του. 

 

Οι εικόνες 6 έως10 δείχνουν ενδεικτικά τη διαδικασία και το αποτέλεσμα. 
 

Εικόνα 6: Τελικό στάδιο και εξώφυλλο από «Το πρώτο μας πολύγλωσσο λεξικό» 
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Εικόνα 7: Η σελίδα για τη λέξη βιβλίο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Η σελίδα για τη λέξη καλημέρα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Εικόνα 9: Η σελίδα για τη λέξη ψωμί 
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Εικόνα 10: Το οπισθόφυλλο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι φιλαναγνωστικές δράσεις ολοκληρώθηκαν με τη δημιουργία των δύο 

βιβλίων, αλλά ο ενθουσιασμός που ένιωσαν τα παιδιά και οι εμπειρίες που απέκτησαν 

δημιούργησαν κίνητρα και βάσεις για μελλοντικές αναζητήσεις. 

 

 

6. Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν προκύπτουν κάποια συμπεράσματα και προτάσεις 

για τη διδακτική πράξη. Τα συμπεράσματα περιστρέφονται γύρω από τρεις άξονες 

και αφορούν τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 

Όσον αφορά τους μαθητές, οι χαρούμενες εκφράσεις τους, η μετέπειτα πιο 

θετική διάθεσή τους για συνεργασία και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

το γεγονός ότι ο ενθουσιασμός τους δεν σταμάτησε με την ολοκλήρωση των δράσεων 

αλλά συνεχίστηκε και μετά, οδήγησαν στη διαπίστωση, ότι οι διαπολιτισμικές 

δράσεις φιλαναγνωσίας που αξιοποιούν το πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλόγλωσσων 

μαθητών και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της συνεργατικής και βιωματικής 

μάθησης έχουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι 

δράσεις συντελούν: 1) στη διαμόρφωση της ταυτότητας των μαθητών και στη 

βελτίωση της αυτοεικόνας τους, ειδικά των πιο αδύναμων μαθητών, 2) στην 

ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας των μαθητών τόσο με τον 

εκπαιδευτικό όσο και μεταξύ τους και 3) στη σταδιακή οικοδόμηση της αποδοχής του 

Άλλου μέσα από τη γνωριμία και την ανταλλαγή στοιχείων του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των μαθητών. 

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια αλλά και στο 

τέλος των δράσεων: 

«Θέλω να πάω στη χώρα μου, τη Γκάνα, να δω ένα Μπαρακούντα» (Χέλντι) 

«Ο μπαμπάς μου έχει δει αλεπού Φενέκ, μου είπε» (Μοχάμεντ). 
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Τέλος επιβεβαιώθηκε πως οι εμπειρίες που προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση 

«εδώ και τώρα» και δεν αποτελούν μια ανιαρή αλλά πολλά υποσχόμενη επένδυση για 

το μέλλον, είναι σημαντικές και για το μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές διεύρυναν τις γνώσεις τους, όχι μόνο τις 

γλωσσικές και τις σχετικές με τα ζώα, αλλά κυρίως έμαθαν πώς να ερευνούν και να 

αναζητούν πληροφορίες στα βιβλία, αλλά και πώς να φτιάχνουν ένα βιβλίο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας εμπειρίας που ανοίγει δρόμους σε νέες εμπειρίες, 

και οδηγεί στην αυτονόμηση των μαθητών είναι η πρόταση πού έκανε μια μαθήτρια, 

η Άνναμπελ, πολλές ημέρες μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, όταν 

αναζητούσαμε ένα στοιχείο σε ένα βιβλίο: «Να κοιτάξουμε στα περιεχόμενα…».  

Επίσης, «έμαθαν κάνοντας» πώς να συνεργάζονται με συμμαθητές 

διαφορετικής καταγωγής και διαφορετικών ικανοτήτων, βλέποντας έμπρακτα πολλές 

ατομικές προσπάθειες να συνθέτουν ένα συλλογικό έργο. Επιπλέον, έδειξαν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ανάγνωση ελληνικών εξωσχολικών βιβλίων, όπως 

φάνηκε και από την τακτική χρήση της δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου την 

επόμενη σχολική χρονιά, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αλλόγλωσσους 

μαθητές. 

Τέλος, οι μαθητές αισθάνθηκαν ότι οι γονείς τους και το πολιτισμικό τους 

υπόβαθρο μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το να ζητά το παιδί βοήθεια από τον πατέρα ή τη μητέρα του και ίσως για πρώτη 

φορά να συνεργάζονται για μια εργασία του σχολείου και σίγουρα για πρώτη φορά να 

είναι ο γονιός που μόνο αυτός μπορεί να βοηθήσει, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερης 

σημασίας. Επίσης, τα ίδια τα παιδιά σχολίασαν πολύ θετικά αυτή την ευκαιρία 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς τους. Χαρακτηριστικός ήταν ο 

ενθουσιασμός με τον οποίο έφεραν τις μεταφρασμένες λέξεις στο σχολείο μετά την 

άμεση ανταπόκριση συνεργασίας με τους γονείς τους. 

Ο δεύτερος άξονας συμπερασμάτων αφορά τους γονείς, οι οποίοι από τη μια 

ανταποκρίθηκαν άμεσα και καθολικά σε μια πρωτοβουλία από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών της τάξης, η οποία όχι μόνο αναγνώριζε, αλλά εκτιμούσε ως πολύτιμο 

το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, το διαφορετικό από το κυρίαρχο. Από την άλλη 

πλευρά ένιωσαν κοντά στα παιδιά τους και χρήσιμοι, βελτιώνοντας την αυτοεκτίμησή 

τους ως προς τον γονεϊκό ρόλο τους σε σχέση με το σχολείο, σύμφωνα με σχόλια των 

ίδιων των γονιών σε επόμενη συνάντηση με τις δασκάλες στο σχολείο. 

Ο τρίτος άξονας των συμπερασμάτων αφορά τους εκπαιδευτικούς και 

αναπτύσσεται γύρω από την ικανοποίηση που αισθάνονται για την επίτευξη των 

στόχων τους και πιο συγκεκριμένα για την τόνωση της αυτοεικόνας των μαθητών, 

την ενίσχυση των κινήτρων τους για μάθηση, τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των 

παιδιών αλλά και μεταξύ δασκάλων και παιδιών, τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

ως θετικό πρότυπο, την θετική ανταπόκριση των γονιών και τέλος τη χαρά των 

παιδιών για τα δημιουργήματά τους. 

Τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν μας οδηγούν σε προτάσεις για τη 

διδακτική πράξη. Προτείνεται, πρώτον, να γίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

προσπάθεια ενσωμάτωσης και αξιοποίησης του πολιτισμικού κεφαλαίου όλων των 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι διαπολιτισμικές αυτές δράσεις να είναι 

οργανικά ενταγμένες σε αυτή και να διαχέονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Δεύτερον, να υλοποιούνται διαπολιτισμικές, διαθεματικές δράσεις με βιωματικές και 

συνεργατικές μεθόδους οι οποίες να ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών και να 

προκαλούν το ενδιαφέρον τους. Τρίτον, συνιστάται το σχολείο να παίρνει 

πρωτοβουλίες που να συμβάλλουν στην εμπλοκή των γονιών στη σχολική ζωή, 

υπερβαίνοντας εμπόδια και προκαταλήψεις. Τέλος, προτείνεται οι σχολικές 



226 
 

βιβλιοθήκες να εμπλουτιστούν όχι μόνο με παιδικά λογοτεχνικά βιβλία και με βιβλία 

γνώσεων, αλλά και με ξενόγλωσσα –όσο γίνεται και με βιβλία στην πρώτη γλώσσα 

των μαθητών– ως απάντηση στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολυπολιτισμικού 

σχολείου, γιατί όπως λέει και η Meek (1996: 95), «Η μελέτη βιβλίων είναι το ίδιο 

σημαντική με την πρακτική εμπειρία –το ένα πρέπει να συμπληρώνει και να 

προεκτείνει το άλλο». 
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Abstract 

 

This study intends to highlight the sociolinguistic uses of Roman–alphabeted Greek, 

known in common parlance as “Greeklish,” as observed in the language practices of 

fifteen Greek secondary school pupils on their Facebook profiles. In line with other 

studies, my data indicates that the use of Roman–alphabeted Greek is decreasing in 

popularity, a trend that seems to be linked to Greek identity and influences from 

hegemonic discourse, which sees Roman–alphabeted Greek as a threat to the Greek 

language.Attention is also drawn to gender–related differences regarding the use of 

the Latin alphabet, as well as an emerging trend in alphabet choice, which sees 

English being transcribed using the Greek alphabet.   

 

Περίληψη  

 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις της χρήσης των 

Λατινοελληνικών από δεκαπέντε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου στο Facebook.Τα 

δεδομένα μου επιβεβαιώνουν τα πορίσματα άλλων πρόσφατων ερευνών, οι οποίες 

δείχνουν ότι η χρήση του λατινικού αλφαβήτου για τη γραφή της Ελληνικής στο 

διαδίκτυο μειώνεται, μια τάση που φαίνεται να συνδέεται με την ελληνική ταυτότητα 

και την επιρροή από τον ηγεμονικό δημόσιο λόγο, ο οποίος θεωρεί τα 

Λατινοελληνικά απειλή για την ελληνική γλώσσα. Επίσης, συζητιούνται οι έμφυλες 

διαφορές σχετικά με την επιλογή του αλφαβήτου, καθώς και η αναδυόμενη τάση να 

χρησιμοποιούν οι χρήστες/ριες του διαδικτύου το ελληνικό αλφάβητο για να γράψουν 

στα Αγγλικά.   

 

 

Εισαγωγικά  

 

Η χρήση Λατινοελληνικών
119

 σε περιβάλλοντα επικοινωνίας μέσω υπολογιστών 

απασχολεί τη γλωσσολογία από την εμφάνιση του φαινομένου την δεκαετία του 90. 

Σε σχέση με τους αρχικούς λόγους που υιοθετήθηκε η χρήση του λατινικού 

αλφαβήτου από τους/τις ελληνόφωνους/ες χρήστες/ριες του διαδικτύου, είναι γνωστό 

ότι υπήρχαν τεχνικοί περιορισμοί στους πρώτους οικιακούς υπολογιστές, οι οποίοι 

δεν επέτρεπαν την ηλεκτρονική χρήση του ελληνικού αλφαβήτου μέχρι τα μέσα της 

                                                           
118Το παρόν κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη μορφή τoυ κεφαλαίου για την εναλλαγή συστήματος 

γραφής και των πορισμάτων του στη διδακτορική μου διατριβή (Lees 2017). 
119Υιοθετώ τον όρο Λατινοελληνικά από τον Κουτσογιάννη (2012) ως απόδόση του αγγλικού Roman–

alphabeted Greek (Tseliga 2007). Στην καθημερινή γλωσσική χρήση, το φαινόμενο είναι γνωστό ως 

Greeklish 

mailto:ch.lees@yahoo.gr
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πρώτης δεκαετίας του 21
ου

 αιώνα. Για παράδειγμα, ο Androutsopoulos (2009: 224) 

επισημαίνει ότι η «λατινοποίηση» του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος ήταν η 

μοναδική διαθέσιμη επιλογή που είχαν οι ελληνόφωνοι/ες χρήστες/ριες του 

διαδικτύου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, παρόλο που το 

ζήτημα των τεχνολογικών περιορισμών έχει πλέον λυθεί με τη σταδιακή ανάπτυξη 

του συστήματος αποκωδικοποίησης χαρακτήρων UNICODE (ό.π.), συνεχίζεται η 

χρήση Λατινοελληνικών, φαινόμενο που αποτελεί ενδιαφέρον για την 

κοινωνιογλωσσολογική έρευνα τα τελευταία χρόνια. 

Είναι γεγονός ότι έχουμε ελάχιστα ποσοτικά δεδομένα για τις 

κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις των Λατινοελληνικών σε ψηφιακά περιβάλλοντα 

(Κουτσογιάννης 2012: 881). Παράλληλα, η υπάρχουσα βιβλιογραφία επικεντρώνεται 

κυρίως στις στάσεις που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά τη 

χρήση τους ση διαδικτυακή επικοινωνία.
120

 Παρόλα αυτά, στις πρόσφατες μελέτες 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση των Λατινοελληνικών έχει πράγματι ορισμένες 

κοινωνικές διαστάσεις. Για παράδειγμα, ο Κουτσογιάννης (2012), στηριζόμενος σε 

ένα μεγάλο ποσοτικό δείγμα μαθητών/ριών σε όλη την Ελλάδα, διερεύνησε τις 

ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των παιδιών και διαπίστωσε ότι η χρήση των 

Λατινοελληνικών ήταν εντυπωσιακά αυξημένη σε οικογένειες που διέθεταν 

περισσότερους από έναν υπολογιστή, ενώ παράλληλα βρήκε ότι οι μαθητές/ριες των 

ιδιωτικών σχολείων, όπου προωθείται ιδιαίτερα η χρήση της αγγλικής γλώσσας, σε 

σύγκριση με τους αντίστοιχους μαθητές/ριες στα ελληνικά δημόσια σχολεία 

χρησιμοποιούνταν πολύ περισσότερο τα Λατινοελληνικά. Το γεγονός αυτό το 

αποδίδει ο Κουτσογιάννης σε δυο παράγοντες: εκείνον της γλωσσικής επαφής (με την 

αγγλική γλώσσα) και εκείνον του κοινωνικού–οικονομικού υποβάθρου του παιδιού, 

καθώς παρατηρούνται διαφορετικές αντιλήψεις για τις αλλαγές στις πρακτικές 

γραμματισμού της σύγχρονης εποχής. 

Είναι ενδεικτική η διαπίστωση του Κουτσογιάννη (ό.π.) ότι τα Λατινοελληνικά 

έχουν μετατραπεί σε νεανική γραφηματική ποικιλία, η οποία σηματοδοτεί ένα 

σταδιακό πέρασμα από την απλή γραπτή επικοινωνία στον κόσμο της δικτυακής 

επικοινωνίας. Για τον Κουτσογιάννη (2012: 888), η υιοθέτηση των Λατινοελληνικών 

από την νεολαία φανερώνει τη συμβολική ταύτισή τους με τα νέα παγκόσμια 

δεδομένα στο χώρο του γραμματισμού, στον οποίον η χρήση τους διαθέτει 

συγκεκριμένο αξιακό φορτίο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατες έρευνες 

(Androutsopoulos 2009, Κουτσογιάννης 2015, Lees κ.ά. 2017), προκύπτει ότι η 

συχνότητα χρήσης του λατινικού αλφαβήτου σε σχέση με το ελληνικό είναι 

συγκλονιστικά μικρότερη. 

Ο λόγος για την προτίμηση των νέων να χρησιμοποιούν το ελληνικό αλφάβητο 

φαίνεται να συνδέεται με την επιθυμία τους να αναδείξουν την ελληνική γλώσσα, την 

οποία αισθάνονται ότι χάνει, μέσα από τη χρήση των Λατινοελληνικών, το κύρος της. 

Ταυτόχρονα, εμφανίζεται μια νέα τάση εναλλαγής συστήματος γραφής –εκείνη, κατά 

την οποία οι χρήστες/ριες μεταγράφουν τα Αγγλικά με το ελληνικό αλφάβητο 

(Spilioti 2013, Leesκ.ά. 2017). Επίσης, όπως επισημαίνει ο Koutsogiannis (2015), 

γνωστές εκστρατείες όπως εκείνη των πρωταγωνιστών τηλεοπτικών εκπομπών όπως 

το Ράδιο Αρβύλα, οι οποίες επιχείρησαν να προτρέψουν τους νέους να χρησιμοποιούν 

το ελληνικό αλφάβητο αντί του λατινικού, φαίνεται να συνέλαβαν στη μείωση του 

φαινομένου.  

                                                           
120βλ. ενδεικτικά το άρθρο των Koutsogiannis & Mitsikopoulou (2007) για μια λεπτομερή συζήτηση 

σε σχέση με τις στάσεις της ελληνικής κοινωνίας για τη χρήση των Λατινοελληνικών. 
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Επιπλέον, από το δικό μου δείγμα (Lees κ.ά. 2017) προκύπτει ότι το φύλο 

παίζει καθοριστικό ρόλο στις τάσεις μεταγραφής της γλώσσας. Συγκεκριμένα, τα 

αγόρια που συμμετείχαν στη δική μου έρευνα χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τα 

Λατινοελληνικά σε σχέση με τα κορίτσια, ενώ πιστεύουν ότι η χρήση τους δε θέτει σε 

κίνδυνο την ελληνική γλώσσα. Αντιθέτως, τα κορίτσια βασίζονται σε πιο αισθητικά 

κριτήρια, αφού υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές λέξεις γραμμένες στα Λατινοελληνικά 

είναι «άσχημες» οπτικά, ενώ πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο γραφής, αλλοιώνεται 

η γλώσσα. Επίσης, άλλοι λόγοι που δίνουν οι ίδιοι/ες οι μαθητές/ριες για τη συνέχιση 

στη χρήση της λατινικής γραφής είναι η πρακτική διευκόλυνση που προσφέρει το 

γεγονός ότι δεν πρέπει να αλλάζουν συνεχώς τις γλωσσικές ρυθμίσεις του 

πληκτρολογίου, το γεγονός ότι δεν πρέπει να προσέχουν στον ίδιο βαθμό την 

ορθογραφία τους ή επειδή δεν ξέρουν καλή ορθογραφία και δε θέλουν να φανεί αυτό 

δημοσίως. Εν ολίγοις, παρουσιάζεται μια δυναμική σχέση μεταξύ της γλωσσικής 

χρήσης και της κοινωνικής πραγματικότητας.  

 

 

Περιγραφή των δεδομένων 

 

Τα δεδομένα που αποτελούν το υλικό στο οποίο βασίζεται η ανάλυσή μου 

προέρχονται από τις ψηφιακές γλωσσικές πρακτικές στα χρονολόγια των προφίλ στο 

Facebook, τα οποία ανήκουν σε δεκαπέντε μαθητές γυμνασίου. Πρόκειται για ένα 

σώμα ψηφιακών γλωσσικών πρακτικών συνολικής έκτασης 30,261,374, στο οποίο 

3,198 ελληνικές λέξεις είναι γραμμένες στο λατινικό αλφάβητο και 43 αγγλικές 

λέξεις είναι γραμμένες στο ελληνικό αλφάβητο. Η χρονολογία των δεδομένων που 

αναλύθηκε αφορά τις γλωσσικές πρακτικές των μαθητών/ριών που παρήχθησαν από 

τον Οκτώβριο το 2013 μέχρι τον Μάρτιο του 2014. Όλοι οι μαθητές/ριες 

παρακολουθούν τη δεύτερη τάξη γυμνασίου και έχουν ηλικία 13–14 χρονών. Δέκα 

μαθητές/ριες φοιτούν στο Σχολείο 1, εκ των οποίων οι έξι (6) είναι κορίτσια και οι 

πέντε (5) αγόρια, ενώ οι υπόλοιποι/ες πέντε μαθητές/ριες φοιτούν στο Σχολείο 2. Ο 

συνδυασμός κοριτσιών και αγοριών ήταν επιθυμητός για την έρευνά μου, έτσι ώστε 

να έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε οποιαδήποτε 

τάση στη γλωσσική χρήση που θα μπορούσε να αποδοθεί στον παράγοντα του φύλου.  

Και τα δυο σχολεία που συμμετέχουν στην έρευνά μου βρίσκονται στη 

Θεσσαλονίκη αλλά σε δυο διαφορετικές περιοχές: το τελευταίο βρίσκεται σε μια 

κοινωνικά υποβαθμισμένη περιοχή, ενώ το πρώτο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης 

και απολαμβάνει τη φήμη ενός σχολείου υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, 

κυρίως λόγω της σχέσης του με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Ζητήθηκε η συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων, καθώς και των ίδιων των 

μαθητών/ριών για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Επίσης, στο πλαίσιο της 

δεοντολογίας της εθνογραφικής έρευνας (D’Arcy&Young 2012: 540–541), δόθηκε 

ένα ψευδώνυμο στον/στην κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να προστατευτεί η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων μαθητών. 

 

 

Μεθοδολογία  

 

Το μεθοδολογικό πρότυπο που έχει χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες μελέτες για 

την επικοινωνία σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένης 

και της δικής μου, είναι η εθνογραφική ανάλυση. Στη συγκεκριμένη έρευνα, υιοθετώ 

το πρότυπο της διαδικτυακής εθνογραφίας που προτείνει ο Androutsopoulos (2013) 
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για την ανάλυση και ερμηνεία της ψηφιακής γλώσσας. Παρόλο που η διεξαγωγή 

εθνογραφικής έρευνας για τη μελέτη της χρήσης της γλώσσας στην κοινωνία 

σημειώνει μια ιστορία δεκαετιών (βλ. ενδεικτικά Labov 1966, Gal 1978, Hanks 1990, 

Rampton 2005), ο αριθμός εθνογραφικών μελετών που αφορούν τη γλώσσα στο 

διαδίκτυο είναι κατά πολύ λιγότερες σε σχέση με την παραδοσιακή, θα λέγαμε, 

εθνογραφία του Hymes (Garcia κ.ά. 2009: 53). Σύμφωνα με τον Androutsopoulos 

(2008: 4), οι μελέτες που υιοθετούν το εθνογραφική πρότυπο μπορούν να χωριστούν 

σε δυο κατηγορίες: εκείνες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ανάλυση των 

γλωσσικών πρακτικών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους παραγωγούς αυτών, και 

εκείνες, όπου η ανάλυση συμπληρώνεται από μια έρευνα πεδίου, κατά την οποία ο/η 

ερευνητής/ρια έρχεται σε επαφή με τους παραγωγούς, για να συζητήσει μαζί τους τις 

γλωσσικές πρακτικές που προτιμούν.  

Η τελευταία προσέγγιση έχει το πλεονέκτημα ότι ο/η ερευνητής/ρια, μέσα από 

την επαφή του/της με τους συμμετέχοντες, μπορεί να εκμαιεύσει πολύτιμες 

πληροφορίες για τους λόγους που επιλέγονται ορισμένες χρήσεις της γλώσσας. Για 

παράδειγμα, στην έρευνά του για τις γλωσσικές πρακτικές των καλλιτεχνών και των 

θαυμαστών του γερμανικού hip–hop στο διαδίκτυο, ο Androutsopoulos (2007, 2008) 

επισημαίνει ότι η επαφή που είχε με τους ίδιους, κατά την οποία τους ζήτησε να 

εντοπίσουν χαρακτηριστικά που θεωρούν τυπικά του είδους hip–hop τον βοήθησε να 

καταλάβει τις κατηγορίες και τις διακρίσεις που είχαν σημασία για τους ίδιους κατά 

τη χρήση του κατάλληλου γλωσσικού ύφους. Με λίγα λόγια, το συγκεκριμένο 

εθνογραφικό πρότυπο ανάλυσης που προτείνει ο Androutsopoulos, το οποίο 

συνδυάζει την παρατήρηση των ψηφιακών γλωσσικών και την επαφή του/της 

ερευνητή/ριας με τους/τις παραγωγούς τους σε μορφή συνέντευξης, συζήτησης 

(blendeddata) επιτρέπει στον/στην ερευνητή/ρια να διασταυρώσει τα πορίσματα 

του/της με την ερμηνεία των ίδιων των παραγωγών, οι οποίοι μπορούν είτε να 

διαβεβαιώσουν είτε να διαψεύσουν την ερμηνεία του (Androutsopoulos 2013: 244). 

Επειδή τα δικά μου δεδομένα αποτελούνται αποκλειστικά από τις γλωσσικές 

πρακτικές εφήβων σε ένα δικτυωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον, στο οποίο μεγάλο 

ρόλο παίζουν οι εξωκειμενικές γνώσεις των παιδιών για τα θέματα συζήτησης, το 

συγκείμενο δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν οι 

συμμετέχοντες/ουσες στη συζήτηση γνωρίζονται προσωπικά και οι γλωσσικές τους 

επιλογές αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι συζητιούνται γνωστές πληροφορίες. Για 

τον λόγο αυτό, το εθνογραφικό πρότυπο ανάλυσης δίνει στον/στην ερευνητή/ρια τη 

δυνατότητα να διασταυρώσει την ερμηνεία του/της με τους/τις ίδιους/ες τους/τις 

χρήστες/ριες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.  

Επίσης, στην ανάλυση των δεδομένων, υιοθετούνται και ποσοτικές και 

ποιοτικές προσεγγίσεις στην ανάλυση των δεδομένων. Η ποσοτική προσέγγιση 

κρίθηκε αναγκαία για την καταγραφή των τάσεων που εμφανίζονται στις γλωσσικές 

πρακτικές. Η δε ποιοτική προσέγγιση, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της ανάλυσης, 

υιοθετήθηκε με σκοπό την πιο εστιασμένη γλωσσική ανάλυση των δεδομένων, καθώς 

και το συμπλήρωμα των καθαρών στατιστικών που παράγονται στην ποσοτική 

ανάλυση. Έτσι, στην ποιοτική ανάλυση εξετάζονται οι πραγματολογικές και 

επικοινωνιακές λειτουργίες που συνδέονται με τη χρήση των δυο αλφαβήτων. 

 

 

Η χρήση Λατινοελληνικών στην ψηφιακή επικοινωνία των νέων  

 

Τα δεδομένα μου για τη χρήση των Λατινοελληνικών αποτελούνται από 3,198 

ελληνικές λέξεις γραμμένες στο λατινικό αλφάβητο, οι οποίες αντιστοιχούν της 
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γλωσσικές πρακτικές στα χρονολόγια όλων των μαθητών/ριών που συμμετέχουν στις 

έρευνά μου. Βασικό ζήτημα σε σχέση με τη χρήση των Λατινοελληνικών συνιστά ο 

ενδεχόμενος κίνδυνος που ενέχει αυτή για την ελληνική γλώσσα. Εν μέρει, λόγω των 

πορισμάτων προηγούμενων ερευνών, τα οποία δηλώνουν ότι τα περισσότερα παιδιά 

χρησιμοποιούν τα Λατινοελληνικά αντί για το ελληνικό αλφάβητο στην επικοινωνία 

μέσω υπολογιστή, διεξάχθηκε μια ποσοτική ανάλυση με σκοπό την ανάδειξη των 

συνεισφορών, οι οποίες είναι γραμμένες στα Λατινολληνικά από τον/την κάθε 

μαθητή/τρια. Συγκεκριμένα, καταγράφτηκε ο συνολικός αριθμός συνεισφορών στα 

Λατινοελληνικά από τα δυο σχολεία, για να διερευνηθεί αν υπήρχαν ορισμένες τάσεις 

ή διαφορές μεταξύ τους.  

 Όσον αφορά τα στατιστικά, προέκυψε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών/ριών και στα δυο σχολεία χρησιμοποιούν την ελληνική γραφή αντί για τη 

λατινική. Η κατανομή φαίνεται στους πίνακες [1] και [2] παρακάτω. 

 

Πίνακας 1: Αριθμός και κατανομή συνεισφορών στα Λατινοελληνικά ανά μαθητή/τρια στο Σχολείο 1 

Όνομα 

μαθητή/τρια 

Αριθμός συνεισφορών 

στα Λατινοελληνικά 

Ποσοστό (%) Αριθμός συνεισφορών 

γραμμένες στο ελληνικό 

αλφάβητο 

Κατερίνα 4 1.3 171 

Γεωργία 0 0 202 

Παναγιώτης 3 1 24 

Παντελής 97 31 1 

Δημήτρης 146 48 9 

Ηλίας  0 0 4 

Όλγα 12 4 202 

Τζένη 13 4 31 

Αθηνά 2 0.7 262 

Μαρία  32 10 294 

Σύνολο  309 100 1200 

 

Πίνακας 2: Αριθμός και κατανομή συνεισφορών στα Λατινοελληνικά ανά μαθητή/τρια στο Σχολείο 2 

Όνομα 

μαθητή/τρια 

Αριθμός συνεισφορών στα 

Λατινοελληνικά 

Ποσοστό (%) Αριθμός συνεισφορών 

γραμμένες στο ελληνικό 

αλφάβητο 

Λία 0 0 600 

Βίκυ 20 11 120 

Φωτεινή 0 0 1596 

Χρήστος  1 0.6 210 

Άρης 163 89 80 

Σύνολο  184 100 2606 
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Και στα δυο σχολεία, το χάσμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ακριβέστερα, στο Σχολείο 1, 

υπήρχαν συνολικά μόνο 309 συνεισφορές γραμμένες στα Λατινοελληνικά
121

 σε 

αντίθεση με τον συνολικό αριθμό των 1200 συνεισφορών στο ελληνικό αλφάβητο. Το 

χάσμα ήταν ακόμα μεγαλύτερο στο Σχολείο 2, στο οποίο υπήρχαν 184 συνεισφορές 

στα Λατινοελληνικά και 2606 στο ελληνικό αλφάβητο. Αυτά τα πορίσματα 

υποστηρίζουν τη θέση των πρόσφατων ερευνών (Androutsopoulos 2009, 

Κουτσογιάννης  2015, Lees κ.ά. 2017) ότι η χρήση των Λατινοελληνικών έχει 

μειωθεί τα τελευταία χρόνια στον ευρύτερο ελληνικό πληθυσμό.  

Όταν οι μαθητές/ριες κλήθηκαν σε μια συνέντευξη να αιτιολογήσουν περαιτέρω 

τους λόγους, οι οποίοι τους αποθαρρύνουν να χρησιμοποιήσουν το λατινικό 

αλφάβητο, οι απαντήσεις παρουσίασαν μεγαλύτερη ποικιλία. Συγκεκριμένα, η 

πλειοψηφία υποστήριξε ότι η χρήση των Λατινοελληνικών έχει άμεσες συνέπειες για 

την ορθογραφία, ενώ κάποιοι/ες άλλοι/ες ήταν της άποψης ότι η χρήση του λατινικού 

αλφαβήτου θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ελληνικού αλφαβήτου ή 

ακόμα και της ίδιας της γλώσσας. Όπως το έθεσε με αρκετά αναλυτικό τρόπο η 

Κατερίνα, «…με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μειωθεί η ενασχόληση με τα βιβλία 

και το διάβασμα και έχουμε αφεθεί αποκλειστικά  στην εικόνα, οπότε όλο και 

περισσότερα άτομα επιδιώκουν η μορφή της γλώσσας να απλοποιηθεί για να είναι πιο 

εύκολη στη χρήση της». Εν ολίγοις, υπάρχει μια ιδεολογική σχέση που συνδέει την 

αποφυγή χρήσης του λατινικού αλφαβήτου που παρατηρείται στην ψηφιακή 

επικοινωνία των μαθητών/ριών με τον φόβο για της αρνητικές συνέπειες για την 

ελληνική γλώσσα.  

Σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους συνεχίζουν οι μαθητές/ριες να 

γράφουν με το λατινικό αλφάβητο, οι πιο συνηθισμένες απαντήσεις αφορούσαν, 

αφενός την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη «σωστή» ορθογραφία και την ανάγκη 

αλλαγής της γλώσσας του πληκτρολογίου, π.χ. σε περίπτωση που γραφόταν κάτι σε 

λατινογενή γλώσσα, αφετέρου για να μη φανεί ότι ο/η χρήστης δεν ξέρει ορθογραφία. 

Με λίγα λόγια, τα Λατινοελληνικά αποτελούν έναν τρόπο για να πληκτρολογεί κανείς 

εύκολα και άφοβα, χωρίς δηλαδή την έννοια της σωστής ορθογραφίας. Όπως το 

έθεσε ο Δημήτρης, «..βαριέμαι να τσεκάρω την ορθογραφία έχω την ικανότητα να 

γράφω πιο γρήγορα (.) με βολεύει». Από τα δεδομένα φαίνεται ότι απαντήσεις σαν 

την τελευταία σχετίζονται με την προτίμηση για τη φωνητική μεταγραφή σε 

περίπτωση που ο/η μαθητής/ρια γράφει με το λατινικό αλφάβητο, ενώ όσοι/ες 

προτιμούν την ορθογραφική μεταγραφή αιτιολόγησαν την απάντησή της λέγοντας ότι 

ο συγκεκριμένος τρόπος μεταγραφής είναι πιο πιστός στην ελληνική ορθογραφία και 

ότι έτσι, είναι πιο ευανάγνωστος. Για παράδειγμα, η Αθηνά δηλώνει ότι «προτιμώ την 

ορθογραφική (.) μου θυμίζει πιο πολύ το ελληνικό λεξιλόγιο και μου αρέσει 

περισσότερο». Από τις απόψεις που εξέφρασαν οι μαθητές/ριες, φαίνεται ξεκάθαρο 

ότι η σχετικά μικρή χρήση των Λατινοελληνικών αναφορικά με το ελληνικό 

αλφάβητο συνδέεται με την «αναγέννηση» της ευαισθητοποίησης για την ελληνική 

γλώσσα σε πολλούς/ές μαθητές/ριες, καθώς και τη συνειδητή προσπάθειά τους να 

«αντισταθούν» σε οποιαδήποτε πιθανόν αρνητική συνέπεια της χρήσης του λατινικού 

αλφαβήτου στην ελληνική γλώσσα και την ορθογραφία της (Lees κ.ά. 2017).  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των Λατινοελληνικών στο δικό μου 

δείγμα συνιστά, κατά τη συντριπτική πλειοψηφία, γλωσσική πρακτική των αγοριών. 

Λεπτομερέστερα, η χρήση του λατινικού αλφαβήτου παρατηρήθηκε σε μόλις 83 

(17%) συνεισφορές όλων των κοριτσιών από τα δυο σχολεία, σε σύγκριση με 410 

                                                           
121Ως περίπτωση χρήσης Λατινοελληνικών νοείται τουλάχιστον μια χρήση του λατινικού αλφαβήτου 

για τη γραφή μιας ελληνικής λέξης σε οποιαδήποτε συνεισφορά λόγου.  
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(83%) συνεισφορές των αγοριών. Με λίγα λόγια, η χρήση των Λατινοελληνικών 

φαίνεται να είναι μαρκαρισμένη πρακτική του αρσενικού φύλου, κάτι που ίσως 

συνδέεται με τις λιγότερες συνεισφορές των αγοριών και την επιθυμία τους να 

γράφουν όσο πιο εύκολα γίνεται, κάτι που δηλώνουν μόνοι τους οι τέσσερεις 

μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα Λατινοελληνικά στο Facebook. 

Επιπλέον, στην ανάλυση της ψηφιακής επικοινωνίας των 

συμμετεχόντων/ουσών παρατηρήθηκαν οι εξής τάσεις: την αποκλειστική χρήση της 

ορθογραφικής μεταγραφής, τη μείξη ορθογραφικής και φωνητικής μεταγραφής, τον 

σχηματισμό ενιαίων μικρών λέξεων, καθώς και τη χρήση των Λατινοελληνικών σε 

συνδυασμό με την εναλλαγή κώδικα. Παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα ανά 

κατηγορία παρακάτω: 

 

(1). Ee an to pathw kai ayto 

 

Το παράδειγμα (1) προέρχεται από μια δημοσίευση του Παντελή στο χρονολόγιό του, 

και αποτελεί μέρος μιας συζήτησης με φίλους για διάφορα προσωπικά προβλήματα. 

Η χρήση του λατινικού γράφημα <w> που αντιστοιχεί οπτικά στο μικρό ωμέγα του 

ελληνικού αλφαβήτου αντί του φωνητικού <ο> είναι ενδεικτικό της επιλογής του 

Παντελή να συμμορφωθεί με της κανόνες της ελληνικής ορθογραφίας. Το ίδιο 

φαινόμενο παρατηρείται και στη μεταγραφή kai και ayto που θα μπορούσαν να είχαν 

μεταγραφεί ως ke και afto. 

 

(2). Imoun bronze 5 alla leei ‘’MAZEPSTE 100 POINTS KAI 2 NIKES KAI 8 

ANEVITE STO B3 KALH TYXH’’ k bro emaine mpanei kanonika 

 

Στο παράδειγμα (2), το οποίο προέρχεται από το χρονολόγιο του Δημήτρη, πρόκειται 

για την εξήγηση του Δημήτρη σε έναν φίλο του ότι σε αντίθεση με εκείνον, ο 

Δημήτρης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με το βιντεοπαιχνίδι που παίζουν. 

Χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό φωνητικής και ορθογραφικής μεταγραφής, παρόλο 

που οι καταλήξεις των ουσιαστικών, των επιθέτων και των ρημάτων μεταγράφονται 

ορθογραφικά, π.χ. kalh, tyxh, mpainei. Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία ότι συχνά 

επιλέγεται η ορθογραφική αυτή μεταγραφή από τον/την χρήστη/τρια όταν 

μεταφέρεται μια σημαντική γραμματική πληροφορία, ή όταν η ορθογραφία αλλάζει 

τη σημασία της λέξης, όπως στην περίπτωση των λέξεων χρησιμοποιείτε και 

χρησιμοποιείται (Ανδρουτσόπουλος 1998, Androutsopoulos 2009). 

 

Από την άλλη, το παράδειγμα (3) εντάσσεται στην κατηγορία του σχηματισμού 

ενιαίων μικρών λέξεων· σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για την ενοποίηση της 

προστακτικής μορφής του ρήματος στον δεύτερο ενικό, βλέπω και το ουδέτερο άρθρο 

σε αιτιατική πτώση, το. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα, δηλαδή η συνεμφάνιση ρήματος 

στην προστακτική και άρθρου ευνοεί τον εν λόγω σχηματισμό.  

 

(3) APOKLISTIKI MONO ESI DESSTO 

 

Τέλος, το παράδειγμα (4), το οποίο αποτελεί ευχαριστήριο μήνυμα του Παντελή για 

ένα δώρο που του χάρισε φίλος του είναι ένα καλό παράδειγμα χρήσης εναλλαγής 

κώδικα σε συνδυασμό με τα Λατινοελληνικά.  

 

(4) to kalitero dwro ever! Thanx bro 
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Η επιλογή της λέξης ever είναι πιθανόν να έγινε για λόγους εκφραστικής οικονομίας, 

αφού η ελληνική αντιστοιχία, pou pira/elava pote είναι αρκετά πιο περιφραστική. 

Ταυτόχρονα, με αυτήν την επιλογή, ο Παντελής αναδεικνύει τις γνώσεις του στα 

Αγγλικά, κάτι που συμπληρώνεται από τη χρήση της λέξης, bro –η συντομία της 

λέξης, brother, η οποία συνιστά στοιχείο της προφορικής ποικιλίας των Αγγλικών 

που συχνά χρησιμοποιείται από τους νέους, ειδικά σε αφροαμερικάνικες κοινότητες 

της Αμερικής.  

 

 

Η χρήση Ελληνοαγγλικών στην ψηφιακή επικοινωνία των νέων 

 

Εδώ θα παρουσιάσω ένα σχετικά νέο φαινόμενο γραφής σε περιβάλλοντα 

επικοινωνίας μέσω υπολογιστών, το οποίο ονομάζω «Ελληνοαγγλικά»
122
, δηλαδή η 

μεταγραφή της αγγλικής γλώσσας με το ελληνικό αλφάβητο. Τα παραδείγματα είναι 

αρκετά λιγότερα σε σχέση με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου για τα Ελληνικά, 

αφού το φαινόμενο παρατηρείται μόνο σε 15 συνεισφορές. Η κατανομή από τα δύο 

σχολεία φαίνεται στους πίνακες [3] και [4] παρακάτω. 
 

Πίνακας 3: Αριθμός και κατανομή συνεισφορών στα Ελληνοαγγλικά ανά μαθητή/ρια στο Σχολείο 1 

Όνομα μαθητή/τρια Αριθμός συνεισφορών γραμμένες 

στα Ελληνοαγγλικά 

Ποσοστό (%) 

Κατερίνα 0 0 

Γεωργία 0 0 

Παναγιώτης 0 0 

Παντελής 0 0 

Δημήτρης 0 0 

Ηλίας  0 0 

Όλγα 1 33 

Τζένη 0 0 

Αθηνά 0 0 

Μαρία  2 67 

Σύνολο  3 100 

 

Πίνακας 4: Αριθμός και κατανομή συνεισφορών στα Ελληνοαγγλικά ανά μαθητή/ρια στο Σχολείο 2 

Όνομα μαθητή/τρια Αριθμός συνεισφορών γραμμένες 

στα Ελληνοαγγλικά 

Ποσοστό (%) 

Λία 5 42 

Βίκυ 1 8 

Φωτεινή 6 50 

Χρήστος  0 0 

                                                           
122Στην αγγλική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι Greek–alphabet English (Spilioti 2013) και 

Greek–alphabeted English (Lees κ.ά. 2017).  
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Άρης 0 0 

Σύνολο  12 100 

  

Παρά τον μικρό αριθμό συνεισφορών στο δείγμα μου, η νέα αυτή τάση, η οποία έχει 

επισημανθεί στη βιβλιογραφία ήδη από τη Spilioti (2013) αποτελεί μια καλή ένδειξη 

της δημιουργικής χρήσης της γλώσσας από τους νέους. Η Spilioti υποστηρίζει ότι η 

χρήση του ελληνικού αλφαβήτου για  τη μεταγραφή της αγγλικής γλώσσας επιτελεί 

διάφορες λειτουργίες στην ψηφιακή επικοινωνία. Για παράδειγμα, μια λειτουργία 

είναι η αναπαράσταση της εκφοράς των Αγγλικών με ελληνική προφορά είτε με 

αφορμή προσωπικές εμπειρίες είτε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας στο 

YouTube, όπου η μεταγραφή έχει μια ειρωνική λειτουργία. Άλλη λειτουργία, 

σύμφωνα με την ίδια (ό.π.: 441), είναι η ανάδειξη της ελληνικής ταυτότητας σε 

προσωπικά περιβάλλοντα επικοινωνίας της σε διαλόγους στο Facebook, της οποίους 

το θέμα συζήτησης γίνεται αντιληπτό ως τυπικά ελληνικό, π.χ. η διεκπεραίωση 

καθηκόντων την τελευταία στιγμή κ.ά. Παρουσιάζονται παρακάτω ενδεικτικά 

παραδείγματα από τα δεδομένα μου: 

 

(5) Fotini: Της απ γιου λοβ μι ^^  

 

  Ιούλη: οφκορς ι λοβ γιου της ντιαρ 

 

(6) Χαχα τέλεια ήταν^^ λοββ για ολ<33 

 

 Όπως φαίνεται από τους πίνακες, σε αντίθεση με τα Λατινοελληνικά, η 

μεταγραφή της αγγλικής γλώσσας με το ελληνικό αλφάβητο γίνεται αποκλειστικά 

από τα κορίτσια στα δεδομένα μου. Οι απόψεις των πέντε μαθητριών σε σχέση με της 

λόγους που προβαίνουν στη συγκεκριμένη μεταγραφή μοιάζουν πολύ με εκείνους που 

έδωσαν τα αγόρια σχετικά με τα Λατινοελληνικά. Συγκεκριμένα, τρεις από τις πέντε 

μαθήτριες δηλώνουν ότι βαριούνται να αλλάξουν το πληκτρολόγιο όταν γράφουν ήδη 

στα Ελληνικά, ενώ δυο υποστηρίζουν ότι γίνεται για χιουμοριστικούς λόγους. Για 

παράδειγμα, η Βίκυ επισημαίνει ότι «[γίνεται] για πλάκα (.) της βοηθάει στη 

βελτίωση της προφοράς κάποιων λέξεων».  

 

 

Συμπεράσματα  

 

Από τα δεδομένα της παρούσας ανάλυσης, προκύπτουν βασικές διαφορές στις 

έμφυλες γλωσσικές πρακτικές που αφορούν την επιλογή και τη χρήση του 

αλφαβήτου. Συγκεκριμένα,τα κορίτσια χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο το λατινικό 

αλφάβητο για να γράφουν στα Ελληνικά, καθώς προτιμούν τη χρήση του ελληνικού 

αλφαβήτου, κάτι που συνδέεται με λόγους αισθητικής και με την αντίληψη ότι έτσι 

προστατεύεται η ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η 

λατινική γραφή, προτιμούνται τα Λατινοελληνικά για λόγους που αφορούν τη 

δυνατότητα εύκολης και λιγότερο προσεχτικής ορθογραφίας, ιδίως στη μείξη 

ορθογραφικής και φωνητικής μεταγραφής, κατά την οποία ο/η  χρήστης/ρια δεν τηρεί 

την εικονική αναπαράσταση της ελληνικής ορθογραφίας. Τα αγόρια, για παράδειγμα, 

χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το λατινικό αλφάβητο, το οποίοι ερμηνεύουν ως 

προϊόν της επιθυμίας τους να γράφουν όσο πιο εύκολα γίνεται. Η επιθυμία αυτή 

φαίνεται και στη χαλαρή γραφή ρημάτων και αντωνυμιών ως μονολεκτικές λεξικές 
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μονάδες. Επιπλέον, η χρήση του ελληνικού αλφαβήτου για τη γραφή στα Αγγλικά 

συγκαταλέγεται στη λίστα της πρωτοποριακής γλωσσικής χρήσης των νέων, καθώς 

φαίνεται να συνδέεται με το γλωσσικό παιχνίδι και η γενικότερη διασκέδαση των 

νέων με τη γλώσσα.  

Τέλος, φαίνεται να προκύπτει ένα ιδεολογικό συνεχές: στο ένα άκρο 

τοποθετείται η χρήση της φωνητικής μεταγραφής από εκείνους/ες τους μαθητές/ριες 

που έχουν μια χαλαρή στάση προς τα Λατινοελληνικά και τις ενδεχόμενες συνέπειές 

τους για την ελληνική γλώσσα· στη μέση τοποθετούνται οι μαθητές/ριες που 

υιοθετούν συνειδητά και αποκλειστικά την ορθογραφική μεταγραφή στις  γλωσσικές 

πρακτικές τους στα Λατινοελληνικά με στόχο να διατηρείται γραφηματικά, έστω σε 

άλλο αλφάβητο, η ελληνική ορθογραφία. Τέλος, στο άλλο  άκρο τοποθετούνται 

εκείνοι/ες οι μαθητές/ριες που είναι επιφυλακτικοί/ές με τη χρήση των 

Λατινοελληνικών και χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ελληνικό αλφάβητο. Στο ίδιο 

συνεχές προτείνω να ενταχθούν και οι χρήστες/ριες του νέου φαινομένου των 

Ελληνοαγγλικών, δηλαδή της μεταγραφής της αγγλικής γλώσσας με το ελληνικό 

αλφάβητο, στο ίδιο σημείο με τους/τις χρήστες/ριες που υιοθετούν μια χαλαρή στάση. 
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Abstract 

 

The present paper reports on a qualitative study conducted in an Albanian community 

school in Thessaloniki and presents some preliminary findings with regard to 

‘translanguaging’ practices (García, 2009) based on classroom observations and 

teachers’ interviews. The main issue here is teachers’ diverse ideologies and practices; 

one of them adopts a ‘monoglossic’ bilingual education policy (García, 2009) keeping 

the two languages separate while teaching, whereas the other two engage in ‘flexible 

bilingual’ pedagogy (Creese & Blackledge, 2010) and encourage their students to 

communicate using all their linguistic and semiotic resources and to express their 

multiple identities. 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αφορά μια έρευνα με ποιοτικό προσανατολισμό που διεξάγεται 

σε αλβανικό κοινοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει κάποια πρώτα 

ευρήματα αναφορικά με πρακτικές διαγλωσσικότητας (‘translanguaging’, García, 

2009) με βάση παρατηρήσεις μαθημάτων και συνεντεύξεις εκπαιδευτικών. 

Εστιάζουμε στις πρακτικές και στις ιδεολογίες των εκπαιδευτικών, κάποιοι από τους 

οποίους επιλέγουν μία μονογλωσσική (‘monoglossic’, García, 2009) προσέγγιση στη 

δίγλωσση εκπαίδευση και προσπαθούν να κρατήσουν χωριστά τις δύο γλώσσες των 

μαθητών κατά τη διδασκαλία, ενώ άλλοι, υιοθετώντας μία παιδαγωγική ευέλικτης 

διγλωσσίας (‘flexible bilingualism’,  Creese & Blackledge, 2010) ενθαρρύνουν τους 

μαθητές τους να επικοινωνούν αξιοποιώντας όλους τους γλωσσικούς και 

σημειωτικούς πόρους τους και εκφράζοντας τις σύνθετες ταυτότητές τους. 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Οι μεταναστευτικές ομάδες στην Ελλάδα αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου 

συνήθως χαρακτηρίζονται από το φαινόμενο της ‘γλωσσικής μετατόπισης’ ή 

‘μεταστροφής’ (language shift), πράγμα που σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου 

η γλώσσα της χώρας προέλευσης χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο στο οικογενειακό 

και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ η πλειονοτική γλώσσα αποκτά ισχυρά ερείσματα 

στην ενδο–οικογενειακή επικοινωνία, κυρίως μέσα από τις επιλογές των παιδιών 

(Baker, 2001, Gogonas, 2009, Myers–Scotton, 2006, Μαλιγκούδη, 2010, Χατζηδάκη 

2005). Οι προσπάθειες των γονέων να αναστρέψουν αυτή την πορεία και να 

mailto:maligkoudi@smg.auth.com
mailto:aspahatz@edc.uoc.gr
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επιτύχουν τη ‘γλωσσική διατήρηση’ (language maintenance) βρίσκουν την πιο 

συστηματική έκφρασή τους στην ίδρυση ‘κοινοτικών σχολείων’ (community 

schools), όπου η γλώσσα της χώρας προέλευσης διδάσκεται για κάποιες ώρες την 

εεβδομάδα, εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας διαμονής (Lytra, 2012). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ευρήματα μίας έρευνας–μελέτης 

περίπτωσης σε ένα τέτοιο ‘σχολείο’, το οποίο απευθύνεται σε  παιδιά αλβανικής 

καταγωγής στη Θεσσαλονίκη. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αφορούν το εάν και κατά 

πόσο οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενθαρρύνουν ή και υιοθετούν πρακτικές 

‘διαγλωσσικότητας’ (‘translanguaging’, García, 2009, García & Li Wei, 2014, 

Tsokalidou 2016) ή ‘ευέλικτης διγλωσσίας’ (‘flexible bilingualism’, Creese & 

Blackledge, 2010) κατά τη διδασκαλία της γλώσσας της χώρας καταγωγής των 

γονέων τους. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το ποιες γλωσσικές ιδεολογίες 

ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη διγλωσσία των μαθητών τους και πώς τις 

θέτουν σε εφαρμογή μέσω των διδακτικών και γλωσσικών πρακτικών τους. 

 Η έρευνά μας εγγράφεται σε μία σύγχρονη προσέγγιση της διγλωσσίας, 

σύμφωνα με την οποία στις σύγχρονες πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες, οι διχοτομικές περιγραφές και διακρίσεις ανάμεσα σε δύο γλώσσες δεν 

έχουν έρεισμα ούτε στη συνείδηση αλλά ούτε και στην πραγματική χρήση των 

ομιλητών και των ομιλητριών. Αντιθέτως, τα άτομα διαρκώς επικοινωνούν μέσα από 

πρακτικές διαγλωσσικότητας, αντλώντας από τους ποικίλους γλωσσικούς και 

σημειωτικούς πόρους που διαθέτουν, ανεξάρτητα από τον βαθμό κατοχής και τον 

τρόπο κατάκτησής τους (Blackledge & Creese, 2010, García, 2009, García & Li Wei, 

2014, Lewis, Jones & Baker, 2012, Tσοκαλίδου, 2015, Tsokalidou, 2016). Εξάλλου, 

όπως επισημαίνουν πολλοί ερευνητές (Blackledge & Creese, 2010, Lytra, 2011), 

Lytra & Baraç, 2009,  LiWei & Wu, 2009), οι μαθητές και οι μαθήτριες στα 

κοινοτικά αυτά σχολεία δεν βιώνουν στατικές μορφές γλωσσών, πολιτισμών και 

ταυτοτήτων, αλλά τα γλωσσικά και πολιτισμικά ρεπερτόριά τους συντίθεται μαζί με 

τις διασπορικές τους εμπειρίες και τις νεανικές τους ανησυχίες. 

Η εργασία αυτή δομείται σε τρία μέρη: στην πρώτη ενότητα γίνεται λόγος για 

τα κοινοτικά σχολεία και τον ρόλο που διαδραματίζουν στη γλωσσική διατήρηση, με 

έμφαση στις γλωσσικές ιδεολογίες και πρακτικές που παρατηρούνται σε αυτά. Στη 

δεύτερη ενότητα αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τη μεθοδολογία της έρευνας, ενώ 

στη συνέχεια παρουσιάζουμε και συζητούμε τα ευρήματα γύρω από την 

διαγλωσσικότητα στη σχολική τάξη και πώς την προσεγγίζουν οι τρεις εκπαιδευτικοί 

του σχολείου. 

 

 

2. Η γλωσσική διδασκαλία στα κοινοτικά σχολεία 

 

Η διδασκαλία των μεταναστευτικών γλωσσών οργανώνεται συνήθως από τις τοπικές 

κοινότητες μεταναστών, μολονότι ενδέχεται να υποστηρίζεται ποικιλοτρόπως από τη 

χώρα προέλευσης (βλ. λ.χ. Extra, 2007)
123
. Στην παρούσα εργασία θα αναφερόμαστε 

σε αυτές τις μορφές εκπαίδευσης με τους όρους ‘κοινοτικά’ ή ‘συμπληρωματικά’ 

                                                           
123Τέτοια πολιτική ακολουθείται για παράδειγμα από την Ελλάδα, η οποία, με βάση τον Νόμο 

4017/2011, αποσπά εκπαιδευτικούς σε αναγνωρισμένες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό. Επίσης, αποστέλλει δωρεάν στις μονάδες αυτές εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της 

Ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας το οποίο έχει παραχθεί από το Εργαστήριο 

Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης με 

χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα http:/ www.ediamme.edc.uoc.gr/ και διατίθεται ελεύθερα). 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/
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σχολεία. Ο δεύτερος όρος (‘complementary’/ ‘supplementary’ schools) έχει προταθεί 

από Βρετανούς ερευνητές και ερευνήτριες (Creese & Martin, 2006, Hall, Ozerk, 

Zylfiqar & Tan 2002, Lytra & Martin 2010, Li Wei, 2006), προκειμένου να 

χαρακτηρίσουν τα σχολεία που υποστηρίζονται σε εθελοντική βάση από τις ίδιες τις 

εθνοτικές κοινότητες. Σύμφωνα με την άποψη τους, ο όρος ‘συμπληρωματικός’ έχει 

ένα θετικό πρόσημο, καθώς τονίζει ότι η διδασκαλία σε αυτά τα σχολεία έρχεται να 

συμπληρώσει ένα κενό στη μάθηση των παιδιών από μειονότητες (Creese & Martin, 

2006). Επιπλέον, τα σχολεία αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά ως τόποι 

διδασκαλίας, κοινωνικοποίησης και παιχνιδιού, που συμβάλλουν όχι μόνο στον 

εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών εμπειριών των παιδιών αλλά και στη διαμόρφωση 

θετικών στάσεων απέναντι στη διγλωσσία και στις σύνθετες ταυτότητές τους (Lytra 

& Martin, 2010). 

Σύμφωνα με τη μεταδομιστική προσέγγιση στη διγλωσσία, υποστηρίζεται ότι 

σε ένα ενδεχομένως ‘εχθρικό’ προς την ετερότητα κοινωνικό–ιδεολογικό περιβάλλον, 

τα κοινοτικά σχολεία μπορεί να αποτελούν ‘ασφαλείς χώρους’ (‘safespaces’, Conteh 

& Brock 2010, Creese, Bhatt, Bhojani & Martin, 2006), όπου εκπαιδευτικοί και 

μαθητές είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις σύνθετες ταυτότητές τους αξιοποιώντας το 

πλήρες φάσμα του επικοινωνιακού ρεπερτορίου τους (λ.χ. γεωγραφικές ή διασπορικές 

ποικιλίες της γλώσσας της χώρας καταγωγής, διαλεκτικές ποικιλίες της γλώσσας της 

χώρας διαμονής κ.λπ., βλ. Lytra & Baraç, 2009; Martin, Bhatt, Bhojani & Creese, 

2006). 

Επιπλέον, οι ίδιοι/–ες οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να ακολουθούν πιο ‘ευέλικτες’ 

μορφές διδασκαλίας που αξιοποιούν τα πολλαπλά ρεπερτόρια των μαθητών τους και 

τους επιτρέπουν να εκφραστούν με δημιουργικότητα. Σε σχέση με αυτό, η  García 

(2009) διακρίνει ανάμεσα σε ‘μονογλωσσικές’ και ‘ετερογλωσσικές’ πολιτικές  που 

υλοποιούνται στις ποικίλες μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης  (‘monoglossic’ and 

‘heteroglossic’ bilingual education policies). Κριτήριο για τη διάκριση αυτή αποτελεί 

το κατά πόσο τα εφαρμοζόμενα προγράμματα υιοθετούν την παραδοσιακή θεώρηση 

της διγλωσσίας, σύμφωνα με την οποία οι δύο γλώσσες που κατέχει ένα δίγλωσσο 

άτομο αποτελούν δύο διακριτά συστήματα, τα οποία δεν είναι σκόπιμο να 

αλληλεπιδρούν στην επικοινωνία, τουλάχιστον όχι μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με την 

ανάγνωση της García, διάφοροι τύποι δίγλωσσης εκπαίδευσης, τόσο ‘ισχυροί’ όσο 

και ‘ασθενείς’ κατά τη γνωστή ταξινόμηση του Baker (2001, 2011), διέπονται από 

μία τέτοια, μονογλωσσική, θεώρηση, καθώς υπηρετούν τον στόχο της κατάκτησης 

της διγλωσσίας μέσα από τη χωριστή διδασκαλία των γλωσσών και την αυστηρή 

αποφυγή της εναλλαγής κωδίκων (García, 2009). Αντιθέτως, σε προγράμματα όπου 

αναγνωρίζεται και αξιοποιείται ταυτόχρονα όλο το φάσμα του γλωσσικού 

ρεπερτορίου των μαθητών (στη γλώσσα της χώρας προέλευσης –είτε στη στάνταρ 

είτε και στις διαλεκτικές εκδοχές της–, στη γλώσσα της χώρας διαμονής, αλλά και σε 

άλλες γλώσσες), εφαρμόζεται μία ετερογλωσσική προσέγγιση στη δίγλωσση 

εκπαίδευση (García, 2009). 

Στο ίδιο πνεύμα, οι Creese & Blackledge (2010, 2011) ασπάζονται την 

διαγλωσσικότητα στις δίγλωσσες τάξεις ως μία ευέλικτη διγλωσσική διδακτική 

στρατηγική που επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς  «να δημιουργήσουν συνδέσεις 

ανάμεσα στους κοινωνικούς, πολιτισμικούς, κοινοτικούς και γλωσσικούς τομείς της 

ζωής των συμμετεχόντων στο μάθημα» (Creese & Blackledge, 2010: 112). Η 

διδακτική αυτή προσέγγιση της ‘ευέλικτης διγλωσσίας’ (‘flexible bilingualism’, 

Creese & Blackledge, 2010:1197) μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Σε έρευνες σε 

συμπληρωματικά σχολεία διαφόρων εθνοτήτων στη Βρετανία, βρέθηκε, για 

παράδειγμα,  ότι συχνά οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονταν σε ‘διγλωσσικές λεξικές 
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αναζητήσεις’(‘bilingual label quests’, Creese & Blackledge, 2010, Lytra & Baraç, 

2009, Martin et al, 2006), δηλαδή ότι, προκειμένου να εξηγήσουν μία λέξη στη μία 

γλώσσα, κατέφευγαν στη χρήση της άλλης ή ανέθεταν σε ένα μαθητή ή σε μια 

μαθήτρια να δώσει την εξήγησή της στην άλλη γλώσσα. Η πρακτική αυτή συχνά 

συνδεόταν με την παιδαγωγική στρατηγική της λεξιλογικής εξομάλυνσης ενός 

κειμένου, κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός έσπευδε να εξηγήσει και να διδάξει το 

νέο λεξιλόγιο, προτού ασχοληθεί με την νοηματική επεξεργασία του κειμένου. 

Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, βεβαίως, συνδέονται άρρηκτα με τη γλωσσική 

ιδεολογία που υιοθετούν αναφορικά με τη διγλωσσία των μαθητών τους. Έχει 

ενδιαφέρον, με άλλα λόγια, να διαπιστώσει κανείς εάν οι εκπαιδευτικοί ασπάζονται 

‘μονογλωσσικές’ και ιεραρχικές αντιλήψεις γύρω από τις γλώσσες των ρεπερτορίων 

των μαθητών τους ή μία συνθετική, ολιστική προσέγγιση, που τους ωθεί σε 

διαφορετικές διδακτικές πρακτικές. 

 

 

3. Η έρευνα 

 

3.1 Το αλβανικό κοινοτικό σχολείο «Μητέρα Τερέζα» 

 

Από τον Οκτώβριο του 2015 έχουμε ξεκινήσει μία έρευνα μελέτης περίπτωσης με 

σκοπό να  σκιαγραφηθεί το προφίλ του αλβανικού κοινοτικού σχολείου «Μητέρα 

Τερέζα» σε σχέση με τις γλωσσικές πρακτικές και ιδεολογίες των εμπλεκομένων 

(εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων). Το αλβανικό κοινοτικό σχολείο «Μητέρα 

Τερέζα» λειτουργεί από το 2004 από τον Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών 

Θεσσαλονίκης, με ευθύνη του οποίου διεξάγονται όλες οι δραστηριότητες. Τα 

μαθήματα διεξάγονται για ενενήντα λεπτά το πρωί της Κυριακής (11.30–13.00) και 

πραγματοποιούνται σε χώρο που έχει παραχωρηθεί δωρεάν για τις ώρες των 

μαθημάτων από την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.  

Σε παλαιότερες χρονιές ο αριθμός των μαθητών υπερέβαινε τους 100 

(Μαλιγκούδη, 2014). Τη σχολική χρονιά 2015–2016, ωστόσο, φοιτούσαν σε αυτό 

περίπου 80 μαθητές και μαθήτριες. Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερα (ή πέντε, 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα διδακτικού προσωπικού) τμήματα, με βασικό κριτήριο 

το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους στην Αλβανική και όχι την ηλικία.  

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, σκοπός του σχολείου είναι να 

δώσει στα παιδιά αλβανικής καταγωγής τη δυνατότητα να μάθουν τη ‘μητρική 

γλώσσα’ για να εμπλουτίσουν τους εαυτούς τους και να στηρίξουν την ταυτότητά 

τους (Μαλιγκούδη, 2010). Από τις συνεντεύξεις με τον Πρόεδρο του Συλλόγου και 

τους/τις εκπαιδευτικούς προκύπτει ότι τα μαθήματα στοχεύουν κυρίως στην 

εκμάθηση της αλβανικής γλώσσας. Μόνο περιστασιακές αναφορές γίνονται σε 

στοιχεία γεωγραφίας, ιστορίας και πολιτισμού της Αλβανίας. Επίσης, στο σχολείο 

εορτάζονται οι σημαντικές εορτές της Αλβανίας. 

Όσον αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας, οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των 

εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία της Αλβανίας και τα οποία 

προορίζονται για τη διδασκαλία της Αλβανικής ως μητρικής γλώσσας. Τα εγχειρίδια 

αποστέλλονται από τις αρχές της Αλβανίας και του Κοσσόβου δωρεάν. Αυτή, 

άλλωστε, είναι και το μοναδικό μέτρο έμπρακτης στήριξης του σχολείου από την 

αλβανική πλευρά, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. 

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από Αλβανούς και Αλβανίδες που ζουν 

στην Ελλάδα και παρέχει τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς. Πρόκειται για απόφοιτους 

αλβανικών Πανεπιστημίων ή ανώτερων σχολών, με σπουδές Παιδαγωγικής ή 
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Φιλολογίας αλλά χωρίς εξειδίκευση στη διδασκαλία της Αλβανικής ως δεύτερης ή 

ξένης γλώσσας (Maligkoudi, 2013). 

 

3.2 Στόχοι και μεθοδολογία της έρευνας  

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης έρευνας διερευνώνται θέματα όπως τα ακόλουθα: 

 

(α) Ποια γλωσσική ιδεολογία χαρακτηρίζει την επίσημη στοχοθεσία του σχολείου και 

τις πρακτικές των δασκάλων; 

(β) Ποια γλωσσική ιδεολογία κυριαρχεί ανάμεσα στις οικογένειες των μαθητών; 

(γ) Ποιες είναι οι γλωσσικές πρακτικές στις οποίες εμπλέκονται οι συμμετέχοντες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (οι δάσκαλοι και οι μαθητές στην τάξη, οι γονείς και  

οι μαθητές στην επικοινωνία με μέλη της οικογένειας και άλλους συνομιλητές) και 

πώς εκδηλώνεται η ποικιλομορφία των ταυτοτήτων, ειδικά των νέων ομιλητών μέσω 

της γλωσσικής έκφρασης; 

(δ) Πώς βλέπουν οι μαθητές τη μάθηση της Αλβανικής στο χώρο αυτό και πώς 

αντιλαμβάνονται τη συμβολή του στη διαμόρφωση γλωσσικής και ‘εθνικής’ 

ταυτότητας;  

 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη συζήτηση των διδακτικών πρακτικών και της 

γλωσσικής ιδεολογίας των εκπαιδευτικών του σχολείου με ιδιαίτερη έμφαση στη 

χρήση των δύο γλωσσών κατά το μάθημα από τους ίδιους και τους μαθητές τους.  

Τα δεδομένα μας προέρχονται από  εθνογραφική παρατήρηση στις αντίστοιχες 

τάξεις που πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 2016 καθώς και σε 

ημιδομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε με τους τρεις από τους τέσσερεις 

δασκάλους που απασχολούνταν εκεί το σχολικό έτος 2015–2016.  Η ανάλυση των 

συνεντεύξεων βασίζεται στη θεματική ανάλυση περιεχομένου (βλ. Boyatzis, 1998). 

 

3.3 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετέχουν τρεις από τους τέσσερεις εκπαιδευτικούς που 

απασχολούνταν στο σχολείο τη σχολική χρονιά 2014–2015. Το προφίλ των τριών 

εκπαιδευτικών, δύο γυναικών και ενός άντρα, έχει ως εξής:   

Η  Ανίλα
124
είναι γύρω στα 45, είναι παντρεμένη με Έλληνα και έχει μία κόρη. 

Ζει στην Ελλάδα περίπου 15 χρόνια. Έχει κάνει σπουδές Αλβανικής Φιλολογίας και, 

προτού έρθει στην Ελλάδα, εργάστηκε για έξι χρόνια ως φιλόλογος. Η επιθυμία της 

να διδάξει αποτέλεσε το κίνητρό της για να ασχοληθεί με το σχολείο, όπου 

απασχολείται από το 2009. Μιλάει με ευχέρεια τα ελληνικά και είναι ενεργά 

αναμεμειγμένη σε σύλλογο που προωθεί την ευαισθητοποίηση γονέων και 

εκπαιδευτικών γύρω από ζητήματα διγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας. Μάλιστα, 

κάνει μαθήματα αλβανικών σε ενήλικες, για τα οποία αμείβεται ελάχιστα. Πρόκειται 

για ένα άτομο με ισχυρή πεποίθηση για τα πλεονεκτήματα της διγλωσσικής και 

διπολιτισμικής ανάπτυξης, πράγμα που αντικατοπτρίζεται τόσο στις απόψεις που 

εκφράζει όσο και στις πρακτικές της. Στο σχολείο «Μητέρα Τερέζα» τη 

συγκεκριμένη σχολική χρονιά είχε το τμήμα των προχωρημένων.
125

 

                                                           
124Όλα τα ονόματα δασκάλων και μαθητών που εμφανίζονται στο κείμενο είναι ψευδώνυμα. 
125

 Η πρακτική που ακολουθείται στο σχολείο είναι να αναλαμβάνει κάποιος την Πρώτη τάξη και να 

συνεχίζει να διδάσκει στην ίδια ομάδα μαθητών, καθώς αυτοί προχωρούν σε ανώτερα επίπεδα 

γλωσσομάθειας. Πρόκειται για πρακτική που ακολουθείται, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, και στα 

συμβατικά σχολεία στην Αλβανία. 
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Η Σοφία είναι περίπου 50 ετών και ζει στην Ελλάδα εδώ και εικοσιπέντε χρόνια 

περίπου. Είναι παντρεμένη και έχει παιδιά που σπουδάζουν. Σπούδασε  Παιδαγωγικά 

και εργάστηκε για έξι χρόνια ως δασκάλα προτού έρθει στην Ελλάδα. Στο 

συγκεκριμένο σχολείο απασχολείται εθελοντικά από το 2012. Τα ελληνικά της είναι 

αρκετά ικανοποιητικά. Οι μαθητές της βρίσκονται στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο 

από αυτό των μαθητών της Ανίλας. 

 Ο Ιλίρ είναι ο μοναδικός άντρας εκπαιδευτικός και διδάσκει στο αμέσως 

προηγούμενο τμήμα, μία τάξη δηλαδή μετά το πρώτο επίπεδο. Είναι περίπου 35 ετών 

και ζει στην Ελλάδα περίπου πέντε χρόνια. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία 

στην Αλβανία αλλά στη Θεσσαλονίκη εργάζεται σε εργοστάσιο. Είναι παντρεμένος 

με δύο μικρά παιδιά. Λόγω της σφοδρής επιθυμίας του να διδάξει και ειδικότερα 

μάλιστα την αλβανική γλώσσα, προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά όχι μόνο στο 

«Μητέρα Τερέζα» τις Κυριακές αλλά και σε ένα δεύτερο αλβανικό κοινοτικό σχολείο 

το οποίο λειτουργεί τις Τρίτες. Η επάρκειά του στα ελληνικά δεν είναι τόσο υψηλή 

όσο αυτή των άλλων δυο εκπαιδευτικών, όπως και ο ίδιος αναγνωρίζει σε διάφορα 

σημεία της συνέντευξης. 

 

 

4. Η διαγλωσσικότητα στο μάθημα της αλβανικής γλώσσας 

 

Σε γενικές γραμμές, η χρήση και των δύο γλωσσών με ποικίλες μορφές αποτελεί ένα 

συνηθισμένο φαινόμενο ανάμεσα στους μαθητές, τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ωστόσο,  με βάση τις παρατηρήσεις στις τάξεις 

αλλά και τα λεγόμενα των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί 

διαφοροποιούνται από τον άντρα συνάδελφό τους σε ό,τι αφορά την ενθάρρυνση των 

μαθητών να χρησιμοποιήσουν το πλήρες φάσμα του πολυγλωσσικού ρεπερτορίου 

τους. Στο τμήμα του Ιλίρ, η χρήση της Ελληνικής γίνεται σπάνια και με τρόπο μάλλον 

΄βεβιασμένο’ (βλ. παρακάτω), ενώ η Σοφία και κυρίως η Ανίλα εμπλέκονται πολύ 

περισσότερο σε πρακτικές διαγλωσσικότητας με διδακτική στόχευση. 

 Στο πρώτο μέρος αυτής της ενότητας θα συζητήσουμε ορισμένα 

παραδείγματα πρακτικών των δασκάλων, που προέρχονται κυρίως από το τμήμα των 

προχωρημένων (αυτό της Ανίλας), όπου εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η 

διαγλωσσικότητα, τόσο από τους μαθητές όσο και από την δασκάλα. Στο δεύτερο 

μέρος θα συζητήσουμε το πώς οι τρεις εκπαιδευτικοί βλέπουν το θέμα αυτό, μέσα 

από αποσπάσματα των συνεντεύξεών τους. 

Η παρατήρηση αρκετών μαθημάτων στο τμήμα της Ανίλας δείχνει ότι οι 

μαθητές και οι μαθήτριες αισθάνονται ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν τα ελληνικά, 

ακόμη και όταν η δασκάλα τους απευθύνεται στα αλβανικά (βλ. αποσπάσματα 1–2): 

 

(1)  (Η Ανίλα θέλει να εκμαιεύσει από τους μαθητές τη σημασία του ονόματος 

μιας ηρωίδας (‘Fatbardha’) του κειμένου που διαβάζουν. H συζήτηση μέχρι εκείνο το 

σημείο διεξάγεται στα αλβανικά): 

Ανίλα: Για να δούμε τώρα για ένα κορίτσι που είναι… τι είναι;  

Çfarëeshte? 

(τι είναι;) 

Εντουάρντο: Τυχερή είναι.      

Ανίλα:  Diçka ndryshe ka, çfarë është, çfarë është? 
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(κάτι διαφορετικό έχει, τι είναι, τι είναι;) 

Ισαβέλλα:  Τη γιαγιά μου τη λένε Φατμπάρδα. 

(H δασκάλα στρέφεται στην ερευνήτρια και της εξηγεί στα ελληνικά ότι το όνομα 

‘Φατμπάρδα’ σημαίνει ‘καλότυχη’). 

 

(2) (Σε συζήτηση για τους Ρομά, η δασκάλα ρωτά τα παιδιά αν έχουν συμμαθητές και 

φίλους Τσιγγάνους): 

Ανίλα:  Keni shokë ciganë? 

  (έχετε φίλους τσιγγάνους;) 

Ισαβέλλα: Kemi dhe bëjmë shoqëri. 

  (έχω και κάνουμε παρέα) 

Αλία:   Ξέρω έναν Τσιγγάνο, αλλά δεν πάει στο σχολείο. 

(Το μάθημα συνεχίζεται στα αλβανικά). 

Γενικότερα,  οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος αυτού εκφράζονται 

συχνά μέσω διαγλωσσικότητας, αντλώντας από τα ποικίλα ρεπερτόριά τους για 

ποικίλους λόγους. Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα στιγμιότυπα: 

(α) Η δασκάλα χρησιμοποιεί τη λέξη ‘normal’ με επιτονισμό της αλβανικής γλώσσας. 

Κάποιοι μαθητές αντιδρούν λέγοντας την ίδια λέξη με αγγλική προφορά και 

επιτονισμό, και αρχίσουν να λένε κάποιες σχετικές λέξεις στα αγγλικά. 

(β) Ενώ η δασκάλα επεξηγεί το γραμματικό αντικείμενο στα αλβανικά, ένας μαθητής 

στρέφεται σε έναν άλλο και τον αποκαλεί ‘αντικείμενο’ στα ελληνικά. Εκείνος 

απαντά γελώντας «δεν είμαι αντικείμενο, είμαι άνθρωπος» στα αλβανικά. 

(γ) Καθώς η δασκάλα εξηγεί τη σημασία του αντιθετικού ζεύγους ‘krepur’–

‘pakrepur’ (‘χτενισμένος’–‘αχτένιστος’) στα αλβανικά, μία μαθήτρια παρεμβαίνει και 

λέει ότι το pa στα αλβανικά λειτουργεί όπως το στερητικό α– στα ελληνικά.  

Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός φαίνεται να έχει δημιουργήσει 

ένα χώρο όπου ενθαρρύνεται η αξιοποίηση όλου του φάσματος του πολυγλωσσικού 

ρεπερτορίου των μαθητών της. Υποστηρίζουμε ότι αυτό οφείλεται στο ότι η ίδια 

υιοθετεί πρακτικές που συνάδουν με τις πρακτικές της ευέλικτης διγλωσσίας. 

Για παράδειγμα, η Ανίλα εμπλέκεται πολύ συχνά σε διγλωσσικές λεξικές 

αναζητήσεις (Creese & Blackledge, 2010), άλλοτε δίνοντας η ίδια την ερμηνεία 

(απόσπασμα 3) και άλλοτε ζητώντας από τα παιδιά να αποδώσουν στα ελληνικά το 

νόημα μιας αλβανικής λέξης (αποσπάσματα 4–5): 

 

(3) (Επεξηγεί πώς λέγονται τα εισαγωγικά στην αλβανική γλώσσα): 

Ανίλα:   ‘methonisa’ τα εισαγωγικά neshqip. 

                            (στα αλβανικά) 

(4) 

Ανίλα:              Laura, ç’domethënë në greqisht? 
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    (Λάουρα, τι θα πει αυτό στα ελληνικά;) 

(5) 

Ανίλα:  folja ‘këshilloj’ në greqisht si është? 

   (το ρήμα ‘këshilloj’, στα ελληνικά τι σημαίνει;) 

Mαθητές:  ‘συμβουλεύω’ 

Συχνά, επίσης, η Ανίλα επαναλαμβάνει αλβανικές φράσεις στα ελληνικά, 

καταφεύγοντας στην ισχυρότερη γλώσσα των μαθητών της, ενδεχομένως για να 

βεβαιωθεί ότι έχει γίνει κατανοητό το νόημα (βλ. αποσπάσματα 6–7): 

 

(6) (Kατά τη νοηματική επεξεργασία ενός κειμένου στα αλβανικά:) 

Ανίλα:   nuk i bënin shoqëri, δεν την κάνανε παρέα, γιατί;  

γιατί διστάζανε, γιατί; 

 

(7) (Κατά την ανάγνωση ενός κειμένου:) 

Aνίλα:  ...’lehte një qen’, «γάβγιζε, γάβγιζε ένας σκύλος». 

 

Ωστόσο, η κατεύθυνση της εναλλαγής κωδίκων δεν είναι πάντα σταθερή (βλ. 

αποσπάσματα 8 και 9) 

 

(8) (Η δασκάλα τους ενημερώνει για τη συμμετοχή τους σε μια γιορτή του Δήμου:) 

Ανίλα: Μισή ώρα έχουμε στη διάθεσή μας. 

Gjysmë ore në Festën e Shumëgjuhësisë. 

(μισή ώρα για τη Γιορτή της Πολυγλωσσίας) 

Në Festën e Shumëgjuhësisë. 

(για τη γιορτή της Πολυγλωσσίας) 

(9)  (Οι μαθητές μελετούν ένα κείμενο μέσα από το οποίο  η δασκάλα θέλει να δείξει 

ότι όλοι οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, είναι ίσοι): 

Αλία:   Τι είμαστε, δηλαδή;    

Ανίλα:  Νjerëz? Çfarëjemi? 

(άνθρωποι, τι είμαστε;)    

Αλία:  Σαν χαρακτήρας;  

Ανίλα:  Όχι σαν χαρακτήρας, domethënë [//] δηλαδή …  

      (δηλαδή) 
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όλοι έχουμε δικαιώματα,të gjithë kemi të drejta 

(όλοι έχουμε δικαιώματα) 

Και τα τέσσερα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν, κατά τη γνώμη μας 

παραδείγματα αυτού που η García (2009) ονομάζει ‘ευέλικτη πολλαπλότητα’ στη 

γλωσσική διαχείριση της τάξης (‘flexible multiplicity’), και συγκεκριμένα δείγματα 

της ‘υπεύθυνης αμφίδρομης εναλλαγής κωδίκων’ (‘responsible code–switching both 

ways’, ό.π.: 298–301). Αυτό το είδος εναλλαγής κωδίκων για παιδαγωγικούς 

σκοπούς, αφενός δεν οδηγεί στον παραγκωνισμό της μειονοτικής γλώσσας και 

αφετέρου προωθεί και διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης. 

Όσον αφορά το πώς οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τη χρήση των δύο 

γλωσσών στην τάξη, ο κύριος λόγος που επικαλούνται στις συνεντεύξεις τους οι 

εκπαιδευτικοί για τη χρήση της Ελληνικής είναι η ανισοβαρής επάρκεια των παιδιών 

στις δύο γλώσσες: τα ελληνικά χρησιμοποιούνται πρωτίστως ως εργαλείο για να 

επιτύχει κανείς την εκμάθηση της Αλβανικής.  

Για παράδειγμα, η Ανίλα, στην παρατήρηση της ερευνήτριας ότι φαίνεται να 

προσπαθεί να ομιλείται κυρίως η αλβανική γλώσσα στην τάξη, απαντάει ως εξής: 

 

(10) Ναι, ναι, αλλά όχι ότι και κάνω παρατήρηση όταν δεν μιλάνε 

αλβανικά
126

. Αλλά το πάμε και λέμε «Πώς θα το πούμε αυτό και στα 

αλβανικά;» [...] Επειδή τους πάει, επειδή τους είναι πιο εύκολο αυτό, αλλά 

πάντα γίνεται το μάθημα και στις δύο γλώσσες. Αλλά η βάση είναι [//] 

και αυτό το δίωρο που είναι τα παιδιά, είναι τα αλβανικά, αλλά πάντα 

μπαίνουν και τα ελληνικά, πιο πολύ τα βάζουμε μέσα όταν υπάρχει κάποια 

δυσκολία, όταν πρέπει να εξηγήσουμε κάτι. 

 

Αντίστοιχα η Σοφία, κινούμενη στο ίδιο πνεύμα, στην ερώτηση αν επιμένει 

στη χρήση των αλβανικών στη διάρκεια του μαθήματος, εξηγεί ότι 

χρησιμοποιεί συστηματικά τα ελληνικά, διότι χωρίς αυτά το μάθημα δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

 

(11) Όχι, όχι, και τα δύο, γιατί με διευκολύνει και εμένα αυτό. Κάποιο 

πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το πω ή να το πω αλβανικά χίλιες φορές 

και δεν μπορούν να το καταλάβουν, θα το συγκρίνω οπωσδήποτε με τα 

ελληνικά, για να το καταλάβουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και η 

ελληνική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα που ξέρουν αυτοί. [...] Απλά η 

ελληνική γλώσσα είναι η βασική τους γλώσσα και την ξέρουν άπταιστα. 

 

Μάλιστα η Σοφία αναφέρεται στις πρακτικές της σύγκρισης και της μετάφρασης που 

χρησιμοποιεί, με έμφαση στις παιγνιώδεις δραστηριότητες, επισημαίνοντας ότι έτσι το 

μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο, αφού οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν 

σε μία γλώσσα που τους είναι πιο οικεία: 

 

(12) Πιο πολύ προσπαθούμε στα αλβανικά, να συζητάμε, το αυτί τους να 

μάθει λίγο τα αλβανικά, αλλά και τα ελληνικά. Αφού είναι αναγκαίο. 

Συγκρίνουμε, συγκρίνουμε πολλά και έτσι τα θυμούνται καλύτερα. Ή, όταν 

δεν καταλαβαίνουν λέξεις, τους λέω να τα γράφουν από πάνω στα 

                                                           
126Με πλάγια γράμματα σημειώνουμε φράσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, είναι σημαντικές για το 

περιεχόμενό τους. 
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ελληνικά, για να μάθουν ζωάκια, ονόματα, που δεν τα ακούνε εδώ πολύ 

συχνά, σχεδόν καθόλου. Ή τα ζωάκια τα ξεχνάω εγώ, πώς τα λένε στα 

ελληνικά. Εγώ τα λέω στα αλβανικά και τους λέω «για βρείτε μου, βρείτε 

μου στα ελληνικά πώς το λένε αυτό, πώς το λένε». Το σκέφτονται αυτοί 

και το λένε. Ή μεταφράζουν πράγματα και αυτό βοηθάει. 

Μεταφράζοντας πράγματα έτσι, κείμενα μικρά, ποιήματα. Δεν ξεχνάνε 

αυτά, μένουν, μένουν καλύτερα. Ή παιχνίδια, σαν παιχνίδι, για να 

διασκεδάσουν λίγο. Γιατί βαριούνται, βαριούνται πολύ (γέλιο) λόγω της 

ημέρας, αυτό είναι πολύ..[...] Αν πιάσεις συζήτηση με τα παιδιά στα 

ελληνικά, ιστορίες και αυτά, αρχίζουν και χαίρονται και παίρνουν ανάσα 

και έτσι...  

 

Πρέπει, ωστόσο,  να επισημανθεί ότι και οι δύο δασκάλες δεν περιορίζονται στη 

χρήση της Ελληνικής ως ‘σκαλωσιάς’ για την ανάπτυξη της Αλβανικής αλλά φαίνεται 

να υιοθετούν ενδυναμωτικές απόψεις για τη διγλωσσία: για παράδειγμα, τονίζουν τον 

εμπλουτισμό που προκύπτει από την αντιπαράθεση των γλωσσών και το διαρκές 

‘πέρασμα’ ανάμεσα στις γλώσσες. Για παράδειγμα, στα ακόλουθα αποσπάσματα, η 

Ανίλα, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η χρήση των δύο γλωσσών στο 

μάθημα έχει οφέλη για τους μαθητές, λέει τα εξής: 

 

  (13) Εγώ πιστεύω ότι όταν καλλιεργείς τη διγλωσσία, βοηθάς και στην 

ανάπτυξη και των δύο γλωσσών. Αυτό δηλαδή. Πιο πολύ αυτή η 

δραστηριότητα
127
 μου άρεσε, γιατί μετά από αυτό είδα μια 

αυτοπεποίθηση στα παιδιά μέσα τους,ότι «Εγώ μπορώ» [//] και αυτό που 

είπε και ένα παιδί, ότι «Εμείς το μεταφράζουμε, γιατί ξέρουμε και τις 

δύο γλώσσες».  

   

  (14) Και το λέω με πολλή πολλή σιγουριά ότι αυτό το δίωρο που 

κάνουμε κάθε φορά κάθε Κυριακή, δεν θα έχουν μάθει μόνο κάτι στα 

αλβανικά, θα έχουν μάθει και στα ελληνικά. Δηλαδή, πάντα κάτι θα 

γίνει.  

   

  (15) Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό, ένα παιδί να μιλήσει ελληνικά 

και βοηθάει έτσι το ένα το άλλο. Λένε «Kυρία, τι είναι αυτό στα 

αλβανικά»; και του εξηγεί ο άλλος κατευθείαν στα ελληνικά. Δηλαδή, σε 

αυτό το επίπεδο, βοηθάει ο ένας τον άλλον. Και πολλές φορές μπορεί να 

επεμβαίνω εγώ, αλλά και εγώ πολλές φορές μαθαίνω από τα παιδιά, 

δηλαδή όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, εξηγούν πράγματα. Εξηγούν 

πράγματα,και όχι μόνο έτσι στην επικοινωνία, αλλά και σε πολύ  [//] 

γραμματικά φαινόμενα, τα παιδιά αρχίζουν και καταλαβαίνουν. Για 

παράδειγμα λένε «Δεν μπορώ να βάλω το επίθετο μπροστά από το 

ουσιαστικό, δεν πάει» και γελάνε.  «Δεν ακούγεται όμορφο». Δηλαδή, 

στην αλβανική γλώσσα είναι πίσω από το ουσιαστικό. Τώρα σε αυτό το 

επίπεδο τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό, το παρατηρούν.Ναι, ναι. 

   

                                                           
127Αναφέρεται σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δραστηριότητα κατά την οποία τα παιδιά συζήτησαν 

με τη συγγραφέα ενός παιδικού βιβλίου το περιεχόμενό του και στη συνέχεια το μετέφρασαν στα 

αλβανικά με συλλογική εργασία. 
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Στο απόσπασμα αυτό φαίνεται σαφώς η πεποίθηση της συγκεκριμένης δασκάλας ότι η 

χρήση των δύο γλωσσών στην τάξη οδηγεί τους μαθητές σε αυξημένη γλωσσική 

επίγνωση και στις δύο γλώσσες τους, καθώς εμβαθύνει και εμπλουτίζει την γνώση και 

της Αλβανικής αλλά και της Ελληνικής.  

Παρόμοιες είναι οι επισημάνσεις της Σοφίας, η οποία δε στέκεται μόνο στην 

ευεργετική αλληλεπίδραση της Ελληνικής και της Αλβανικής αλλά εμπλέκει και 

άλλους κώδικες παρόντες στη ζωή των παιδιών αλβανικής καταγωγής: 

 

(16) Μπερδεύουν λέξεις, ελληνικά, αλβανικά, αγγλικά ίσως... Και 

αγγλικά. Τα αγγλικά μας βοηθάνε, μας βοηθάνε πάρα πολύ, και τα παιδιά, 

σχεδόν όλοι πάνε στα αγγλικά, και μας βοηθάνε πάρα πολύ αυτά. Τα 

αγγλικά, ναι… 

 

(17) Μαθαίνεις άλλες γλώσσες πιο εύκολα, τα αλβανικά μοιάζουν πάρα 

πολύ με τα ιταλικά. Οι Ιταλοί είναι οι γείτονές μας από εκεί πέρα, 

τηλεόραση βλέπουμε, αυτά... Τα ιταλικά τα πιάνουν πολύ εύκολα, 

δηλαδή έτσι συμβαίνει με το παιδί μου, με τον γιο μου, αλλά και η κόρη 

μου. Αυτό βοήθησε. Τα ιταλικά, έχουν πτυχίο στα ιταλικά. Γιατί στα 

αλβανικά βοηθάνε πάρα πολύ, βοηθάνε πολύ, μοιάζουν σε πολλά 

πράγματα. 

 

Σε αντίθεση με τις συναδέλφους του, η παρατήρηση αποκάλυψε ότι ο άντρας 

εκπαιδευτικός ακολουθεί μάλλον παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίες (λ.χ. με βάση 

το σχήμα Ερώτηση Δασκάλου–Απάντηση Μαθητή–Ανατροφοδότηση Δασκάλου) 

που δεν ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση των μαθητών. Παράλληλα, μέσω των 

απαντήσεών του στη συνέντευξη φαίνεται ότι ο Ιλίρ χαρακτηρίζεται από μία μάλλον 

‘μονογλωσσική’ προσέγγιση στη διδασκαλία της Αλβανικής, όπως φαίνεται από το 

ακόλουθο απόσπασμα: 

 

(18) 

01 Ιλίρ: Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα, αφού και εμείς εδώ ζήσαμε και, εντάξει,  

02  βοηθάει κιόλας να ξέρουν δυο γλώσσες, γιατί, ας πούμε, του λέω  

03  κάποιο από τα παιδιά, είναι μια λέξη που δεν την ξέρει, λέω στο άλλο  

04  «Μπορείς εσύ να του το εξηγήσεις;». Υπάρχει [//] μπορεί να το 

05   εξηγήσει, μετά άμα δεν μπορεί να το εξηγήσει, το εξηγώ εγώ. 

06 A.X.:  Στην τάξη μέσα χρησιμοποιείτε ελληνικά; 

07 Ιλίρ: Ε, πού και πού, ναι. 

08 A.X.: Πού και πού, όχι για να…/ 

09 Ιλίρ: Όχι, όχι! 

10 A.X.: Αρκετά για να εξηγείτε το μάθημα. 
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11 Ιλίρ: Όχι, όχι, όχι! 

12 A.X.: Ναι.  

13 Ιλίρ: Όχι, είναι που μαθαίνω μόνο και εγώ το λέω, «Μαθαίνουμε αλβανικά» 

14  και [//] γιατί, άμα μπαίνεις και μιλάμε και ελληνικά και [//]  

15  δεν μπορείς να μάθεις, μετά δεν μπορείς να... 

16 A.X.: Άρα, προσπαθείτε να μιλάτε μόνο αλβανικά όσο γίνεται. 

17 Ιλίρ: Όσο γίνεται. 

18 A.X.: Και τα παιδιά, άμα πούνε κάτι μεταξύ τους στα ελληνικά; 

19 Ιλίρ: Αυτό σου λέω, του λέω [//] ας πούμε, λέει ένα παιδί μια λέξη στα 

20  ελληνικά «Tι είναι αυτό;». Εγώ του λέω σε άλλο παιδί, για να βάζω 

21  την τάξη να δουλεύει, άμα δεν το ξέρουν, μετά μπαίνω εγώ και... 

22 A.X.: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή τους λέτε [«Όχι εδώ τώρα!» (γέλιο) 

23 Ιλίρ:    [«Εδώ τώρα θα μάθετε …», εντάξει… (γέλιο) 

 

Παρόλο που και ο Ιλίρ αναφέρεται στη χρησιμότητα της γνώσης της Ελληνικής από 

τους μαθητές και στο πώς την αξιοποιεί για να διαλευκάνει απορίες που έχουν στα 

αλβανικά (σειρές 02–05, 19–21), παίρνει σαφείς αποστάσεις από τη χρήση της 

γλώσσας αυτής. Όταν η ερευνήτρια υπαινίσσεται ότι μπορεί να χρησιμοποιεί 

ελληνικά σε κάποιο βαθμό για να διεξαγάγει το μάθημα, ο Ιλίρ το αρνείται εμφατικά 

(σειρές 9, 11). Από όσα λέει στις σειρές 13–15 προκύπτει ότι αντιλαμβάνεται τη 

διγλωσσική ικανότητα των μαθητών του ως δύο ‘παράλληλες μονογλωσσίες’ 

(‘parallel monolingualisms’,García & Li Wei 2014: 46), καθώς θεωρεί πως η χρήση 

της πλειονοτικής γλώσσας μόνο δυσχεραίνει την προσπάθεια να μάθουν τα παιδιά 

αλβανικά, διότι δαπανάται πολύτιμος χρόνος σε μια άλλη γλώσσα. Μπορεί να εικάσει 

κανείς ότι, σε αντίθεση με τις άλλες δυο εκπαιδευτικούς, αντιμετωπίζει τις πρακτικές 

της διαγλωσσικότητας μάλλον ως  παρεμποδιστικές για την εκμάθηση της γλώσσας–

στόχου (Τσιπλάκου, 2016:143). 

 

 

5. Επίλογος 

 

Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις διαφορετικές οπτικές που 

υιοθετούν οι τρεις εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στο αλβανικό κοινοτικό σχολείο 

«Μητέρα Τερέζα» στη Θεσσαλονίκη, αναφορικά με τον τρόπο που προσεγγίζουν τη 

διγλωσσία των μαθητών τους και τη διδασκαλία της κοινοτικής γλώσσας. Ο άντρας 

εκπαιδευτικός, παρότι αναγνωρίζει τη διγλωσσία των μαθητών του, δεν την αξιοποιεί 

στο μάθημα, παρά μόνο ως τελευταία λύση, καθώς ασπάζεται μία ‘μονογλωσσική’ 

θεώρηση της γλωσσικής διδασκαλίας. Επιπλέον, στο μάθημά του δεν ενθαρρύνεται η 

δημιουργικότητα και η ελεύθερη έκφραση των παιδιών, αλλά εφαρμόζεταιη μετωπική 

διδασκαλία, με τον εκπαιδευτικό συνεχώς στο επίκεντρο. 
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Αντιθέτως, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει περιβάλλοντα τάξης, 

όπου μέσω της συνεργατικής, της βιωματικής και της ανακαλυπτικής μάθησης οι 

δίγλωσσοι μαθητές αφενός εμπλουτίζουν τους γλωσσικούς πόρους τους –τόσο στη 

μειονοτική όσο και στην πλειονοτική γλώσσα– και αφετέρου ενισχύουν τους δεσμούς 

τους με την χώρα καταγωγής και τον πολιτισμό της. Έτσι, το σχολείο γίνεται ένας 

τόπος ‘συνάντησης’ όλων των διαφορετικών πόλων της ζωής των μαθητών (γλώσσα, 

πολιτισμός, χώρα διαμονής, κοινότητα), στοιχείο χαρακτηριστικό της παιδαγωγικής 

της ‘ευέλικτης διγλωσσίας’ (Creese & Blackledge, 2010). 
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Σύμβολα μεταγραφής 

 

έντονα γράμματα (bold): αλβανικά 

πλάγια γράμματα (italics): μετάφραση αλβανικών λέξεων 

[//] : αλλαγή σύνταξης μέσα στο εκφώνημα 

/: απότομη διακοπή του εκφωνήματος από συνομιλητή 

… : ηθελημένη παύση εκ μέρους του ομιλητή 

[ : αρχή επικάλυψης εκφωνημάτων 

[...] μεσολαβεί κενό κάποιων προτάσεων μέσα στην ίδια απάντηση 

(γέλιο): μεταγλωσσικό σχόλιο  
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Η υιοθέτηση του μοντέλου της «γλωσσικής εμβάπτισης» (immersion)  

στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση της Βαλλονίας:  

θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές εφαρμογές  

μιας πολύγλωσσης εκπαιδευτικής κουλτούρας και πολιτικής 
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Αbstract 
 

This paper aims to present the introduction and the application of the linguistic–

educational model of immersion in an increasing number of pre–schools, primary and 

secondary schools in French–speaking Belgium (Wallonia), as well as the reasons for 

its choice. The paper focuses on three thematic axes. Firstly, it integrates the model of 

immersion on one hand in the complex bureaucratic–administrative system of 

Belgium and on the other in the long turbulent linguistic and cultural history of the 

country. Then, it focuses on the objectives and the didactic methods of immersion, 

with emphasis on bilingualism and on Content and Language Integrated Learning 

(CLIL). Last but not least, utilizing material obtained from semi–structured interviews 

and free discussions with teachers and students who work with this linguistic model, 

the paper discusses questions relating, a.o., to the reasons for this choice, the 

possibilities and the limits of immersion and also identity issues for teachers and 

students who use this model. 

 

Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει την εισαγωγή και την εφαρμογή 

του γλωσσο–εκπαιδευτικού μοντέλου της «γλωσσικής εμβάπτισης» (immersion) σε 

έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό σχολείων της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βαλλονία, όπως επίσης και τους λόγους της 

επιλογής του. Εστιάζεται σε τρεις θεματικούς άξονες. Πρώτον, επιχειρεί την ένταξη 

της γλωσσο–εκπαιδευτικής πολιτικής που ενθαρρύνει την υιοθέτηση της «γλωσσικής 

εμβάπτισης» και που εφαρμόζεται μόνο στη Βαλλονία, αφενός στο πολύπλοκο 

γραφειοκρατικό–διοικητικό σύστημα του Βελγίου και αφετέρου στη μακρόχρονη 

πολυτάραχη γλωσσική και πολιτισμική ιστορία της χώρας. Δεύτερον, εστιάζεται 

στους στόχους και στις διδακτικές πρακτικές της «γλωσσικής εμβάπτισης», με 

έμφαση στη διγλωσσία και τη Συνδυαστική Μέθοδο Διδασκαλίας Γλώσσας και 

Περιεχομένου (CLIL: Content and Language Integrated Learning), έτσι όπως 

αναλύoνται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τρίτον, αξιοποιώντας υλικό που προέκυψε από 

συνεντεύξεις ημιδομημένης μορφής και από ελεύθερες συζητήσεις με άτομα που 

διδάσκουν και διδάσκονται με το εν λόγω γλωσσοπαιδαγωγικό μοντέλο, συζητά 

ερωτήματα που αφορούν –μεταξύ άλλων– τους λόγους επιλογής του, τους τρόπους με 

τους οποίους βιώνονται οι δυνατότητες και τα όρια της «γλωσσικής εμβάπτισης» και 

θέματα ταυτότητας των διδασκόντων και διδασκομένων. 
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Εισαγωγή 
 

Η παρούσα εργασία συζητά θέματα που αφορούν την εισαγωγή και την εφαρμογή 

του γλωσσοπαιδαγωγικού μοντέλου της «γλωσσικής εμβάπτισης» (immersion) σε 

έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό σχολείων της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βαλλονία. Η «γλωσσική εμβάπτιση» είναι ένα 

μοντέλο δίγλωσσης εκπαίδευσης, που προωθεί τον διγλωσσικό αλφαβητισμό, και 

συγκεκριμένα, την προσθετική διγλωσσική ανάπτυξη (bilinguisme additif), όπως 

επίσης και τη δι(α)πολιτισμική αφύπνιση (Johnstone, 2007: 9–32). Σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό, ένα μέρος των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

(ΑΠΣ) διδάσκεται απευθείας στη γλώσσα–στόχο, με την εφαρμογή της Συνδυαστικής 

Μεθόδου Διδασκαλίας Γλώσσας και Περιεχομένου (CLIL: Content and Language 

Integrated Learning– EMILE: Enseignement d’une Matière par Intégration d’une 

Langue Etrangère). Η μέθοδος αυτή έχει ως στόχο τόσο την ανάπτυξη των βασικών 

διαπροσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (BICS: Basic Interpersonal 

Communicative Skills) όσο και την ανάπτυξη της γνωστικής ακαδημαϊκής γλωσσικής 

ικανότητας (CALP: Cognitive Academic Language Proficiency) και στις δυο 

γλώσσες (Γ1 και Γ2), παράλληλα με την καλλιέργεια της διπολιτισμικής επίγνωσης. 

Η εργασία έχει έναν τριπλό θεματικό άξονα, καθένας από τους οποίους 

αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ξεχωριστή ενότητα. Ο πρώτος θεματικός 

άξονας επιχειρεί την ένταξη αυτής της γλωσσο–εκπαιδευτικής πολιτικής, που 

εφαρμόζεται μόνο στο γαλλόφωνο Βέλγιο και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη επίσημα 

ούτε από τη φλαμανδόφωνη ούτε από τη γερμανόφωνη εκπαιδευτική κοινότητα της 

χώρας, αφενός στο πολύπλοκο γραφειοκρατικό–διοικητικό σύστημα του Βελγίου και 

αφετέρου στη μακρόχρονη πολυτάραχη γλωσσική και πολιτισμική ιστορία της χώρας. 

Ο δεύτερος θεματικός άξονας αφορά στους στόχους και τις διδακτικές πρακτικές της 

«γλωσσικής εμβάπτισης», με έμφαση στη διγλωσσία και τη μέθοδο CLIL, έτσι όπως 

αναλύονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο τρίτος θεματικός άξονας, αξιοποιώντας υλικό 

που προέκυψε από συνεντεύξεις ημιδομημένης μορφής και από ελεύθερες συζητήσεις 

τόσο με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν όσο και με μαθητές που διδάσκονται 

σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους τα 

εμπλεκόμενα υποκείμενα βιώνουν στη σχολική τους (και όχι μόνο) καθημερινότητα 

τη «γλωσσική εμβάπτιση», που, αν και γοργά επεκτεινόμενη, εξακολουθεί να 

παραμένει μειοψηφική επιλογή. Ερωτήματα όπως γιατί επιλέγουν το διδακτικό αυτό 

μοντέλο, πώς βιώνουν τις δυνατότητες και τα όριά του και ποια θέματα ταυτότητας 

των διδασκόντων και διδασκομένων εγείρονται, αποτελούν το κέντρο μιας 

πολυπρισματικής εξέτασης. Η εργασία ολοκληρώνεται με έναν συνοπτικό επίλογο, 

όπου –πέραν μιας επιλεκτικής παρουσίασης των βασικών σημείων της– θέτει νέα 

ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή και το μέλλον του γλωσσοπαιδαγωγικού 

μοντέλου της «γλωσσικής εμβάπτισης» τόσο στη Βαλλονία και το Βέλγιο όσο και 

στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

H ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είχε 

διπλό έρεισμα. Αφενός εξετάστηκαν επίσημα κρατικά (νομικά και εκπαιδευτικά) 

κείμενα και επιστημονικά άρθρα που προκρίνουν το μοντέλο της «γλωσσικής 

εμβάπτισης», συμπεριλαμβανομένου ποικίλου ενημερωτικού υλικού αναρτημένου σε 

ιστοσελίδες σχολείων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

της Βαλλονίας. Αφετέρου αξιοποιήθηκε υλικό που προέκυψε από συνεντεύξεις 

ημιδομημένης μορφής και ελεύθερες συζητήσεις κατά το σχολικό έτος 2015–2016 

από άτομα που εμπλέκονται ενεργά στην εφαρμογή της «γλωσσικής εμβάπτισης» 

στον βαλλονικό εκπαιδευτικό χώρο είτε ως ιθύνοντες στον χώρο του εκπαιδευτικού 
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σχεδιασμού και της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής, είτε ως εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν, είτε ως μαθητές που διδάσκονται σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο. 

Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το υλικό που προέκυψε από τη συνέντευξη 

ημιδομημένης μορφής με την υπεύθυνη του «La Maison des Langues» («Ο Οίκος των 

Γλωσσών») για τα σχολεία στην επαρχία της Λιέγης που προσφέρουν το μοντέλο της 

«γλωσσικής εμβάπτισης», από 8 συνεντεύξεις ημιδομημένης μορφής με 

πληροφορητές–κλειδιά (διευθύνοντες σχολείων και υπεύθυνους/ες σε σχολεία για τη 

«γλωσσική εμβάπτιση») στην πόλη της Λιέγης και πολλές ελεύθερες συζητήσεις με 

μαθητές που διδάσκονται σύμφωνα με το μοντέλο αυτό. Η επεξεργασία των 

συγκεντρωθέντων ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη χρήση της μεθόδου της 

ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Το γεγονός ότι τα παιδιά της γράφουσας φοιτούν 

σε βαλλονικά σχολεία «γλωσσικής εμβάπτισης», είχε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα 

της συστηματικής, μακρόχρονης παρακολούθησης εκ των έσω αυτού του ιδιαίτερα 

εναλλακτικού και πολυσυζητημένου γλωσσοπαιδαγωγικού μοντέλου. 

 

 

1. Η «γλωσσική εμβάπτιση» στη Βαλλονία. Πτυχές της συγχρονίας και της 

          διαχρονίας 

 

Το Βέλγιο είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος (État fédéral), χωρισμένο σε τρεις περιοχές 

(régions): τη Φλάνδρα, δηλαδή το φλαμανδόφωνο/ολλανδόφωνο Βέλγιο, τη 

Βαλλονία, δηλαδήτο γαλλόφωνο Βέλγιο, και τις Βρυξέλλες, που επίσημα είναι 

δίγλωσση περιοχή, ωστόσο, κυριαρχεί η γαλλική γλώσσα (χάρτης 1). 
 

Χάρτης 1: Οι τρεις περιοχές (régions) του Βελγίου: Φλάνδρα (πορτοκαλί), Βαλλονία 

(κόκκινο) και Βρυξέλλες (μπλε) 

 

 
 

Η Φλάνδρα και η Βαλλονία είναι χωρισμένες σε πέντε επαρχίες (provinces) 

έκαστη (χάρτης 2). Κάθε επαρχία χωρίζεται σε δήμους, δηλαδή σε επιμέρους τοπικές 

διοικητικές περιφέρειες (arrondissements administratives). Η Βαλλονία περιλαμβάνει 

τις εξής επαρχίες: Βαλλονική Βραβάντη, Hainaut, Λιέγη, Λουξεμβούργο και 

Ναμ(ο)ύρ (χάρτης 3). 
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Χάρτης 2: Φλαμανδικές και βαλλονικές επαρχίες (provinces) 

 

 
 

Χάρτης 3: Βαλλονικές επαρχίες: Βαλλονική Βραβάντη (1) Hainaut (2), Λιέγη (3), Λουξεμβούργο (4) 

και Ναμ(ο)ύρ (5) 

 
 

Το Βέλγιο αποτελείται από τρεις κοινότητες (communautés), δηλαδή τρεις 

ομόσπονδες πολιτικές αρχές: τη γαλλική, τη φλαμανδική και τη γερμανόφωνη 

(χάρτης 4). 

 
Χάρτης 4: Πορτοκαλί: γαλλική κοινότητα , Κόκκινο: φλαμανδική κοινότητα , Πράσινο: γερμανόφωνη 

κοινότητα 
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Οι αρμοδιότητες της κάθε κοινότητας αφορούν –μεταξύ άλλων– τον χώρο της 

εκπαίδευσης, της χρήσης των γλωσσών, της υγείας, της κοινωνικής πολιτικής, της 

κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής, του περιβάλλοντος, της μεταφοράς, της 

οικονομίας, των δημόσιων έργων και της στέγασης. Τοιουτοτρόπως, εξηγείται η 

ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης ανά κοινότητα, όπως λ.χ. η ύπαρξη 

της «γλωσσικής εμβάπτισης» μόνο στη γαλλόφωνη βελγική κοινότητα. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή στη 

μακρόχρονη πολυτάραχη γλωσσική και πολιτισμική ιστορία της χώρας, προκειμένου 

να επιχειρηθεί μία πρώτη εξήγηση για τους λόγους που η γλωσσο–εκπαιδευτική 

πολιτική του γαλλόφωνου Βελγίου επέλεξε και επέτρεψε την πιλοτική εφαρμογή της 

«γλωσσικής εμβάπτισης» στη Βαλλονία, με Γ1 τη γαλλική και Γ2 τις άλλες δύο 

επίσημες γλώσσες του Βελγίου (ολλανδική/φλαμανδική και γερμανική) και την 

αγγλική. 

Από την ίδρυση του βελγικού κράτους (1830) μέχρι και τη δεκαετία 1970–

1980, τη βάση για την οικονομία της χώρας αποτελούσε η βαριά βιομηχανία, που 

βρισκόταν στη Βαλλονία. Το γεγονός αυτό προσήλκυε πλήθος μεταναστών, που 

συνέβαλλαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ως εκ τούτου, η 

πολιτισμική και γλωσσική πρωτοκαθεδρία των Βαλλόνων ήταν γεγονός, όπως, 

επίσης, η υποτίμηση και πολιτισμική και γλωσσική καταπίεση της Φλάνδρας και των 

Φλαμανδών (Witte & Craeybeckx, 1987·Beaufays, 1988: 63–73). 

Από τη δεκαετία 1980 μέχρι σήμερα, το οικονομικό τοπίο στο Βέλγιο έχει 

αλλάξει ριζικά. Η βαριά βιομηχανία της Βαλλονίας έχει καταρρεύσει και τα άλλοτε 

περίφημα ανθρακωρυχεία της έχουν κλείσει. Το εμπόριο πέρασε στα χέρια των 

Φλαμανδών, στην περιοχή των οποίων υπάρχει κατακόρυφη ανάπτυξη του τριτογενή 

παραγωγικού τομέα (των υπηρεσιών), όπως επίσης και της βιομηχανίας. Ως εκ 

τούτου, η οικονομική υπεροχή του ολλανδόφωνου έναντι του γαλλόφωνου Βελγίου 

είναι αναντίρρητη, με αποτέλεσμα μια ιδιαίτερα έντονη πολιτισμική και γλωσσική 

«επανάσταση» των μακροχρόνια καταπιεσμένων Φλαμανδών ενάντια στους 

σημερινά οικονομικά ανίσχυρους Βαλλόνους (Witte & Van Velthoven, 2011·Van den 

Wijngaert, 2011). 

Τοιουτοτρόπως, σε αντίθεση με τη Βαλλονία, η Φλάνδρα φαίνεται ιδεολογικά 

λιγότερο προετοιμασμένη να προχωρήσει στην πιλοτική υιοθέτηση ενός δίγλωσσου 

εκπαιδευτικού συστήματος, που θα πριμοδοτούσε λ.χ. τη διδασκαλία μέρους των 

μαθημάτων του ΑΠΣ των φλαμανδικών σχολείων στη γαλλική. Εντούτοις, παραμένει 

ανοιχτό το ερώτημα, γιατί η κοινότητα της Φλάνδρας δεν προέβη στην υιοθέτηση της 

«γλωσικής εμβάπτισης» με Γ2 την αγγλική ή τη γλωσσικά συγγενική της γερμανική 

γλώσσα, το οποίο αξίζει εμπεριστατωμένης διερεύνησης, κάνοντας  χρήση κυρίως 

των μεθοδολογικών εργαλείων της Κοινωνικής Ψυχογλωσσολογίας. Ανοιχτό 

παραμένει, επίσης, το ερώτημα για ποιο λόγο η μικρή και –έως έναν βαθμό– 

περιθωριοποιημένη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου δεν προέβη στην υιοθέτηση 

της πιλοτικής «γλωσσικής εμβάπτισης» στα γερμανόφωνα βελγικά σχολεία της, 

εφόσον –έτσι και αλλιώς– οι γερμανόφωνοι Βέλγοι, ως μειοψηφική ομάδα στη χώρα 

τους, είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι για επαγγελματικούς και κοινωνικούς 

λόγους να μαθαίνουν παιδιόθεν τις γλώσσες των πλειοψηφικών ομάδων του Βελγίου: 

την ολλανδική και τη γαλλική. 
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2. Το γλωσσοπαιδαγωγικό μοντέλο της «γλωσσικής εμβάπτισης» στη Βαλλονία. 

Σύντομη ιστορική αναδρομή – Βασική στοχοθεσία και διδακτική μεθοδολογία 

 

Το μοντέλο της «γλωσσικής εμβάπτισης» υιοθετήθηκε, σύμφωνα με τον νόμο της 

11ης Μαΐου 2007, σε σχολεία και των δύο επίσημων εκπαιδευτικών δικτύων στο 

γαλλόφωνο Βέλγιο, δηλαδή αφενός του Καθολικού Εκπαιδευτικού Δικτύου (Réseau 

de l’Enseignement Catholique), το οποίο ελέγχεται από την Καθολική Εκκλησία, 

αν και ο απώτερος έλεγχος παραμένει στην Πολιτεία, και αφετέρου του Ελεύθερου 

Εκπαιδευτικού Δικτύου (Réseau de l’Enseignement Libre), το οποίο υπάγεται στον 

άμεσο έλεγχο είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είτε της αντίστοιχης Περιφέρειας. 

Τα είδη «γλωσσικής εμβάπτισης» που εφαρμόζονται στο βαλλονικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, ανάλογα με την ηλικία έναρξής της, διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

- α. Πρώιμη εμβάπτιση/immersion précoce: Ξεκινά από την τελευταία τάξη του 

νηπιαγωγείου και συνεχίζεται έως το τέλος της σχολικής εκπαίδευσης. 

Περιλαμβάνει 8–21 ώρες την εβδομάδα διδασκαλία στη γλώσσα–στόχο. 

- β. Μέση εμβάπτιση/immersion moyenne: Ξεκινά από την Ε΄ τάξη του 

δημοτικού. Απαντάται πιο σπάνια στα βαλλονικά σχολεία και περιλαμβάνει 

8–13 ώρες την εβδομάδα διδασκαλία στη γλώσσα–στόχο. 

- γ. Όψιμη εμβάπτιση/immersion tardive: Ξεκινά από την αρχή της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, 

περιλαμβάνει 8–13 ώρες την εβδομάδα διδασκαλία στη γλώσσα–στόχο, σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

 
Πίνακας 1: Πρόγραμμα μαθημάτων στη γλώσσα–στόχο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

σε ένα σχολείο όψιμης «γλωσσικής εμβάπτισης» 

http://www.collegesaintlouis.be/document.php?sousdocumentID=33&documentID=9 

 

Χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων 

«γλωσσικής εμβάπτισης» 

Αριθμός ωρών/εβδομάδα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(εξατάξιο γυμνάσιο) 

  

  1
ο
 έτος 2

ο
 έτος 3

ο
–4

ο
 έτος 

(δηλ. 2
ος

 

κύκλος) 

5
ο
–6

ο
έτος 

(δηλ. 3
ος

 κύκλος) 

Μελέτη Περιβάλοντος 4 4 – – 

Επιστήμες 3 3 3 – 

Αγγλικά 4 4 4 4 

Ιστορία –   2 2 

Γεωγραφία –   2 2 

Υποχρεωτική συμπληρωματική 

δραστηριότητα (Γλώσσα–στόχος, 

δηλαδή αγγλικά, ολλανδικά ή 

γερμανικά: συζήτηση/table de 

conversation) 

1 – – – 

Προαιρετική πρόσθετη 

δραστηριότητα (Γλώσσα–στόχος: 

συζήτηση/table de conversation) 

– 2 2 2 

  

  

  

  

  

          

Σύνολο ωρών 12 11 ή 13 11 ή 13 8 ή 10 

http://www.collegesaintlouis.be/document.php?sousdocumentID=33&documentID=9
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Στη συνέχεια με τη μορφή ενός εποπτικού πίνακα, συνοψίζονται οι βασικές 

διαφορές όσον αφορά την εκμάθηση της Γ2 στο «παραδοσιακό» εκπαιδευτικό 

σύστημα και στο γλωσσοπαιδαγωγικό σύστημα της «γλωσσικής εμβάπτισης». 
 

Πίνακας 2 

 
«Παραδοσιακό» εκπαιδευτικό σύστημα Γλωσσοπαιδαγωγικό σύστημα 

της «γλωσσικής εμβάπτισης» 

Χρονική διάρκεια 

2 ώρες την εβδομάδα από την Ε΄ Δημοτικού 

 

Από το τέλος του νηπιαγωγείου ή της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ή από την αρχή της δευτεροβάθμιας 

50–75% του σχολικού χρόνου στη γλώσσα–

στόχο 

Προφίλ Εκπαιδευτικού 

Συνήθως μη φυσικός ομιλητής με ειδική 

παιδαγωγική κατάρτιση στη διδασκαλία της 

γλώσσας–στόχου ως ξένης 

Φυσικός ομιλητής στη διδασκαλία των 

μαθημάτων μέσα από τα οποία διδάσκεται η Γ2  

Φυσικός ή μη ομιλητής στα «αμιγώς» γλωσσικά 

μαθήματα της γλώσσας–στόχου 

Μέθοδος 

Επικοινωνιακή προσέγγιση, με έμφαση στις 

«δεξιότητες» και λιγότερο στις «γνώσεις» 

CLIL 

Στόχος 

Λειτουργική διγλωσσία (επίπεδο Β1) Αφενός: διδασκαλία ως προς το περιεχόμενο, 

όπως και στο συμβατικό ΑΠΣ για τα επιμέρους 

μαθήματα 

Αφετέρου: προσθετική διγλωσσία 

 

Το γλωσσοπαιδαγωγικό μοντέλο της «γλωσσικής εμβάπτισης», που 

σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό ψυχολόγο Wallace Lambert και 

πρωτοχρησιμοποιήθηκε στον αγγλόφωνο Καναδά τη δεκαετία του 1960, υιοθετήθηκε 

για πρώτη φορά, το 1989, στη Βαλλονία στο δευτεροβάθμιο σχολείο, Lycée de Waha, 

το οποίο είναι επίσης γνωστό για την εναλλακτική παιδαγωγική Freinet που 

εφαρμόζει. Στη συνέχεια, υπήρξαν και άλλα σχολεία που υλοποίησαν προγράμματα 

«γλωσσικής εμβάπτισης» με λιγότερο συστηματική μορφή μέχρι την επίσημη 

πιλοτική εφαρμογή τού εν λόγω γλωσσοπαιδαγωγικού μοντέλου περίπου πριν μία 

δεκαετία, χρονική περίοδος που χαρακτηρίζεται από επιτυχία και αύξηση του 

αριθμού των συμμετεχόντων σχολείων στο συγκεκριμένο μοντέλο με ταχείς ρυθμούς. 

Κατά το σχολικό έτος 2006–2007 υπήρχαν 53 σχολεία σε όλη την επικράτεια 

του γαλλόφωνου Βελγίου, που εφάρμοζαν πιλοτικά το μοντέλο της «γλωσσικής 

εμβάπτισης» και 3300 μαθητές εγγεγραμμένοι σε τέτοια προγράμματα. Κατά το 

2007–2008, υπήρχαν 62 σχολεία, κατά το 2008–2009, 76 σχολεία και 5987 

εγγεγραμμένοι μαθητές, κατά το 2009–2010, 87 σχολεία και 7078 εγγεγραμμένοι 

μαθητές, κατά το 2010–2011, 94 σχολεία και 8401 εγγεγραμμένοι μαθητές, και κατά 

το 2011–2012, 109 σχολεία και 9853 εγγεγραμμένοι μαθητές. Στους πίνακες 3 και 4 

αντίστοιχα, βλέπει κανείς την αυξητική τάση των γαλλόφωνων βελγικών σχολείων, 

που ακολουθούσαν το μοντέλο της «γλωσσικής εμβάπτισης», ανά επαρχία και των 

εγγεγραμμένων μαθητών για το χρονικό διάστημα 2006–2012. 
 

 

 

 



261 
 

Πίνακας 3: Αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων «γλωσσικής εμβάπτισης»  για όλες τις γλώσσες 

(αγγλικά, ολλανδικά και γερμανικά) ανά επαρχία μεταξύ των σχολικών ετών 2006–2007 και 2011–

2012 (Fédération Wallonie–Bruxelles, Indicateurs de l’enseignement 2013: 35) 

 

 
 

 

Πίνακας 4: Αύξηση του αριθμού των μαθητών που ήταν εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα «γλωσσικής 

εμβάπτισης» για όλες τις γλώσσες (αγγλικά, ολλανδικά και γερμανικά) ανά επαρχία μεταξύ των 

σχολικών ετών 2006–2007 και 2011–2012  (Fédération Wallonie–Bruxelles, Indicateurs de 

l’enseignement 2013: 35) 

 

 
 

 Κατά το σχολικό έτος 2011–2012, η συντρηπτική πλειοψηφία των σχολείων 

του γαλλόφωνου Βελγίου που πρότεινε το μοντέλο της «γλωσσικής εμβάπτισης» 

στους μαθητές του, είχε επιλέξει την ολλανδική ως γλώσσα «εμβάπτισης» (75 

σχολεία σε σύνολο 112 σχολείων «γλωσσικής εμβάπτισης» ή 109 σχολείων, 

σύμφωνα με τον πίνακα 1). 6153 μαθητές –από τους συνολικά 9853 εγγεγραμμένους 

σε προγράμματα «γλωσσικής εμβάπτισης»– παρακολούθησαν ολλανδικά. 

Ακολουθούσαν τα αγγλόφωνα προγράμματα «γλωσσικής εμβάπτισης» σε 32 σχολεία 

και με 3068 μαθητές. Τα γερμανόφωνα προγράμματα «γλωσσικής εμβάπτισης» ήταν 

πολύ περιορισμένα, καθώς λάμβαναν χώρα μόνο σε πέντε σχολεία (τρία στην επαρχία 

της Λιέγης και δύο στην επαρχία του Λουξεμβούργου) και τα παρακολούθησαν μόνο 

632 μαθητές. 
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Πίνακας 5: Σχολικές μονάδες που προτείνουν το μοντέλο της «γλωσσικής εμβάπτισης»  

ανά γαλλόφωνη επαρχία και ανά γλώσσα (ολλανδικά–γερμανικά–αγγλικά)   

κατά το σχολικό έτος 2011–2012 
 

Πίνακας 6: Αριθμός μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα «γλωσσικής εμβάπτισης»  

ανά γαλλόφωνη επαρχία και ανά γλώσσα  (ολλανδικά–γερμανικά–αγγλικά) 

 κατά το σχολικό έτος 2011–2012 

 

 
 

Το 2015 ο αριθμός των σχολείων στη Βαλλονία που πρόσφερε προγράμματα 

«γλωσσικής εμβάπτισης» ανήλθε περίπου στα 300 (178 προσχολικά και πρωτοβάθμια 

και 118 δευτεροβάθμια), ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών που 

επωφελούνταν από αυτά, ανερχόνταν περίπου στους 30.000. Αξιοσημείωτη είναι η 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος των μαθητών στη Βαλλονία από την ολλανδική 

γλώσσα «εμβάπτισης», που ήταν χαρακτηριστική για τα πρώτα χρόνια εφαρμογής 

του μοντέλου, στην ολλανδική. Έτσι, ενώ πριν μία πενταετία, σημειώνεται ότι το 

«48% των νεαρών Βαλλόνων επέλεξε ολλανδικά ως δεύτερη γλώσσα» (RTBF Info, 

4/9/2012), από το 2015 και εξής σημειώνεται μία σημαντική στροφή προς την 

αγγλική γλώσσα. Στον βελγικό τύπο, διαβάζουμε ότι «οι μαθητές της Βαλλονίας 

εγκαταλείπουν την εκμάθηση της ολλανδικής» (DH, 22/3/2015) και ότι «οι νεαροί 

Βαλλόνοι στρέφονται προς την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, αντί της 

ολλανδικής» (RTL Info, 3/6/2015). Στην επόμενη ενότητα, πληροφορίες από τις 
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συνεντεύξεις εξηγούν –μεταξύ άλλων– αυτή τη μετατόπιση του γλωσσικού 

ενδιαφέροντος. 

Βασικός στόχος του γλωσσοπαιδαγωγικού μοντέλου της «γλωσσικής 

εμβάπτισης» είναι η ενίσχυση της διγλωσσίας και του δι(α)πολιτισμού. Η διγλωσσία 

γνώρισε ποικίλους ορισμούς, από τους οποίους ο επικρατέστερος σύγχρονος είναι 

αυτός που την αντιλαμβάνεται ως την ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί δύο 

γλώσσες ανάλογα με τις δικές του επιθυμίες και ανάλογα τις επιταγές του 

περιβάλλοντός του (Fishman, 1972· Skutnabb–Kangas, 1984· Hoffman, 1991· Baker, 

2001). Πρόκειται δηλαδή για την ικανότητα εναλλαγής γλωσσικών κωδίκων, που 

αποτελεί αφενός συνειδητή συμπεριφορά, επιλογή και πρόθεση του ομιλητή και 

αφετέρου ένδειξη της υψηλής επικοινωνιακής του ικανότητας σε καθεμιά από τις δύο 

γλώσσες (Σελλά–Μάζη, 2001). 

Η διγλωσσία και ευρύτερα η πολυγλωσσία ανταποκρίνεται –μεταξύ άλλων– 

στις επιταγές της γενικής ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής για ανάπτυξη 

πολυγλωσσικής και κατ’ επέκταση διαπολιτισμικής συνειδητότητας (Δενδρινού & 

Μητσικοπούλου, 2004). Ιδιαίτερες περιπτώσεις αποτελούν η αμφίδρομη διγλωσσία 

(αμφιγλωσσία), κατά την οποία ένα άτομο χρησιμοποιεί τις δύο γλώσσες σε όλες τις 

επικοινωνιακές περιπτώσεις εξίσου επαρκώς, και η ισόρροπη διγλωσσία, κατά την 

οποία το δίγλωσσο άτομο επιδεικνύει περίπου την ίδια ικανότητα και στις δύο 

γλώσσες (Liddicoat, 1991: 9–10). Ωστόσο, η πεποίθηση ότι τα δίγλωσσα άτομα 

κατέχουν τις γλώσσες που χειρίζονται σε εξίσου αναπτυγμένο βαθμό αγγίζει μάλλον 

τα όρια του μύθου και δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό ιδεατό στόχο ενός 

δίγλωσσου εκπαιδευτικού συστήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, παλιότερες έρευνες αποφαίνονταν αρνητικά για τη 

διγλωσσία. Εκκινώντας από την υπόθεση της χωριστής ανάπτυξης και του διπλού 

γλωσσικού συστήματος, υποστήριζαν ότι η ανάπτυξη της Γ1 αποτελεί τροχοπέδη 

στην ανάπτυξη της Γ2 και το αντίστροφο (Liddicoat, 1991: 9–10). Συνέδεαν μάλιστα 

τη διγλωσσία με τη νοητική ικανότητα του ατόμου με αρνητικό πρόσημο, την 

αντιλαμβάνονταν ως κοινωνική πληγή (social plague) και έκαναν λόγο για 

«γλωσσική αναπηρία» (language handicap) (Diaz, 1983: 24–25). 

Εν αντιθέσει, νεότερες ερευνητικές προσεγγίσεις, όπως ενδεικτικά η υπόθεση 

της αλληλεξάρτησης των γλωσσών(Interdependence Hypothesis) και η υπόθεση των 

οριακών επιπέδων, αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας και εμμένουν 

στον αρωγό ρόλο της ανάπτυξης μιας οποιασδήποτε γλώσσας για την κατάκτηση μιας 

επόμενης και τανάπαλιν. Εν ολίγοις, η Σκούρτου (2011: 133) συνοψίζει ότι με βάση 

την υπόθεση της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, «η κατάκτηση/εκμάθηση γλωσσών 

πραγματώνεται πάνω σε ένα συνεχές, χωρίς χάσματα», εξού και ο αρωγός ρόλος της 

Γ1 στην ανάπτυξη της Γ2 αλλά και η ενίσχυση της Γ1 μέσα από την καλλιέργεια της 

Γ2. Η υπόθεση των οριακών επιπέδων είναι μία σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση της 

(δι)γλωσσικής ανάπτυξης, που εστιάζεται στη σχέση ανάμεσα στη γνωστική 

λειτουργία και τον βαθμό της διγλωσσίας. Κάνει λόγο για «γλωσσικά κατώφλια», 

δηλαδή για επίπεδα (διαβαθμίσεις) γλωσσικής ικανότητας. Στο πρώτο επίπεδο, η 

διγλωσσική ικανότητα είναι ανεπαρκής, οπότε είναι πιθανές αρνητικές συνέπειες στις 

γνωστικές ικανότητες. Στο δεύτερο επίπεδο, η διγλωσσική ικανότητα είναι 

ικανοποιητική, οπότε οι γνωστικές ικανότητες του δίγλωσσου ατόμου θεωρούνται 

ανάλογες με αυτές του μονόγλωσσου. Στο τρίτο επίπεδο, τα δίγλωσσα άτομα 

προσεγγίζουν την αμφιδύναμη διγλωσσία και θεωρείται ότι τα γνωστικά τους 

πλεονεκτήματα υπερτερούν σε σχέση με τους μονόγλωσσους ομιλητές. Με άλλα 

λόγια, όσο περισσότερο ένα άτομο οδεύει προς την αμφιδύναμη διγλωσσία, τόσο 

αυξάνονται τα γνωστικά πλεονεκτήματα. 



264 
 

Σύγχρονες έρευνες για τη διγλωσσία υποστηρίζουν και αποδεικνύουν την 

υπεροχή των δίγλωσσων ατόμων από γνωστική, γλωσσική και επικοινωνιακή άποψη 

σε σχέση με τους μονόγλωσσους (May, Hill & Tiakiwai, 2004: 34–35· Arnarsdóttir, 

2012: 10), εξαιρουμένων κάποιων ελάχιστων σημείων στα πρώτα στάδια εξέλιξης του 

παιδιού, που αντιστοιχούν με το πρώτο και –ως έναν βαθμό– το δεύτερο στάδιο στην 

υπόθεση των οριακών επιπέδων.  

Συγκεκριμένα, θεωρείται πλέονκαλά τεκμηριωμένο ότι τα δίγλωσσα άτομα 

(κυρίως τα παιδιά) γενικά ελέγχουν ένα μικρότερο λεξιλόγιο σε κάθε γλώσσα από ό, 

τι τα μονόγλωσσα. Για τους ενήλικες δίγλωσσους το «πρόβλημα» έχει εντοπιστεί όχι 

τόσο στο μέγεθος του λεξιλογίου όσο στον μικρότερο βαθμό λεξιλογικής ανάκτησης 

που διαθέτουν, ενδεχομένως λόγω της σύγκρουσηςπου δημιουργείται από τον 

ανταγωνισμό από το αντίστοιχο λεξιλογικό στοιχείο στη γλώσσα–μη στόχο 

(Bialystok, 2008: 421–422· Bialystok, 2009: 4–5). Επίσης, στην αρχική φάση της 

διγλωσσίας παρατηρείται το φαινόμενο της γλωσσικής παρεμβολής 

(transfer/interference) ή της διαγλωσσικής επιρροής (cross–liguistic influence), όπως 

πιο πρόσφατα έχει αρχίζει να μετονομάζεται (Μπέλλα, 2007). Το φαινόμενο αυτό 

σηματοδοτεί την ακούσια διασταύρωση δύο γλωσσών και σε μεγάλη κλίμακα 

δηλώνει την ημιτελή εκμάθηση της Γ2. 

Ωστόσο, οι σύγχρονες έρευνες δίνουν έμφαση στα σημαντικά γνωστικά 

πλεονεκτήματα της διγλωσσίας γενικά και της πρώιμης παιδικής διγλωσσίας 

ειδικότερα (Byers–Heinlein & Lew–Williams, 2013: 98–99), και εστιάζουν –μεταξύ 

άλλων– στην ευαισθητοποίηση των δίγλωσσων ατόμων για τη γλώσσα (Hakuta, 

1990: 5–7)· στην εξοικείωσή τους με την καλλιέργεια της διγλωσσίας ή και της 

πολυγλωσσίας, η οποία ανταποκρίνεται στις επιταγές της γενικής ευρωπαϊκής 

γλωσσικής πολιτικής (Nelde, 2004) και συνάδει με την ανάπτυξη διαπολιτισμικής 

συνειδητότητας (Dendrinos, 2004)· στη μεταφορά δεξιοτήτων σε γενικό–ολιστικό 

επίπεδο και όχι κατακερματισμένα και μεμονομένα (Hakuta,1990: 5–6)· στη 

δημιουργική σκέψη, τη μεταγλωσσική επίγνωση και την επικοινωνιακή 

ευαισθητοποίηση. Σημαντικό πλεονέκτημα της διγλωσσίας θεωρείται επίσης η 

διαγλωσσική μεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων (cross–language transfer). Σε αυτό 

το πλαίσιο αξίζει να σημειωθούν οι τρεις επιμέρους γλωσσικές πρακτικές που 

εφαρμόζουν οι δίγλωσσοι, δηλαδή η επιλογή κώδικα (code–choice), η αλλαγή κώδικα 

(code–change) και η μείξη κώδικα (code–mixing) (Wardhaugh, 1992: 103–115· 

Myers–Scotton, 1997: 217–237), που προσλαμβάνονται σήμερα ως την πλέον 

χειροπιαστή απόδειξη ευεληξίας των δίγλωσσων να χρησιμοποιούν γλωσσικές 

στρατηγικές και συμβάλλουν τα μέγιστα στην εκπλήρωση των επικοινωνιακών τους 

στόχων. 

Επιπλέον, τα δίγλωσσα παιδιά φαίνεται να διαθέτουν πιο αυξημένο έλεγχο 

προσοχής, ο οποίος μάλιστα φαίνεταινα διατηρείται και στην ενήλικη ζωή τους· 

καλύτερη μνήμη εργασίας (working memory), μεταγλωσσική συνειδητοποίηση 

(metalinguistic awareness) και μεταγνωστική συνειδητοποίηση (metacognitive 

awareness)· μεγαλύτερη αφηρημένη ή συμβολική εκλογίκευση (abstract or symbolic 

reasoning) και περισσότερη δημιουργική και αποκλίνουσα σκέψη (creative and 

divergent thinking) (Adesope, Lavin, Thompson & Ungerleider, 2010: 208–210· Diaz, 

1983: 34–46). 

Μάλιστα, θεωρείται ότι οι αμφιδύναμα δίγλωσσοι έχουν όλα τα 

προαναφερθέντα πλεονεκτήματα σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, μεταξύ άλλων, για 

τους εξής λόγους: α. Διαθέτουν ευρύτερο και πιο ποικίλο φάσμα εμπειριών από 

μονόγλωσσα ή ανεπαρκώς δίγλωσσα άτομα λόγω της λειτουργίας τους σε δύο 

γλώσσες και συχνά σε δύο ή περισσότερες κουλτούρες. β. Διαθέτουν τον μηχανισμό 
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της εναλλαγής γλωσσικών κωδίκων που ενθαρρύνει έναν πιο ευέλικτοτρόπο σκέψης. 

γ. Καλλιεργούν τη διαδικασία της «αντικειμενοποίησης», δηλαδή –συνειδητά και 

υποσυνείδητα– συγκρίνουν και αντιπαραθέτουν τις δύο γλώσσες τους (λ.χ. 

νοηματικές αποχρώσεις, διαφορετικές γραμματικοσυντακτικές μορφές), γεγονός που 

συνήθως εγγυάται μεγαλύτερη ολιστική αφύπνιση και εγρήγορση (May, Hill & 

Tiakiwai, 2004: 34–35).Ως εκ τούτου η (αμφιδύναμη – και όχι μόνο) διγλωσσία 

αναδεικνύεται  περισσότερο σε «κόσμημα» παρά σε «φορτίο» (Clare, Eve, & 

Williams, 2007: 219–233). 

Η διγλωσσία και ιδιαίτερα η πρώιμη διγλωσσία φαίνεται να επιταχύνει τη 

γνωστική ανάπτυξη μέσω της προώθησης της πρώιμης συνειδητοποίησης των 

αντικειμενικών και δομικών ιδιοτήτων της γλώσσας (Diaz, 1983: 48–49). Επιπλέον 

τα δίγλωσσα άτομα φαίνεται να διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες που απαιτούνται 

στην επίλυση προβλήματος (problem solving) και συγκεκριμένα δεξιότητες που 

απαιτούνται για εργασίες εκτελεστικού ελέγχου, όπως μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός, η 

γνωστική ευελιξία, η αφηρημένη σκέψη, η εφαρμογή κανόνων, η αποφασιστικότητα 

για έναρξη των κατάλληλων δράσεων και για παρεμπόδιση των ακατάλληλων 

δράσεων, καθώς και η επιλεκτική συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών 

(Adesope, Lavin, Thompson & Ungerleider, 2010: 210–211). Παρόμοια οι Marsh, 

Baetens Beardsmore, de Bot, Mehisto and Wolff (2009: 8–9, 11–12) συνδέουν την 

(πρώιμη) διγλωσσία με τον ευέλικτο νου (flexible mind), δηλαδή με το ευπροσάρμο 

στο μυαλό, που βλέπει τον κόσμο μέσα απόδιαφορετικές οπτικές, που είναι 

αποτελεσματικότερος στην ταυτόχρονη/παράλληλη διεκπεραίωση καθηκόντων 

(multitasking), που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές διαχειριστικές δεξιότητες 

(multicompetence), από δημιουργικότητα και καινοτομία. 

Επιπλέον, οι σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν τα γνωστικά, μεταγνωστικά και 

επικοινωνιακά πλεονεκτήματα της πρώιμης διγλωσσίας σε σχέση με την όψιμη 

διγλωσσία (Hanako, 2008: 26–30· Byers–Heinlein & Lew–Williams, 2013: 98–99). 

Καθώς κάθε μαθησιακή διαδικασία θεωρείται ως μια δημιουργική διαδικασία και 

καθώς αλλαγές στην ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου μπορεί να συμβαίνουν 

πολύ νωρίτερα από ό, τιεθεωρείτο μέχρι σήμερα, καθίσταται σαφές η μεγαλύτερη και 

πολύπλευρη εγρήγορση του εγκεφάλου στην περίπτωση της όσο το δυνατόν πιο 

πρώιμης διγλωσσίας (Marsh, Baetens Beardsmore, de Bot, Mehisto & Wolff, 2009: 

13–14), χάρη –μεταξύ άλλων– στη δυνατότητα πρώιμης ανάπτυξης 

διαφοροποιημένων γλωσσικών κωδίκων (Genesee, 2005: 900) και στην καλύτερη 

αντίληψη της έννοιας των συμβόλων (Oren, 1981: 163–169). 

Φαίνεται μάλιστα να εξισορροπούνται ακόμη και τα μοναδικά βασικά 

μειονεκτήματα της πρώιμης διγλωσσίας, αυτών του πιο περιορισμένου λεξιλογίου (σε 

σχέση με τα μονόγλωσσα παιδιά) και της αρχικής μη εσκεμμένης διαγλωσσικής 

επιρροής. Όντως, σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, παρά το αρχικό 

χαμηλότερο λεξιλογικό επίπεδο, τα δίγλωσσα παιδιά δείχνουν πολύ γρήγορα πιο 

προηγμένη επεξεργασία του λεκτικού υλικού, της δομικής του οργάνωσης και βέβαια 

της φωνολογικής του επίγνωσης (Akbulut, 2007: 423–425). Επιπλέον,η αρχική 

διαγλωσσική επιρροή παραχωρεί προοδευτικά τη θέση της στην εναλλαγή κωδίκων 

(Hagège, 2005), που είναι μια συνειδητή συμπεριφορά, επιλογή και πρόθεση του 

ομιλητή, η οποία αποκαλύπτει την ικανότητα του ατόμου να περνά γρήγορα και 

αποτελεσματικά από τον ένα γλωσσικό κώδικα στον άλλο, και η οποία αποτελεί 

ένδειξη της υψηλής επικοινωνιακής του ικανότητας σε καθεμιά από τις δύο γλώσσες 

(Σελλά–Μάζη, 2001·Androutsopoulos, 2003). Πάνω από όλα όμως ισχύει κυρίως για 

τους πρώιμα (και όχι μόνο) δίγλωσσους αυτό που υποστήριξε ο Vygotsky, ότι δηλαδή 



266 
 

«η διγλωσσία απελευθερώνει τον νου απότη φυλακή μιας συγκεκριμένης γλώσσας» 

(Arnarsdóttir, 2012: 11). 

Για τα πλεονεκτήματα της CLIL μεθόδου που χρησιμοποιούν τα βαλλονικά 

σχολεία «γλωσσικής εμβάπτισης», γίνεται, επίσης, εκτενής λόγος στη βιβλιογραφία. 

Υποστηρίζεται ότι η μέθοδος CLIL προετοιμάζει αποτελεσματικότερα τους μαθητές 

για τη ζωή σε μια πιο διεθνοποιημένη κοινωνία, προσφέροντάς τους, τοιουτοτρόπως, 

καλύτερες προοπτικές απασχόλησης για την αγορά εργασίας. Επιπλέον, σε 

κοινωνικο–πολιτισμικό επίπεδο, τους μεταφέρει τις αξίες της ανοχής και του 

σεβασμού προς τους άλλους πολιτισμούς της γλώσσας–στόχου, ενώ σε γλωσσικό 

επίπεδο, τους επιτρέπει να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες που τονίζουν την 

αποτελεσματική επικοινωνία και τους προσφέρει κίνητρα να μάθουν γλώσσες μέσα 

από τη χρήση τους για πραγματικούς και πρακτικούς λόγους. Σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο, τους επιτρέπει να διδάσκονται γνωστικά αντικείμενα με τη βοήθεια μιας 

διαφορετικής και καινοτόμου προσέγγισης (European Commission – Public Services 

Contract,2002· Darn, 2006· Eurydice Network, 2006: 22·Χατζηδάκη, 2000: 393–403· 

Marsh, 2002· Mehisto, Marsh & Frigols, 2008·Marsh, 2012· Coyle, Hood & Marsh, 

2010·Ζάγκα, 2014·British Council, 2014· CLIC Compendium, χ.χ.). 

Εστιάζοντας ιδιαίτερα στα γνωστικά, μεταγνωστικά και γλωσσικά ωφέλη από 

τη χρήση της μεθόδου CLIL, γίνεται λόγος για μεγαλύτερη επιθυμία των 

εκπαιδευομένων για μάθηση και ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων τους στη γλώσσα–

στόχο (Pavón Vázquez & Ellison, 2013: 69)· για περισσότερη συναισθηματική 

εμπλοκή στη γλώσσα–στόχο, με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη γλωσσική εξέλιξη σε 

αυτή (Dalton–Puffer, χ.χ.)· για πιο αυξημένη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και 

καλύτερες διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας (Harrop, 2012: 57–70)· για 

μεγαλύτερη διάθεση για ανάληψη ρίσκου (risktaking), που συμβάλλει θετικά στη 

μαθησιακή διαδικασία, για τη χρήση αποτελεσματικότερων μαθησιακών 

στρατηγικών, που ενισχύουν την ανακαλυπτική μάθηση (Pavón Vázquez & Ellison, 

2013: 69)· για αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στην επίλυση προβλημάτων 

(Martínez Escudero, 2013: 209–227)· για εμπλοκή σε περισσότερο σύνθετες νοητικές 

διαδικασίες, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να επικοινωνούν 

χρησιμοποιώντας όχι μόνο λέξεις καθημερινές και οικείες αλλά και αφηρημένες 

έννοιες· για απόκτηση σύνθετων γλωσσικών και νοητικών δεξιοτήτων, όπως λ.χ. 

εξήγηση, διευκρίνιση, ορισμός, σύγκριση και αξιολόγηση, γεγονός που τους επιτρέπει 

να εμπλέκονται σε γνωστικά ιδιαίτερα απαιτητικές δραστηριότητες, οι οποίες με τη 

σειρά τους βοηθούν στη γλωσσική και γνωστική τους ανάπτυξη (Ζάγκα, 2014), για 

καλλιέργεια μεγαλύτερης γραμματικής επίγνωσης και καλύτερης κατανόησης της 

μορφολογίας της γλώσσας· για συστηματικότερη καλλιέργεια και των προσληπτικών 

και των δεκτικών γλωσσικών δεξιοτήτων (Pavón Vázquez & Ellison, 2013: 69)· για 

ανάπτυξη τόσο του καθημερινού όσο και του ακαδημαϊκού λεξιλογίου (Ζάγκα, 

2014)· για τη βελτίωση όχι μόνο των συνολικών τους δεξιοτήτων στη γλώσσα–στόχο 

αλλά και των δεξιοτήτων στη Γ1· για την ταυτόχρονη ενθάρρυνση στην ανάπτυξη 

μιας πολυγλωσσικής και διαγλωσσικής κουλτούρας (Darn, 2006). 

 

 

3. Τα υποκείμενα – Ζητήματα ταυτότητας και γλωσσοπολιτισμικών 

αναπαραστάσεων 

 

Τα προαναφερθέντα θετικά στοιχεία για τη διγλωσσία, στην οποία στοχεύουν τα 

βαλλονικά σχολεία «γλωσσικής εμβάπτισης», και για τη μέθοδο CLIL, την οποία 
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χρησιμοποιούν, είναι μερικοί από τους λόγους που οι μαθητές στο γαλλόφωνο Βέλγιο 

επιλέγουν το υπό συζήτηση γλωσσο–παιδαγωγικό μοντέλο. 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα αφενός με την υπεύθυνη του «Οίκου των 

Γλωσσών» για τα σχολεία στην επαρχία της Λιέγης που προσφέρουν προγράμματα 

«γλωσσικής εμβάπτισης», και αφετέρου σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευόμενους–πληροφορητές, οι μαθητές επιλέγουν τα σχολεία αυτά για 

ποικίλους λόγους. Αν και ενίοτε δεν αποκλείεται η οικογενειακή πίεση που βιώνουν 

κάποια παιδιά, προκειμένου να επιλέξουν τη «γλωσσική εμβάπτιση» για καθαρά 

μελλοντικά ωφελιμιστικούς λόγους και για λόγους πρεστίζ, οι περισσότεροι μαθητές 

την επιλέγουν –σε συναπόφαση με την οικογένειά τους– για πρακτικούς, 

πολιτισμικούς και παιδαγωγικούς λόγους. Συγκεκριμένα, στις συνεντεύξεις 

αναφέρθηκε η «οικονομική αξία» των γλωσσών, τόσο η αγγλική σε διεθνές επίπεδο 

όσο και η ολλανδική για τις Βρυξέλλες ή γενικότερα για την (ακόμη σχετικά 

πλούσια) Φλάνδρα, η εκμάθηση της οποίας σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο 

εγγυάται καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες στο μέλλον. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι 

τα τελευταία χρόνια στη Βαλλονία η «γλωσσική εμβάπτιση» στην αγγλική γλώσσα 

φαίνεται να προηγείται της ολλανδικής λόγω ακριβώς της υπεροχής της αγγλικής ως 

προς την «οικονομική αξία». Στην αμειγώς «ωφελιμιστική αξία» των γλωσσών, 

προστίθεται η αναγνώριση της πολιτισμικής τους αξίας. Όντως, η καλή γνώση μιας 

γλώσσας μέσα από ένα πολυετές γλωσσοδιδακτικό μοντέλο συμβαδίζει με τη –σε 

βάθος προσέγγιση– των πολιτισμών και των κοινωνιών, στους οποίους αυτή 

χρησιμοποιείται: τον πολιτισμό και την κοινωνία της Φλάνδρας και της γειτονικής 

Ολλανδίας, του γερμανόφωνου Βελγίου και κυρίως της γειτονικής Γερμανίας, των 

αγγλόφωνων χωρών και κοινωνιών ανά τον κόσμο, για την ολλανδική, τη γερμανική 

και την αγγλική «εμβάπτιση» αντίστοιχα. Πέρα από τους οικονομικούς και τους 

πολιτισμικούς λόγους για την επιλογή της «γλωσσικής εμβάπτισης», πολλοί μαθητές 

–σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων– επιλέγουν να εγγραφούν σε τέτοια δίγλωσσα 

προγράμματα, γιατί τα θεωρούν πολύ πιο δημιουργικά και πιο βιωματικά από ό,τι τα 

συμβατικά εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής παιδείας. Οι μαθητές διαπιστώνουν 

ότι έχουν περισσότερες εκπαιδευτικές δυνατότητες και περισσότερους εναλλακτικούς 

τρόπους μάθησης, με βασικότερους και πιο ενδιαφέροντες (αλλά όχι αποκλειστικούς) 

τα πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια σε χώρες της γλώσσας–στόχου και τα 

προγράμματα παρακολούθησης ενός μέρους της εκπαίδευσης από λίγες βδομάδες 

μέχρι έναν χρόνο σε χώρες της γλώσσας–στόχου, που θεωρούνται μοναδικές 

εμπειρίες βιωματικής μάθησης για τον νεανικό μαθητικό πληθυσμό. Ποικίλες 

επιπρόσθετες εκπαιδευτικές–καλλιτεχνικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στη 

γλώσσα της εμβάπτισης, όπως παρακολούθηση και προετοιμασία ξενόγλωσσων 

θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οργάνωση εβδομαδιαίων 

συζητήσεων με τη μορφή στρογγυλής τράπεζας (table de conversation) για ποικίλα 

θέματα στη γλώσσα της εμβάπτισης, όπως και συμμετοχή σε εκδηλώσεις εντός και 

εκτός σχολείου με ομιλίες ειδικών προσκεκλημένων  από περιοχές όπου ομιλείται η 

γλώσσας της εμβάπτισης, είναι άκρως επιπλέον λόγοι, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις 

των μαθητών, για την παρακολούθηση ενός προγράμματος γλωσσικής εμβάπτισης. 

Μέσα από αυτές τις επιπλέον δραστηριότητες, οι μαθητές διαπιστώνουν σε συνεχή 

βάση πόσο εύκολα μπορούν να διασχίζουν γλωσσικά και συνάμα πολιτισμικά σύνορα 

στη σχολική τους καθημερινότητα, με τρόπο ενδιαφέροντα και ελκυστικό. 

Επίσης, από την πλειοψηφία των συνεντεύξεων απορρέει ότι γίνονται 

αντιληπτά τα όρια της «γλωσσικής εμβάπτισης», καθώς αυτή δε γίνεται αντιληπτή ως 

ο «από μηχανής θεός» για αυτόματη και ισόρροπη διγλωσσία. Κατά κοινή ομολογία, 

το όφελος της «γλωσσικής εμβάπτισης» θεωρείται ελάχιστο και ο κίνδυνος σχολικής 
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αποτυχίας και η αναγκαιότητα μετάβασης των μαθητών από εν λόγω εναλλακτικό 

γλωσσοπαιδαγωγικό διδακτικό μοντέλο στο συμβατικό (παραδοσιακό) εκπαιδευτικό 

σύστημα θεωρούνται πιθανά σενάρια, χωρίς σημαντική προσπάθεια και επιπλέον 

μελέτη έκαστου μαθητή εκτός των σχολικών ωρών μάθησης. Για την αποφυγή των 

κινδύνων αυτών, έχουν σχηματιστεί ποικίλοι σχολικοί μηχανισμοί «εσωτερικής 

βοήθειας», που λειτουργούν ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τους μαθητές που 

επιλέγουν τη «γλωσσική εμβάπτιση», όπως –μεταξύ άλλων– οι προσφερόμενες ώρες 

μελέτης στο σχολείο υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του 

σχολείου, εκτός ωρολογίου σχολικού προγράμματος, δηλαδή μετά το τέλος των 

σχολικών μαθημάτων, σε προαιρετική βάση· οι ολοένα και πιο συνηθισμένες 

προσφερόμενες ώρες μελέτης στο σχολείο υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση 

εκπαιδευτικών του σχολείου, που συμπεριλαμβάνονται στο ωρολόγιο διδακτικό 

πρόγραμμα και είναι υποχρεωτικές, τουλάχιστον μία φορά τη εβδομάδα· η 

προβλεπόμενη διαπροσωπική επικοινωνία εκπαιδευτικών–γονέων/κηδεμόνων των 

μαθητών κατά τη διάρκεια ή μετά την παράδοση των ελέγχων προόδου τέσσερις 

φορές έκαστη σχολική χρονιά· η καθημερινή επικοινωνία εκπαιδευτικών–

γονέων/κηδεμόνων μέσα από τη σχολική ατζέντα των μαθητών, η οποία αποτελεί το 

επίσημο προσωπικό σχολικό ημερολόγιο των τελευταίων, όπου αφενός καταγράφεται 

ο προγραμματισμός–απολογισμός της σχολικής τους εργασίας και η συμπεριφορά 

τους σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, συνοδευμένοι από τις παρατηρήσεις και τα 

σχόλια των εκπαιδευτικών, και αφετέρου αποτυπώνεται πάσης φύσεως γραπτή 

επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων. 

Οι εμπλεκόμενοι σε προγράμματα «γλωσσικής εμβάπτισης», τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο κυρίως οι μαθητές, φαίνεται να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους 

ως άτομα που καταβάλλουν διπλό κόπο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές στο συμβατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί της «γλωσσικής 

εμβάπτισης» καλούνται να διδάξουν γνωστικό αντικείμενο και γλώσσα–στόχο 

ταυτόχρονα, τη στιγμή που οι συνάδελφοί τους στην παραδοσιακή εκπαίδευση 

καλούνται να διδάξουν πάντα το ένα από τα δύο, ανάλογα με την ειδικότητά τους. 

Παρομοίως, οι μαθητές της «γλωσσικής εμβάπτισης» καλούνται να καταβάλουν 

διπλή προσπάθεια, καθώς απαιτείται να επεξεργαστούν την ίδια ποιότητα και 

ποσότητα γνώσεων στα επιμέρους μαθήματα μέσα από την κατάκτηση μιας επιπλέον 

γλώσσας, πέραν της Γ1. Ωστόσο, έχουν πλήρη επίγνωση ότι διπλός κόπος 

συνεπάγεται διπλό τελικό αποτέλεσμα, που σημαίνει «πολλαπλή» ικανότητά τους ως 

προς την ανάπτυξη επιπρόσθετων δεξιοτήτων, όπως –μεταξύ πολλών άλλων– καλό 

συντονισμό και κατάλληλη οργάνωση χρόνου, αυξημένη αντίληψη  και 

προσληπτικότητα, αναπτυγμένη ευαισθησία και ενσυναίσθηση, κατεξοχήν 

εναλλακτικότητα, τόλμη, αποφασιστικότητα και διάθεση για ανάληψη περισσότερων 

ευθυνών και πρωτοβουλίας και μεγαλύτερη δυνατότητα για καλλιέργεια 

αποκλίνουσας σκέψης. 

Αντίστοιχη με τη θετική αυτοεικόνα των μαθητών της «γλωσσικής εμβάπτισης» 

φαίνεται να είναι σε γενικές γραμμές και η εικόνα που κατασκευάζουν για αυτούς τα 

μέλη της εξω–ομάδας, δηλαδή οι μη συμμετέχοντες μαθητές στη «γλωσσική 

εμβάπτιση» και η εξωσχολική κοινότητα στην ευρεία της έννοια, τουλάχιστον στην 

πλειοψηφία τους. Ωστόσο, δε λείπουν αρκετές φοβικές κριτικές, όπως λ.χ. η 

παραμέληση της εαυτής (γαλλικής) γλώσσας και της εθνοπολιτισμικής (βαλλονικής) 

ταυτότητας· συντηρητικές και παρωχημένες αντιλήψεις, όπως λ.χ. η ανάδυση της 

διπλής ημιγλωσσίας λόγω της καλλιέργειας της διγλωσσίας· σκεπτικιστικές 

προσεγγίσεις, όπως λ.χ. η στερεοτυπική πεποίθηση για την de facto αδυναμία και 

ανικανότητα των «κοινών/μέτριων» και «συνηθισμένων» παιδιών να ανταπεξέλθουν 
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σε «υπέρμετρες» και «ασυνήθιστες» απαιτήσεις, όπως θεωρούν αυτές της 

«γλωσσικής εμβάπτισης», και η συναισθηματική ασφάλεια, που προσφέρει η 

πεπατημένη οδός και το παλαιόθεν οικείο συμβατικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Προφανώς, αυτοί είναι –μεταξύ άλλων– οι λόγοι για τους οποίους η «γλωσσική 

εμβάπτιση», παρά την ολοένα και πιο αυξημένη υιοθέτησή της από τα βαλλονικά 

σχολεία, παραμένει μία κατεξοχήν μειοψηφική επιλογή και οι μαθητές της 

«γλωσσικής εμβάπτισης» παραμένουν κατεξοχήν μειοψηφικοί «άλλοι» στον χώρο 

της διδακτικής μεθοδολογίας. 

 

 

Επίλογος 
 

Το γλωσσοπαιδαγωγικό μοντέλο της «γλωσσικής εμβάπτισης», δηλαδή της 

διδασκαλίας ενός συνόλου μαθημάτων στη Γ2, με στόχο την καλλιέργεια της 

διγλωσσίας και την ανάπτυξη διπολιτισμικής συνειδητότητας, υιοθετήθηκε στο 

γαλλόφωνο Βέλγιο με νόμο που ψηφίστηκε τον Μάιο 2007. Από τότε ολοένα και 

περισσότερα βαλλονικά σχολεία υιοθετούν την πρώιμη, μέση ή όψιμη «γλωσσική 

εμβάπτιση», αναγνωρίζοντας τόσο τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας όσο και της 

μεθόδου CLIL. Οι μαθητές –σε συναπόφαση με τις οικογένειές τους– επιλέγουν το εν 

λόγω διδακτικό μοντέλο λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την οικονομική και την 

πολιτισμική αξία των γλωσσών, όπως επίσης και τη δημιουργικότητα, τη 

βιωματικότητα και γενικότερα την εναλλακτικότητα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων της «γλωσσικής εμβάπτισης». Παρά τις εγγενείς δυσκολίες που 

συνεπάγεται ο διπλός κόπος που απαιτείται να καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί και 

κυρίως οι μαθητές, το διπλό τελικό αποτέλεσμα αμείβει τους τελευταίους με την 

ανάπτυξη πολλαπλών ικανοτήτων και την κατάκτηση επιπρόσθετων γνωστικών, 

μεταγνωστικών και γλωσσoπολιτισμικών δεξιοτήτων. 

Εντούτοις, παραμένουν ανοικτά ερωτήματα όπως ενδεικτικά: Γιατί η 

«γλωσσική εμβάπτιση» εξακολουθεί να παραμένει μειοψηφική γλωσσοπαιδαγωγική 

εφαρμογή στη Βαλλονία και αρκετά άγνωστη σε πολλές ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) 

χώρες, παρά τα πολλαπλά ωφέλη που προσφέρει; Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν 

σε επίπεδο θεσμών και τι και πώς χρειάζεται να αλλάξει σε επίπεδο νοοτροπιών, ώστε 

η γλωσσική και ευρύτερη εκπαίδευση να γίνει περισσότερο ευέλικτη, ευρηματική, 

αποτελεσματική και εν γένει εναλλακτική; Τα ερωτήματα αυτά χρήζουν 

ενασχόλησης, κυρίως μέσα από διεπιστημονικές έρευνες και μελέτες πεδίου, που 

προμηνύονται να ρίξουν περισσότερο φως σε ζητήματα γλωσσοεκπαιδευτικής 

πολιτικής, ψυχογλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσολογικής προσέγγισης των 

γλωσσών και διδακτικής μεθοδολογίας. 
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Abstract 

 

This paper aims to demonstrate the research challenges, combined with the 

methodological issues, theoretical and experimental, emerging in the study of the third 

language acquisition. 

 

Περίληψη 

 

Η εργασία αυτή έχει στόχο να καταδείξει τις σύγχρονες ερευνητικές προκλήσεις, σε 

συνδυασμό με τα μεθοδολογικά ζητήματα, θεωρητικά και πειραματικά, που 

ανακύπτουν κατά την μελέτη της κατάκτησης της δεύτερης ξένης ή τρίτης γλώσσας 

(Γ3).  

 

 

1. Εισαγωγή  
 

Τα κομβικά σημεία για τo σχεδιασμό της έρευνας σχετικά με την κατάκτηση της Γ3 

είναι δύο. Το πρώτο ζητούμενο είναι ο καθορισμός του επιμέρους γλωσσικού 

φαινομένου του οποίου η μελέτη θα επιτρέψει τον προσδιορισμό της πηγής της 

(δια)γλωσσικής μεταφοράς κατά την κατάκτηση της Γ3 (πρβ. και Cenoz, 

Hufeisen&Jessner 2001, De Angelis 1999, De Angelis & Selinker 2001, Foote 2009). 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να επιλεγεί το φαινόμενο εκείνο που 

παρουσιάζει διακριτές διαφορές στην πραγμάτωσή του στις τρεις υπό εξέταση 

γλώσσες. Συγκεκριμένα, το υπό μελέτη φαινόμενο θα πρέπει να πραγματώνεται 

διαφορετικά στην πρώτη και στη δεύτερη γλώσσα των ομιλητών/ριών και η Γ3 να 

προσομοιάζει είτε στη μία είτε στην άλλη γλώσσα ως προς αυτό.  

Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι τα κοινωνιογλωσσικά χαρακτηριστικά 

που θα καθορίσουν τις πειραματικές ομάδες, αλλά και την ομάδα ελέγχου. 

Αποφασιστικής σημασίας για την αξιοπιστία της έρευνας αποτελεί η γλωσσική, 

ηλικιακή κ.λπ. ομοιογένεια των πειραματικών ομάδων, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι και η πρόσβαση του ερευνητή/της ερευνήτριας σε (επαρκείς σε αριθμό) 

πληθυσμούς με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά (βλ. και  CabrelliAmaro, 

Flynn&Rothman 2012). 

Ανάμεσα στα δύο παραπάνω ζητήματα υπάρχει αλληλεπίδραση και 

αλληλεξάρτηση, δεδομένου ότι οι επιλογές που γίνονται όσον αφορά το πρώτο 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τις επιλογές που γίνονται για το δεύτερο, αλλά και 

το αντίστροφο (Hammarberg 2014). Τέλος, ο συνδυασμός των δύο είναι αυτός που θα 

καθορίσει (και πιθανόν θα περιορίσει) με τη σειρά του και τα μεθοδολογικά εργαλεία, 
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δηλαδή τις πειραματικές δοκιμασίες, που ενδείκνυνται για την επαρκή μελέτη της 

κατάκτησης της Γ3 σε κάθε περίπτωση (βλ. και  Hufeisen 1991, Hufeisen & 

Lindemann 1998). 

Η διάρθρωση του άρθρου είναι η εξής: Αρχικά γίνεται σύντομη αναφορά στις 

βασικές διαφορές μεταξύ της κατάκτησης της πρώτης ξένης ή δεύτερης γλώσσας (Γ2) 

και της κατάκτησης της Γ3. Στη συνέχεια εκτίθενται τα μεθοδολογικά ζητήματα που 

ανακύπτουν κατά την κατάκτηση της Γ3 συγκεκριμένα ο καθορισμός του 

φαινομένου που μελετάται, ο προσδιορισμός των κοινωνιογλωσσικών 

χαρακτηριστικών των πειραματικών ομάδων, ο καθορισμός της ομάδας ελέγχου και 

τα πρακτικά μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται. Τέλος, γίνεται αναφορά στη 

μελέτη της κατάκτησης της Γ3 στην πράξη και συζητούνται τόσο προβλήματα που 

ανακύπτουν, όσο και προτάσεις και πρακτικές λύσεις.  

 

 

2. Κατάκτηση της Τρίτης Γλώσσας 

 

Η μελέτη της Κατάκτησης της Γ3 αποτελεί ένα νεοσύστατο επιστημονικό πεδίο, που 

τώρα βρίσκει τον κανονικό βηματισμό του (De Angelis 2007). Ο νέος επιστημονικός 

κλάδος χτίζει το αυτόνομο θεωρητικό του προφίλ επιχειρώντας παράλληλα να 

αξιοποιήσει τα πορίσματα των πειραματικών ερευνών στις οποίες στηρίζεται, αλλά 

και τις οποίες ανατροφοδοτεί (Hufeisen 2000). Επιπλέον, αναπτύσσει τα αυτόνομα 

μεθοδολογικά του εργαλεία βασιζόμενος σε αυτά που έχει υιοθετήσει από τη 

μακρόχρονη και πλούσια εμπειρία του τομέα της μελέτης της Κατάκτησης της Γ2, τα 

οποία και προσαρμόζει στη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα που παρουσιάζει το 

φαινόμενο που μελετά (Cenoz 2000). Το γεγονός αυτό τον καθιστά τομέα που εγείρει 

πολύ μεγάλες ερευνητικές προκλήσεις.  

 

 

3. Διαφορές μεταξύ της κατάκτησης της Γ2 και της Γ3 

 

Και μόνο από τη θεμελιώδη διαπίστωση ότι κατά την κατάκτηση της Γ3 είναι 

(τουλάχιστον) τρεις οι γλώσσες που αλληλεπιδρούν, καθίσταται σαφές ότι είναι 

πολλαπλά και σύνθετα τα δεδομένα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη προκειμένου 

να καθορίσει τις παραμέτρους που οριοθετούν και προσδιορίζουν την έρευνά του 

σχετικά με την κατάκτηση της Γ3 και την πηγή της γλωσσικής μεταφοράς σε αυτή 

(πρβ. και Μιχαλοπούλου 2011): Είναι η Γ1 ή η Γ2 η πηγή της; Έχουν και οι δύο 

γλώσσες που ήδη κατέχει ο/η μη φυσικός/ή ομιλητής/τρια τον ίδιο σημαντικό ρόλο 

κατά την κατάκτηση της Γ3; Ή μήπως τελικά καμία από τις δύο δεν φαίνεται να έχει 

το προβάδισμα
128

;  

 

 

4. Κομβικά σημεία για την έρευνα της κατάκτησης της Τρίτης Γλώσσας 

 

Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει ο/η ερευνητής/ρια που σχεδιάζει την έρευνά του 

πάνω στην κατάκτηση της Γ3 κινούνται, όπως αναφέρθηκε, σε δύο άξονες: Το πρώτο 

ζητούμενο είναι ο καθορισμός του επιμέρους γλωσσικού φαινομένου, του οποίου η 

κατάκτηση στην Γ3 θα μελετηθεί. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι τα 

                                                           
128
Πρβ. και De Angelis (2005), Hammarberg (2009). 
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κοινωνιογλωσσικά χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν τόσο την/τις πειραματική/ές 

ομάδα/ες, όσο και την/τις ομάδα/ες ελέγχου. Τέλος, ο συνδυασμός των παραπάνω 

στοιχείων θα οδηγήσει τον/την ερευνητή/ρια στον καθορισμό των πειραματικών 

εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει (πρβ. και Μιχαλοπούλου 2015α). 
 

Σχήμα 1: Μεθοδολογικά θέματα κατά την μελέτη της κατάκτησης της τρίτης γλώσσας 

 

 

 

 

4.1  Το υπό μελέτη φαινόμενο 

 

Ο καθορισμός του φαινομένου που μελετάται είναι θεμελιώδους σημασίας 

προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της διαγλωσσικής μεταφοράς κατά την κατάκτηση 

της Γ3. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να επιλεγεί ένα φαινόμενο που παρουσιάζει 

διακριτές διαφορές στην πραγμάτωσή του στις τρεις υπό εξέταση γλώσσες. 

Συγκεκριμένα, το υπό μελέτη φαινόμενο θα πρέπει ιδανικά να πραγματώνεται 

διαφορετικά στην μητρική γλώσσα (Γ1) και στη Γ2 των μη φυσικών ομιλητών/ριών 

και η Γ3 να προσομοιάζει είτε στη μία είτε στην άλλη γλώσσα ως προς αυτό. Με τον 

τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της γλωσσικής μεταφοράς, εφόσον 

αυτή υφίσταται (πρβ. και Cenoz, Hufeisen & Jessner 2001, De Angelis & Selinker 

2001, Foote 2009). 

 

4.2  Οι πειραματικές ομάδες 

 

Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι τα κοινωνιογλωσσικά χαρακτηριστικά που θα 

καθορίσουν τις πειραματικές ομάδες, αλλά και την ομάδα ελέγχου. Αποφασιστικής 

σημασίας για την αξιοπιστία της έρευνας αποτελεί η γλωσσική, ηλικιακή κ.λπ. 

ομοιογένεια των πειραματικών ομάδων, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά και η 

πρόσβαση του/της ερευνητή/ριας σε (επαρκείς σε αριθμό) πληθυσμούς με τα 

ζητούμενα χαρακτηριστικά (βλ. και παρακάτω §5.4 και 5.5 και πρβ. Cabrelli Amaro, 

Flynn & Rothman 2012).  

Η εύρεση ομοιογένειας στους υπό εξέταση πληθυσμούς είναι ένα από τα πιο 

προβληματικά σημεία της έρευνας, μιας και οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει όχι μόνο 

να έχουν την ίδια Γ1 και το ίδιο επίπεδο επάρκειας τόσο στη Γ2 και όσο στην Γ3 

τους, αλλά και να τις έχουν κατακτήσει με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή είτε στη χώρα 

ομιλίας της κάθε γλώσσας–στόχου είτε μέσω οργανωμένης διδασκαλίας στην πατρίδα 

τους κ.λπ.  

Προκειμένου να διερευνηθούν οι παραπάνω απαραίτητες πληροφορίες, οι 

συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να λάβουν μέρος όχι μόνο σε (σταθμισμένες) 

Μεθοδολογικά εργαλεία 

Επιλογή φαινομένου προς 
μελέτη 

Καθορισμός πειραματικών 
ομάδων 
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διαγνωστικές δοκιμασίες σχετικά με το επίπεδο γλωσσομάθειας τους στις ξένες 

γλώσσες τις οποίες κατέχουν, αλλά και να συμπληρώσουν εξειδικευμένα 

ερωτηματολόγια σχετικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, συγκεκριμένα το 

γλωσσικό τους ιστορικό και την γλωσσική τους κατάρτιση, όπου θα αναφέρονται 

σημαντικά στοιχεία, όπως το πότε και υπό ποιες συνθήκες οικογενειακές, κοινωνικές, 

εκπαιδευτικές, κατέκτησαν τις γλώσσες που γνωρίζουν (βλ. και παρακάτω § 5.4). 

Όλα αυτά τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται υπόψη και διαμορφώνονται κατά το 

δυνατόν ομοιογενείς πειραματικές ομάδες. 

 

4.3  Μεθοδολογικά εργαλεία 

 

Ανάμεσα στα δύο παραπάνω ζητήματα υπάρχει αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, 

αφού οι επιλογές που γίνονται όσον αφορά το πρώτο καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

και τις επιλογές που γίνονται για το δεύτερο, αλλά και το αντίστροφο (Hammarberg 

2014). Τέλος, ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων είναι αυτός που θα 

καθορίσει (και πιθανόν θα περιορίσει) με τη σειρά του και τα μεθοδολογικά εργαλεία, 

δηλαδή τις πειραματικές δοκιμασίες που ενδείκνυνται για την επαρκή μελέτη της 

κατάκτηση της Γ3 σε κάθε περίπτωση (βλ. και Hufeisen 1991, Hufeisen&Lindemann 

1998). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και στην § 4.1, πολλές φορές η επιλογή του 

φαινομένου είναι περιοριστική ως προς τις πειραματικές δοκιμασίες μέσω των οποίων 

μπορεί να μελετηθεί. 

 

 

5. Μελέτη της κατάκτηση της Γ3 στην πράξη – Προβλήματα, προτάσεις και 

λύσεις 

 

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω θέματα, στη συνέχεια θα παρατεθεί ένα 

παράδειγμα έρευνας που μελετά την Κατάκτηση της Γερμανικής ως Γ3 στην Ελλάδα 

(Γ1=Ελληνική) από άτομα που έχουν κατακτήσει ήδη σε υψηλό επίπεδο και την 

Αγγλική (Γ2=Αγγλική) (Μιχαλοπούλου 2015α).  

 

5.1  Παράλειψη του υποκειμένου 

 

Το κυριότερο και καθαρά γλωσσολογικής φύσεως ζήτημα που τέθηκε ήδη από τη 

σύλληψη της ιδέας για την εκπόνηση αυτής της έρευνας ήταν η κατάλληλη επιλογή 

του προς μελέτη συντακτικού φαινομένου. Προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια 

γλώσσα εντοπίζεται η πηγή της γλωσσικής μεταφοράς στη διαγλώσσα
129

 των μη 

φυσικών ομιλητών/ριών, έπρεπε, όπως αναφέρθηκε, να επιλεγεί ένα συντακτικό 

φαινόμενο που να παρουσιάζει διακριτές διαφορές στην πραγμάτωσή του στην κάθε 

γλώσσα των μη φυσικών ομιλητών/ριών , δηλαδή στη Γ1, στη Γ2 και στη Γ3.  

Συγκεκριμένα, το υπό μελέτη φαινόμενο θα έπρεπε να πραγματώνεται 

διαφορετικά στην Ελληνική και στην Αγγλική και η Γερμανική να προσομοιάζει είτε 

στη μία είτε στην άλλη γλώσσα ως προς αυτό. Ύστερα από μελέτη των συντακτικών 

ιδιοτήτων των τριών υπό εξέταση γλωσσών, το φαινόμενο που μελετήθηκε στη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι η παράλειψη του αντωνυμικού υποκειμένου που ελέγχεται 

(μεταξύ άλλων και) από την Παράμετρο του Κενού Υποκειμένου (βλ. μεταξύ πολλών 

άλλων Chomsky 1981, 1986, D’Alessandro 2014,Huang 1984, Hyams 1983, Jaeggli 

1982, Phinney 1983, Rizzi 1982, 1986). 
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Βλ. και Selinker (1972). 
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Πολύ επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η Ελληνική επιτρέπει την παράλειψη του 

αντωνυμικού υποκειμένου σε κάθε περίπτωση (παραδείγματα (1), (4), (7), (10), (13), 

(16), (19)), στην Αγγλική η παράλειψη του υποκειμένου δεν επιτρέπεται
130

 

(παραδείγματα (2), (5), (8), (11), (14), (17), (20), (21)), στη δε Γερμανική δεν 

επιτρέπεται η παράλειψη του εμφανούς γραμματικού υποκειμένου (παραδείγματα (3), 

(6), (9), (12), (15), (18), (22), (23)) παρά μόνο όταν πρόκειται για το πλεοναστικό 

υποκείμενο ‘es’ με συγκεκριμένες ρηματικές κατηγορίες, όταν αυτές 

χρησιμοποιούνται στην παθητική φωνή (παράδειγμα (27)) . Ιδιαίτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι περιπτώσεις.  

 

(1)  Ο Γιάννης γελάει.  

(2) Mary laughs. 

(3) Sabine lacht.  

(4) Αυτός γελάει.    

(5) She laughs.  

(6) Sie lacht. 

(7) Γελάει. 

(8) * Laughs. 

(9) * Lacht. 

(10) O Γιάννης γραφεί γράμματα.  

(11)  Mary writes letters. 

(12) Sabine schreibt Briefe. 

(13) Αυτός γραφεί γράμματα.  

(14) She writes letters. 

(15) Sie schreibt Briefe. 

(16) Γράφει γράμματα.  

(17)  *Writes letters. 

(18) *Schreibt Briefe. 

(19) Βρέχει.    

(20) It rains.    

                                                           
130
Παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες πραγματολογικές περιπτώσεις, οι οποίες δε μας απασχολούν 

στην παρούσα έρευνα. 
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(21) * Rains. 

(22) Esregnet. 

(23) * Regnet. 

 

5.2  Παράλειψη του υποκειμένου στη Γερμανική 

 

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι ρηματικές κατηγορίες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 

αντωνυμικό ή λεξικό υποκείμενο στην ενεργητική φωνή, παραδείγματα (3), (6), (12), 

(15), (22), (24), διαφορετικά οι προτάσεις δεν είναι γραμματικώς ορθές, παράδειγμα 

(9) (18), (23), (25). Όμως, συγκεκριμένες ρηματικές κατηγορίες
131
, όταν αυτές 

χρησιμοποιούνται στην παθητική φωνή, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται, είτε 

με το πλεοναστικό υποκείμενο ‘es’, παράδειγμα (26), είτε χωρίς υποκείμενο (), 

παράδειγμα (27), και να είναι αποδεκτές: 

 

(24) Man  gehorchte  dem General nicht 

 ΜΑΝον. εν. υπάκουεγ΄εν. πρτ.   στο στρατηγόδοτ. εν. δεν  

gern.  

πρόθυμα 

(25) *   gehorchte   dem General        nicht gern.   

υπάκουε γ΄ εν. πρτ.   στο στρατηγό δοτ. εν. δεν πρόθυμα 

(26)  Es wurde       dem General        nicht    gern.                  

   ES  βοηθ. γ΄ εν. ενεστ. στο στρατηγό δοτ. εν. δεν πρόθυμα           

   gehorcht. 

   υπακούσειπαθ. μτχ. 

(27)  Dem General        wurde     nicht gern                   

   στο στρατηγόδοτ. εν. βοηθ. γ΄εν. πρτ.                δεν      πρόθυμα           

   gehorcht. 

   υπακούσει παθ. μτχ. 

   Δεν υπάκουαν με προθυμία το στρατηγό. 

 

Οι περιπτώσεις, όπου είναι αποδεκτή η παράλειψη του πλεοναστικού υποκειμένου.                

() στη Γερμανική, παράδειγμα (27), παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον 

μιας και είναι οι μοναδικές κατά τις οποίες η Γερμανική φαίνεται να έχει στην 

επιφανειακή της δομή παρόμοιες ιδιότητες με την Ελληνική ως προς την παράλειψη 

του εμφανούς υποκειμένου. Αντιθέτως, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως 

αναφέρθηκε, η Γερμανική έχει τις ίδιες ιδιότητες με την Αγγλική (και οι δύο δεν 

επιτρέπουν την παράλειψη του υποκειμένου) και διαφέρουν και οι δύο από την 

Ελληνική (η οποία επιτρέπει την παράλειψη του υποκειμένου σε κάθε περίπτωση 

(D’Alessandro 2014). Η επιλογή του συγκεκριμένου συντακτικού φαινομένου πέρα 

από τις συνέπειες που είχε για το καθαρά γλωσσολογικό μέρος της εργασίας, δηλαδή 

το σχεδιασμό των πειραματικών δοκιμασιών και την επιλογή των κατάλληλων 

πειραματικών προτάσεων, επηρέασε σημαντικά και τον καθορισμό των πειραματικών 

ομάδων, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

 

                                                           
131
Οι ρηματικές κατηγορίες αυτές είναι: (α) τα ρήματα που δέχονται συμπλήρωμα σε δοτική, (β) τα 

ρήματα που δέχονται ως συμπλήρωμα εμπρόθετο προσδιορισμό και (γ) τα ανεργαστικά ρήματα. 
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5.3  Κριτήρια διαμόρφωσης των πειραματικών ομάδων 

 

Λόγω της πολυπλοκότητάς του το συντακτικό φαινόμενο ήταν αρκετά δεσμευτικό και 

περιόριζε τις επιλογές όχι μόνο ως προς το επίπεδο γλωσσομάθειας των μη φυσικών 

ομιλητών/ριών στη Γερμανική, αλλά και ως προς την ηλικιακή ομάδα που θα 

μπορούσε να εξεταστεί. Έτσι, ουσιαστικά αποκλείστηκαν από την πειραματική 

διαδικασία άτομα που βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο της κατάκτησης της Γερμανικής 

ως Γ3 (πρβ. και Bardel & Falk 2007, Schwartz & Sprouse 1996), που παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη διερεύνηση της γλωσσικής 

μεταφοράς σε αυτό. Για τους ίδιους λόγους αποκλείστηκαν και άτομα νεαρής ηλικίας, 

παιδιά και έφηβοι. 

Επίσης, όπως έγινε σαφές και από τα αποτελέσματα των πειραματικών 

δοκιμασιών της παρούσας έρευνας, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μελετηθούν και 

πληθυσμοί με πολύ υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας (Γ2, άριστη γνώση)
132
, που 

πλησιάζουν το επίπεδο των φυσικών ομιλητών/ριών (πρβ. και Goad & White 2004, 

Lardiere 1998, Prévost & White 2000, Sorace 2003), προκειμένου να εντοπιστούν και 

να μελετηθούν οι προβληματικές περιοχές που απαντούν σε τόσο υψηλό επίπεδο 

γλωσσομάθειας (βλ. και Beck 1998, Robertson & Sorace 1999, Sorace 2000). Όμως 

τέτοιοι πληθυσμοί δεν στάθηκε δυνατό να ανιχνευθούν σε επαρκή αριθμό, ώστε να 

σχηματίσουν αυτόνομη πειραματική ομάδα. Εξάλλου, τα περισσότερα άτομα που 

εντοπίστηκαν με τόσο υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας στη Γερμανική είχαν 

διαφορετικά κοινωνιογλωσσικά χαρακτηριστικά από εκείνα των υπόλοιπων 

συμμετεχόντων/ουσών (είχαν μεγαλώσει σε γερμανόφωνες χώρες, είχαν 

γερμανόφωνους συγγενείς κ.ο.κ.) και το κυριότερο, πολλοί/ές από αυτούς/ές, κυρίως 

οι μεγαλωμένοι/ες στη Γερμανία, δεν είχαν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όπως οι 

υπόλοιποι/ες συμμετέχοντες/ουσες που επιλέχτηκαν τελικά για τη πειραματική 

διαδικασία.  

 

5.4 Διαμόρφωση των πειραματικών ομάδων 

 

Προκειμένου να λάβουν μέρος στην πειραματική διαδικασία όλοι/ες οι 

συμμετέχοντες/ουσες, συνολικά 182 ενήλικα άτομα, συμμετείχαν σε γλωσσικές 

δοκιμασίες κατάταξης για την Αγγλική
133

 και τη Γερμανική
134
. Επειδή, πέρα από το 

επίπεδο γλωσσομάθειας τους στη κάθε γλώσσα, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την 

ομοιογένεια των πειραματικών ομάδων παίζουν και αλλά στοιχεία όπως, π.χ., ο 

τρόπος, ο χρόνος κ.λπ. κατάκτησης της κάθε γλώσσας, οι συμμετέχοντες/ουσες 

συμπλήρωσαν επίσης στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, 

το γλωσσικό τους ιστορικό και τη γλωσσική τους κατάρτιση (βλ. Μιχαλοπούλου 

2015α). Αφού συνεκτιμήθηκαν οι απαντήσεις τους σε αυτό και οι επιδόσεις τους στις 

δοκιμασίες γλωσσικής κατάταξης διαμορφώθηκαν δύο ομοιογενείς πειραματικές 
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 Σχετικά με τον καθορισμό των επιπέδων γλωσσομάθειας βλ. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις Γλώσσες (Council of Europe 2007). 
133

 Για την αγγλική γλώσσα δόθηκε η σταθμισμένη δοκιμασία γλωσσικής κατάταξης Oxford Placement 

Test (Allan 1992). 
134
Επειδή για τη γερμανική γλώσσα δεν υπάρχει κάποια σταθμισμένη δοκιμασία γλωσσικής 

κατάταξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία στην κατάταξη συμμετεχόντων/ουσών τους  

δόθηκαν τρεις δοκιμασίες γλωσσικής κατάταξης (βλ. και Μιχαλοπούλου 2015α), συγκεκριμένα η 

δοκιμασία γλωσσικής κατάταξης του Ινστιτούτου Γκαίτε (https://www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html), 

ένα c–test(http://www.c–test.de) και το test–DaF (http://www.testdaf.de/index.php), που 

χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί η γλωσσική επάρκεια μελλοντικών φοιτητών σε 

γερμανικά πανεπιστήμια. 

https://www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html
http://www.c-test.de/
http://www.testdaf.de/index.php


280 
 

ομάδες, αποτελούμενες τελικά μόνο από 26 άτομα η πρώτη και από 23 άτομα η 

δεύτερη.  

Οι πειραματικές ομάδες διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το επίπεδο 

γλωσσομάθειας τους στη Γερμανική, ενώ το επίπεδο γλωσσομάθειας τους στην 

Αγγλική ήταν και στις δύο το ίδιο, Γ1 (πολύ καλή γνώση). Η πρώτη ομάδα 

αποτελούνταν από άτομα με επίπεδο Β1 (μέτρια γνώση) και η δεύτερη ομάδα 

αποτελούνταν από άτομα με επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση) στη Γερμανική. Η 

επιλογή των ατόμων που συγκροτούσαν την κάθε ομάδα έγινε έτσι ώστε να υπάρχει 

σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες όσον αφορά το επίπεδο γλωσσομάθειας 

των ατόμων στη Γερμανική για τον λόγο αυτό αποκλείστηκαν τα άτομα με το 

ενδιάμεσο επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (καλή γνώση).  

Για να μπορέσει να δικαιολογηθεί η ενδεχόμενη επιρροή της Γ2 στη διαγλώσσα 

των μη φυσικών ομιλητών/ριών κατά την κατάκτηση της Γ3, κρίθηκε απαραίτητο να 

είναι υψηλό το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους στη Γ2. Έτσι, αφού ορίστηκαν τα άτομα 

με επίπεδο γλωσσομάθειας Β1 και Γ1 στα Γερμανικά, επιλέχθηκαν από αυτά μόνο τα 

άτομα με επίπεδο Γ1 στα Αγγλικά 

Από την πειραματική διαδικασία αποκλείστηκαν οι δίγλωσσοι, τα άτομα με 

συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού Γερμανό/ίδα και όσοι/ες έχουν ζήσει σε γερμανόφωνη ή 

αγγλόφωνη χώρα για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.   

Επίσης, στην πειραματική διαδικασία συμπεριλήφθηκαν μόνο τα άτομα που 

δήλωσαν ότι κατέχουν μέχρι μία ακόμη ξένη γλώσσα σε επίπεδο μέχρι Α2 (βασική 

γνώση) και αυτά που, αν και είχαν υψηλό επίπεδο σε μία τρίτη ξένη γλώσσα, είχαν 

πάνω από τρία χρόνια να τη χρησιμοποιήσουν. Τα υπόλοιπα άτομα με υψηλότερο 

επίπεδο γλωσσομάθειας σε μία τέταρτη, πέμπτη κ.ο.κ. ξένη γλώσσα αποκλείστηκαν, 

γιατί στην περίπτωσή τους δεν θα ήταν σαφής η προέλευση της γλωσσικής 

μεταφοράς στη διαγλώσσα τους.  

Αποκλείστηκαν επίσης τα άτομα που είχαν εκτεθεί σε δύο γλώσσες (Ελληνικά 

και Γερμανικά, Ελληνικά και Τουρκικά, Ελληνικά και Αλβανικά κ.λπ.) ήδη από την 

προσχολική τους ηλικία.   

 

5.5 Καθορισμός της ομάδας ελέγχου 

 

Ο καθορισμός της ομάδας ελέγχου ήταν ένα πολύ σημαντικό μεθοδολογικό ζήτημα. 

Στην προκειμένη περίπτωση, επιλέχθηκε μία ομάδα φυσικών ομιλητών/ριών της 

Γερμανικής με παρόμοια ηλικιακά και μορφωτικά χαρακτηριστικά με αυτά των 

ομάδων των Ελλήνων/ίδων. Θα είχε, ωστόσο, πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον να 

μελετηθούν ως ομάδα ελέγχου και ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

Αν, για παράδειγμα, είχαμε δεδομένα και από Έλληνες/ίδες που κατακτούν τη 

Γερμανική ως Γ2 και όχι ως Γ3, δηλαδή δεν γνωρίζουν Αγγλικά ή κάποια άλλη ξένη 

γλώσσα, θα μπορούσαμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα να ελέγξουμε την επιρροή από 

τη Γ1 των μη φυσικών ομιλητών/ριών. Αντίστοιχα, αν στην πειραματική διαδικασία 

συμμετείχαν ως ομάδα ελέγχου και Άγγλοι/ίδες που μαθαίνουν τα Γερμανικά ως Γ2, 

θα μπορούσαμε με μεγαλύτερη ακρίβεια να εξετάσουμε το ρόλο της Αγγλικής στη 

διαγλώσσα των μη φυσικών ομιλητών/ριών. Στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσε 

κανείς με μεγαλύτερη βεβαιότητα να ισχυριστεί ότι έχει εντοπίσει την πηγή της 

γλωσσικής μεταφοράς των συντακτικών δομών στη διαγλώσσα των μη φυσικών 

ομιλητών/ριών της Γ3. Όμως στάθηκε πρακτικά αδύνατο να εντοπιστούν τέτοιοι 

πληθυσμοί. Πιο συγκεκριμένα, τα πρακτικά προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με 

τις συγκεκριμένες ομάδες ελέγχου ήταν τα παρακάτω.  
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Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, δηλαδή Έλληνες/ίδες που κατακτούν τη 

Γερμανική ως Γ2, η κατάσταση έχει ως εξής: στην Ελλάδα, τόσο στις δομές του 

επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στις περισσότερες ιδιωτικές δομές 

παροχής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η Γερμανική αρχίζει να διδάσκεται αφού έχει 

ήδη ξεκινήσει η διδασκαλία της Αγγλικής. Σε ελάχιστα και μόνο ιδιωτικά σχολεία οι 

δύο γλώσσες αρχίζουν να διδάσκονται με αντίστροφη σειρά
135
. Επειδή, όμως, το 

συντακτικό φαινόμενο που μελετήθηκε κατακτάται σε υψηλό επίπεδο 

γλωσσομάθειας, δεν θα ήταν εύκολο να βρεθούν έφηβοι/ες μη φυσικοί/ες 

ομιλητές/ριες (που φοιτούν στα συνήθη σχολεία) που να έχουν κατακτήσει τόσο την 

Αγγλική (ως Γ2) όσο και τη Γερμανική (ως Γ3) σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε να 

μπορούν να συγκριθούν με τους/τις μαθητές/ριες αυτών των σχολείων, που 

κατακτούν τη Γερμανική ως Γ2.  

Μία άλλη δυνατότητα για να αξιοποιηθούν ως ομάδα ελέγχου αυτοί οι έστω 

μικροί πληθυσμοί, που έχουν τη Γερμανική ως Γ2 στην Ελλάδα και που φοιτούν στα 

συγκεκριμένα σχολεία, θα ήταν στην πειραματική διαδικασία να συμμετείχαν παιδιά. 

Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα έπρεπε βεβαίως να επιλεγεί ένα άλλο συντακτικό 

φαινόμενο, το οποίο να κατακτάται σε χαμηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Στην 

περίπτωση αυτή, θα οδηγούμασταν στις παρακάτω επιλογές ως προς το σχηματισμό 

των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου.  

Η/οι πειραματική/ές ομάδα/ες θα έπρεπε να αποτελούνται από παιδιά που 

φοιτούν σε τυπικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου αρχίζουν να 

διδάσκονται πρώτα τα Αγγλικά και μετά τα Γερμανικά. Η ξενόγλωσση εκπαίδευση 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία έχει την ακόλουθη δομή:  Τα 

παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση της  Αγγλικής ως Γ2 στη Γ΄ Δημοτικού (8 ετών), και 

ήδη από την Α΄ Δημοτικού (6 ετών) σε κάποια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και 

στις ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. Η εκμάθηση της Γ3 ξεκινά στην Ε΄ τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου, δηλαδή στην ηλικία των 10 ετών, και πιθανότατα ακόμα 

νωρίτερα σε κάποιες δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης.  

Η ομάδα ελέγχου, από τη άλλη, θα έπρεπε να αποτελείται από παιδιά που 

μαθαίνουν ως Γ2 τη Γερμανική· αυτό συμβαίνει μόνο σε συγκεκριμένα ιδιωτικά 

σχολεία (όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Τα παιδιά στα σχολεία αυτά ξεκινούν την 

εκμάθηση της Γερμανικής στην Α΄ Δημοτικού ή ακόμα και από το Νηπιαγωγείο, 

χωρίς προηγουμένως να έχουν διδαχθεί την Αγγλική.  

Για να υπάρχει, όμως, η δυνατότητα να έχουμε συγκρίσιμες ομάδες, θα πρέπει 

αυτές να έχουν το ίδιο επίπεδο στη Γερμανική, η μία ομάδα να γνωρίζει και 

ταυτόχρονα η άλλη να μην γνωρίζει Αγγλικά. Συνεπώς, αν η ομάδα των παιδιών του 

γερμανόφωνου ιδιωτικού σχολείου βρίσκεται, π.χ., στο τέλος της Β΄ Δημοτικού, 

δηλαδή, έχει διδαχθεί ήδη δύο χρόνια τη Γερμανική, τότε η ομάδα παιδιών του 

δημόσιου σχολείου, για να έχει αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας, θα πρέπει να 

βρίσκεται τουλάχιστον στο τέλος της Στ΄ Δημοτικού, αν και πιθανότατα το επίπεδό 

της στη Γερμανική θα ήταν και σε αυτήν την περίπτωση χαμηλότερο, αφού ο ρυθμός 

και οι ώρες διδασκαλίας είναι διαφορετικά σε κάθε εκπαιδευτική δομή
136
. Έστω, 

όμως, ότι υπήρχε αντίστοιχο επίπεδο γνώσης της Γερμανικής και διενεργούσαμε αυτή 

                                                           
135
Π.χ. στις «Γερμανικές Σχολές» Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην «Ελληνογερμανική Αγωγή» στην 

Αθήνα κ.λπ. 
136Αυτό συμβαίνει επειδή στα ιδιωτικά σχολεία αυτού του τύπου (σε αντίθεση με τα Δημόσια σχολεία) 

γίνεται εντατική διδασκαλία της γλώσσας, με πολλές ώρες την εεβδομάδα, ενώ πολλές φορές 

διδάσκονται και κάποια μαθήματα με τη μέθοδο εμβάπτισης στην ξένη γλώσσα, δηλαδή, διδάσκονται 

στη γλώσσα–στόχο και όχι στη μητρική τους γλώσσα τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα (μέθοδος 

CLIL, Content and Language Integrated Learning, βλ. ενδεικτικά και http://e–clil.uws.ac.uk). 
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τη σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων. Τότε στη μία ομάδα θα είχαμε παιδιά 8 ετών 

και στη άλλη 12 ετών. Η σύγκριση των επιδόσεων των δύο αυτών ομάδων θα 

συνιστούσε μεθοδολογικό σφάλμα, αφού στην παιδική ηλικία υπάρχει πολύ 

σημαντική διαφορά στο γνωστικό και γνωσιακό δυναμικό μεταξύ ατόμων με τέτοια 

διαφορά ηλικίας. Συνεπώς, η σύγκριση θα είχε σαθρή βάση και δεν θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα.  

Σχετικά με τη δεύτερη πιθανή περίπτωση ομάδας ελέγχου που αναφέρθηκε, 

δηλαδή Άγγλοι/ίδες που κατακτούν τη Γερμανική ως Γ2: μετά από σχετική έρευνα 

βρέθηκαν τέτοιοι πληθυσμοί σε δομές εκμάθησης της Γερμανικής ως ξένης στη 

Γερμανία
137
, ωστόσο το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους στα Γερμανικά ήταν έως Β1 

και αυτό τους απέκλειε από τη συμμετοχή στις πειραματικές διαδικασίες, αφού η 

χρήση του υπό μελέτη φαινομένου είναι πιο συχνή σε υψηλότερα επίπεδα 

γλωσσομάθειας. Σε μελλοντικές έρευνες, που ίσως διερευνούν συντακτικά φαινόμενα 

που κατακτώνται σε χαμηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθούν και τέτοιοι πληθυσμοί ως ομάδα ελέγχου. Η 

σύγκριση με μία τέτοια ομάδα ελέγχου θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει 

την επιρροή από τη Γ1 των μη φυσικών ομιλητών/ριών, αφού η ομάδα ελέγχου δεν 

θα γνώριζε την Ελληνική. 

Από τα παραπάνω φαίνεται με σαφήνεια η σχέση αλληλεξάρτησης που υπάρχει 

μεταξύ του συντακτικού φαινομένου που εξετάζεται και των πληθυσμών που 

προσφέρονται, προκειμένου να μπορέσει αυτό να διερευνηθεί. 

 

5.6 Επιλογή των πειραματικών δοκιμασιών 

 

Η επιλογή του συντακτικού φαινομένου ήταν αρκετά περιοριστική και ως προς τη 

φύση των πειραματικών δοκιμασιών. Ενώ, αρχικά υπήρχε η πρόθεση να 

διενεργηθούν δοκιμασίες παραγωγής λόγου, κάτι τέτοιο ήταν τελικά στη πράξη πολύ 

δύσκολο. Η δυσκολία έγκειτο στο ότι το φαινόμενο που εξετάζεται απαντά όχι μόνο 

σε πολύ υψηλά επίπεδα γλωσσομάθειας, αλλά και σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές 

περιστάσεις και η δομή μέσα στην οποία μελετάται το φαινόμενο δεν είναι 

απαραίτητο να αποδοθεί πάντα ως παθητική φωνή. Με άλλα λόγια, σε πρακτικό 

επίπεδο δεν υπήρχε ασφαλής τρόπος να ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 

παραγάγουν τη συγκεκριμένη δομή, γιατί αυτοί, σχεδόν πάντα, έδειχναν προτίμηση 

και παρήγαν εκφωνήματα σε ενεργητική φωνή, μιας και τους είναι πιο οικεία και πιο 

ευχερής, αφού τη χρησιμοποιούν σε πολύ περισσότερες επικοινωνιακές περιστάσεις.  

Στη διαπίστωση αυτή καταλήξαμε μετά από ορισμένες απόπειρες που έγιναν 

κατά το σχεδιασμό του πειράματος και τη διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας, κατά τις 

οποίες δόθηκαν οπτικά ερεθίσματα για την παραγωγή λόγου τόσο σε Έλληνες/ίδες μη 

φυσικούς/ές ομιλητές/ριες της Γερμανικής, όσο και σε φυσικούς/ές ομιλητές/ριες της 

Γερμανικής, οι οποίοι σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν 

την παθητική φωνή
138
. Για τον παραπάνω λόγο δεν επιλέχθηκαν δοκιμασίες 

                                                           
137

 Σε ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών, σε κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών των πανεπιστημίων κ.α. 
138

 Οι αξιόλογοι συνάδελφοι Θοδωρής Μαρίνης και Μαρία Δημητρακοπούλου πρότειναν και τις 

πειραματικές δοκιμασίες συντακτική προτεραιοποιήση (syntacting priming) και δικτόγλωσσο 

(dictogloss) αντίστοιχα, που θα μπορούσαν να διεξαχθούν, για να εξεταστεί το υπό μελέτη συντακτικό 

φαινόμενο. 
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παραγωγής λόγου
139
, παρά μία Δοκιμασία Δήλωσης Γραμματικής Ορθότητας και μία 

Δοκιμασία Δήλωσης Προτίμησης
140

. 

 

 

6. Μεθοδολογικές προτάσεις για την έρευνα σχετικά με την κατάκτηση της Γ3 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, αλλά και τον γενικότερο προβληματισμό 

σχετικά με την μελέτη της κατάκτησης της Γ3, θα μπορούσαν εντελώς επιγραμματικά 

να γίνουν οι παρακάτω μεθοδολογικές προτάσεις στον μελλοντικό/ή ερευνητή/ρια της 

κατάκτηση της Γ3: Είναι απαραίτητη η ενδελεχής μελέτη των υπό εξέταση γλωσσών, 

προκειμένου να γίνει εξ αρχής κατάλληλη επιλογή του επιμέρους φαινομένου που θα 

μελετηθεί για τον συγκεκριμένο συνδυασμό γλωσσών. Επιπλέον, ο ρόλος της 

πιλοτικής έρευνας είναι πολύ σημαντικός και στη φάση αυτή είναι απαραίτητο να 

εξεταστούν συστηματικά οι αυθόρμητες και διαισθητικές κρίσεις των φυσικών 

ομιλητών/ριών  για τα αντικείμενα–εκφωνήματα που θα εξεταστούν.  

Προκειμένου να συνδυαστεί το υπό μελέτη φαινόμενο με το επίπεδο 

γλωσσομάθειας στο οποίο κατακτάται και να γίνει με τον τρόπο αυτό 

αποτελεσματική επιλογή των μη φυσικών ομιλητών/ριών που θα λάβουν μέρος στην 

πειραματική διαδικασία, είναι πολύ χρήσιμη η καλή γνώση του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Council of Europe 2007). Επιπλέον, για να 

επιτευχθεί η ομοιογένεια στις πειραματικές ομάδες είναι απαραίτητη η χρήση 

σταθμισμένων δοκιμασιών κατάταξης σε επίπεδα γλωσσομάθειας (για τη Γ2 και τη 

Γ3), καθώς και  ερωτηματολογίων σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων/ουσών. Τέλος, είναι απαραίτητη η έγκαιρη και διεξοδική διερεύνηση 

των πρακτικών δυνατοτήτων που υφίστανται για πρόσβαση σε ικανό αριθμό 

πληθυσμών με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά. 

Ως πρακτικές δυσκολίες στην πειραματική μελέτη της κατάκτησης της Γ3 

παραμένουν: Ο αρκετός χρόνος που απαιτείται για τις πολυάριθμες συναντήσεις με 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, προκειμένου να διεκπεραιωθούν τόσο οι δοκιμασίες 

γλωσσικής κατάταξης για τη Γ2 και τη Γ3 όσο και οι πειραματικές δοκιμασίες (ειδικά 

αν είναι σύγχρονες–online), γεγονός που λειτουργεί μάλλον αποθαρρυντικά για 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Και το γεγονός ότι πάρα πολλά, σχεδόν τα 

περισσότερα, από τα άτομα που συμμετέχουν στην πειραματική διαδικασία, τελικά 

αποκλείονται είτε γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια πειραματική ομάδα με 

βάση το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους τόσο στη Γ2 όσο και στη Γ3, είτε γιατί δεν 

ολοκληρώνουν όλες τις δοκιμασίες της πειραματικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα οι 

δοκιμασίες τους να μην συμπεριλαμβάνονται στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
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Για κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής βλ. και Michalopoulou (υπό δημοσίευση) 

και Michalopoulou (2015β). 
140
Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι μία από τις αδυναμίες των πειραματικών δοκιμασιών 

αυτού του είδους είναι το γεγονός ότι οι προτάσεις που εξετάζονται δεν έχουν κάποια νοηματική σχέση 

μεταξύ τους και δεν συνδέονται με κάποιο περικείμενο. Αυτό δημιουργεί δυσκολία στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες, κυρίως στους/στις φυσικούς/ές ομιλητές/ριες, γιατί τους προκαλεί σύγχυση και 

κρίνουν τις προτάσεις με πραγματολογικά κριτήρια προσπαθώντας να διακρίνουν αν είναι αποδεκτές. 

Το γεγονός αυτό το επεσήμαναν και τα άτομα που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση αυτής της έρευνας 

(Μιχαλοπούλου 2015α). Για το λόγο αυτό δόθηκε προφορική διευκρίνιση στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες ότι δεν καλούνται να κρίνουν αν οι προτάσεις είναι σωστές πραγματολογικά, 

αλλά μόνο γραμματικά. Παρόλα αυτά, οι συγκεκριμένες δοκιμασίες επιλέχτηκαν γιατί ήταν πρακτικώς 

αδύνατο να κατασκευαστεί, π.χ., μία ιστορία που να περιέχει όλα ή τα περισσότερα ρήματα και τα 

συντακτικά φαινόμενα που εξετάζονται για το υπό μελέτη φαινόμενο. Σχετικά με την καταλληλότητα 

και την αξιοπιστία τέτοιου είδους πειραματικών δοκιμασιών βλ. και Cairns 1999: 37–44, Klein & 

Martohardjonono 1999: 3–36. 
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και να μην αξιοποιούνται για τα πορίσματα της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση η 

εμπειρία από προηγούμενες έρευνες μπορεί να αποτελέσει λύση και τρόπο αποφυγής 

προβλημάτων και χρονοβόρων καθυστερήσεων. 

 

 

7. Επίλογος 

 

Ο επιστημονικός τομέας της κατάκτησης της Γ3 είναι ένα καινούριο ερευνητικό πεδίο 

και η μελέτη του παρουσιάζει ενδιαφέρουσες προοπτικές. Ουσιώδη ζητήματα 

παραμένουν ανοιχτά και επιδέχονται διερεύνηση με βάση περισσότερα πειραματικά 

δεδομένα που θα προκύψουν από μεγαλύτερη ποικιλία γλωσσών, φαινομένων που θα 

εξεταστούν και πειραματικών ομάδων. 

Γενικά, στο επίπεδο της μεθοδολογίας της έρευνας, η διεξαγωγή όλο και 

περισσότερων ερευνών σχετικά με την κατάκτηση της Γ3 θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 

και υιοθέτηση νέων ερευνητικών εργαλείων ή και στην πιο αποτελεσματική 

προσαρμογή των δανεισμένων από την κατάκτηση της Γ2 μεθόδων διερεύνησης 

(Sanz & Lado 2008). Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να μελετήσουν με 

μεγαλύτερη επάρκεια και ακρίβεια το σύνθετο αυτό φαινόμενο. Συνεπώς, το νέο 

επιστημονικό πεδίο θα επιτύχει να αποκτήσει τη μεθοδολογική αυτοδυναμία του. 

 

Σχήμα 2: Προοπτικές στη μελέτη της κατάκτησης της τρίτης γλώσσας 

 

 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι ο νέος επιστημονικός κλάδος της μελέτης 

της κατάκτησης της Γ3 έχει θέσει τα τελευταία χρόνια στέρεες βάσεις. Το ενδιαφέρον 

των ερευνητών/ριών δεν εξαντλείται μόνο στη μελέτη του φαινομένου αυτού 

καθαυτό αλλά απώτερος στόχος τους παραμένει η διερεύνηση του πολύπλοκου 

φαινομένου της γλώσσας και του πολυδιάστατου μηχανισμού κατάκτησής της. 
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Abstract 

 

The following research focuses on one of the important pieces of religious education, which is 

the religious diversity in the school environment. The aim of this research is to investigate the 

beliefs of students of the Department of Preschool Education and Education of the Aristotle 

University of Thessaloniki regarding religious education in childhood. A closed–ended 

questionnaire was used for the purpose of the survey. The students' answers revealed that the 

teaching procedure should aim both in the respect and understanding of the diversity towards 

the children holding other religious beliefs as well as in the cooperation between them. The 

involvement of the parents was considered highly important in the educational process. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε ένα από τα σημαντικά κομμάτια της 

θρησκευτικής αγωγής που είναι η θρησκευτική ετερότητα στο σχολικό περιβάλλον. 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των πεποιθήσεων των φοιτητών του 

τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης  σχετικά με την θρησκευτική αγωγή στην παιδική ηλικία. Για το 

σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο. Μέσα από 

τις απαντήσεις των φοιτητών προέκυψε πως η διδασκαλία πρέπει να στοχεύει τόσο 

στον αλληλοσεβασμό και στη κατανόηση της ετερότητας των αλλόθρησκων παιδιών 

μέσα στη τάξη όσο και στη συνεργασία μεταξύ τους. Ιδιαιτέρως σημαντική κρίθηκε η 

εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

Θρησκευτική ετερότητα στο σχολείο 

 

Τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης 

απαντάται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας, ως αποτέλεσμα των 

μεταναστευτικών κυμάτων που εισρέουν στο εσωτερικό των χωρών (Rosenthal, 1999, 

Leseman, 2002, Burchinal & Cryer, 2003). Η Ελλάδα, εξαιτίας αυτών των 

δημογραφικών αλλαγών, έγινε επίσης μια χώρα όπου η αυξανόμενη πολιτισμική 

ετερότητα προκαλεί και δοκιμάζει τις δομές και ισορροπίες της ελληνικής κοινωνίας. 

Η πολιτισμική ετερότητα αποτελεί αναπόδραστο δεδομένο της κοινωνικής μας 

συμβίωσης. Οι πιο συνηθισμένοι δείκτες της πολιτισμικής διαφοράς, όπως η γλώσσα, 

η εθνική ή εθνοτική διαφορά και η θρησκεία, αντανακλούν ένα μόνο επίπεδο 

διαφοροποίησης, αφού οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες τα άτομα εντάσσουν τον 

εαυτό τους σε ομάδες, άρα συγκροτούν ένα συλλογικό εαυτό, είναι σύνθετες και 

εγγράφονται σε βάθος χρόνου (Ιντζεσιλόγλου, 1999:80, Πασχαλίδης, 1999:179, 

Πλεξουσάκη, 2003:19, Δραγώνα, 2013,). Βασικότερη εκδήλωση της πολιτισμικής 

ετερότητας αποτελεί το κοινωνικό γεγονός του πολιτισμικού πλουραλισμού 

(Ζαμπέτα, 2003). 

Αν και γενικά η πολιτισμική ετερότητα και ιδιαίτερα η θρησκευτική 

πολιτισμική ετερότητα, καθώς και το παράγωγό της, ο θρησκευτικός πλουραλισμός, 

ανέκαθεν αποτελούσαν αναπόσπαστα φαινόμενα της κοινωνικής συμβίωσης των 

ανθρώπων, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες προσέλκυσε το ενδιαφέρον της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και κατέστη πρωταρχικό θέμα σε βάθος ανάλυσης 

(Bernhard & Freire, 1999, Gonzalez–Mena & Bhavnagri, 2000, Greenfield, Quiroz, & 

Raeff, 2000). Η συζήτηση προκλήθηκε κυρίως από το γεγονός ότι στις πλέον 

ανεπτυγμένες οικονομικά και τεχνολογικά ευρωπαϊκές κοινωνίες υπάρχουν πλέον 

ικανές ομάδες μειονοτήτων και μεταναστών, διάφορων εθνικών και θρησκευτικών 

προελεύσεων, που απαιτούν περισσότερη ελευθερία έκφρασης και ίση συμμετοχή 

στα πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες 

(Παύλου, 2006 & 2007, Περσελής, 2011).  Στο ζήτημα αυτό αναφέρεται η Έκθεση 

του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των 

μειονοτήτων στην Ελλάδα (Commissioner for Human Rights, 2009).  

Οι κοινωνικές αλλαγές δοκιμάζουν τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές πολιτικές, 

οι οποίες αποδεικνύονται συχνά αδύναμες να διαχειριστούν αποτελεσματικά την 

ετερότητα που λαμβάνει χώρα μέσα στο σχολικό χώρο. Στην κοινωνική απαίτηση και 

πρόκληση για τη διατήρηση της πολιτισμικής και θρησκευτικής ετερότητας και του 

θρησκευτικού πλουραλισμού, οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν με την αναθεώρηση 
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και την επανεξέταση των κριτηρίων λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα 

στις πλουραλιστικές κοινωνίες. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια και οι σκοποί της 

εκπαίδευσης καθώς και άλλων σχετικών εννοιών, όπως αγωγή, διδασκαλία, μάθηση, 

δογματισμός κ.λπ., έπρεπε να εξεταστούν αναλυτικά και να επαναπροσδιοριστούν 

υπό το φώς των νέων κοινωνικών συνθηκών. Η ανάλυση παρήγαγε μια ανανεωμένη 

εκπαιδευτική θεωρία, η οποία υπολόγισε σοβαρά τη σημασία της προαγωγής και 

καλλιέργειας των δημοκρατικών αξιών και της πολιτισμικής και θρησκευτικής 

ετερότητας (Γκότοβος, 2002, Μπεζάτη, Θεοδοσοπούλου, 2006, Περσελής, 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί συναντούν έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιών που προέρχονται 

από διαφορετικά γλωσσικά, εθνικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα. Ειδικά σε ό,τι 

αφορά στη θρησκευτική ετερότητα, τα ζητήματα που προκύπτουν έχουν δύο 

διαστάσεις. Από τη μια πλευρά, υπάρχει το ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης 

αυτής της θρησκευτικής ετερότητας που λαμβάνει χώρα μέσα στη σχολική τάξη και 

από την άλλη, υπάρχει το ζήτημα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των μελλοντικών 

δασκάλων σε θέματα που άπτονται της θρησκείας, αλλά και των προσωπικών 

θρησκευτικών πεποιθήσεων που επηρεάζουν άμεσα τις πρακτικές που εφαρμόζουν 

μέσα στο σχολικό χώρο (Μπεζάτη, Θεοδοσοπούλου, 2006, Subedi, 2006).  Όπως 

αναφέρει, όμως, η Cesar Bîrzéa «η θρησκεία αποτελεί σημαντικό πολιτισμικό 

παράγοντα (όμοιο με άλλες πηγές ταυτότητας όπως οι γλώσσες, η ιστορία και η 

πολιτισμική κληρονομιά)» (Bîrzéa, 2007: 11, Δημητρακοπούλου, 2013:11).  Γίνεται, 

λοιπόν, κατανοητό ότι η θρησκευτική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και μαθητών 

αποτελεί καθοριστικό κομμάτι της ταυτότητας τους που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το  σχολείο ως θεσμός είναι ο χώρος όπου συγκροτείται, εδραιώνεται και 

αναπαράγεται η εθνική ταυτότητα (Ζαμπέτα, 2003, Φραγκουδάκη, Δραγώνα, 1997).  

Σημαντικό ρόλο στην εθνική διαπαιδαγώγηση των μαθητών διαδραματίζουν, εκτός 

από τα σχολικά μαθήματα, και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχολείου, όπως 

γιορτές, επέτειοι, προσευχή. Αυτές οι εκπαιδευτικές πρακτικές υπογραμμίζουν την 

καθοριστική παρουσία της θρησκείας στην εκπαίδευση. Το άρθρο 16.2 του 

Συντάγματος ορίζει ότι «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει 

σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 

ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτική συνείδησης και την διάπλασή τους σε 

ελεύθερους πολίτες» και το άρθρο 3 του Συντάγματος προβλέπει ότι «Επικρατούσα 

θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 

Χριστού» (Coulby&Zambeta, 1998, Σωτηρέλης, 1998, Ζαμπέτα, 2003). Άρα η 

ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης στο σχολείο πραγματοποιείται υπό το 

ερμηνευτικό πρίσμα της «επικρατούσας θρησκείας». 

Όπως υποστηρίζει η σύγχρονη ιστορική έρευνα «το σχολικό σύστημα στα 

σύγχρονα κράτη καλλιεργεί εκείνα ακριβώς τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που 

θεωρούνται κριτήρια της εθνικής ιδιαιτερότητας: προκρίνει ένα συγκεκριμένο γλωσσικό 

ιδίωμα, τονίζει την εδαφική διάσταση της εθνικής ταυτότητας, προάγει τις κοινές 

ιστορικές μνήμες και τους κοινούς μύθους καταγωγής, καθώς και της κοινής 

«αληθινής» θρησκείας που κράτησε ενωμένους τους προγόνους σε δύσκολες ιστορικές 

στιγμές για το έθνος. Διαμορφώνει με άλλα λόγια συλλογικές αναπαραστάσεις για το 

έθνος και την εθνική ταυτότητα μέσα από την παραγωγή επίσημης εκπαιδευτικής 

γνώσης» (Αβδελά, 1997:34, Low–Beer, Ann, 2003). Ο Ethan Fishman  αναφερόμενος 

στο σύστημα του Αμερικάνικου δημόσιου σχολείου  επισημαίνει ότι «η πρακτική της 

προσευχής στα δημόσια σχολεία είναι τόσο παλιά όσο τα ίδια τα δημόσια σχολεία. Η 

κριτική αυτής της πρακτικής έχει επίσης μια μακρά ιστορία» (Fishman,  2006:269–

278). Αυτό βρίσκει εφαρμογή και στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Το ζήτημα του εκκλησιασμού και της προσευχής στα σχολεία ρυθμίζεται κατά 

βάση με εγκύκλιο του 1977 (Εγκύκλιος Φ200/21/16/139240/26–11–1977 ΥΠ.Ε.Π.Θ.) 

η οποία έχει κυρίως ερμηνευτικό χαρακτήρα και με τα νεότερα Π.Δ. 390, 392 και 393 

της 11.11.1990 (Σωτηρέλης, 1998: 64–67, 68). Η πρωινή προσευχή στο ελληνικό 

σχολείο είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές μπορούν να εξαιρεθούν από την προσευχή 

μόνο έπειτα από αίτηση των γονιών (Εγκύκλιο Γ2/ 61723–13/6/2002).  Ωστόσο, ένα 

σημαντικό ποσοστό των νηπιαγωγών, κυρίως, δεν αντιμετωπίζει αυτό το 

συγκεκριμένο ζήτημα με δογματικό τρόπο, αλλά προσπαθεί να ασκήσει μια 

πολυπολιτισμική παιδαγωγική στις τάξεις (Romanovski, 2002, Tsioumis, Kyridis & 

Konstantinidou, 2013: 65–74). Το πλαίσιο που διέπει την προσευχή  αποδεικνύει 

περισσότερο την έλλειψη ετοιμότητας του ελληνικού εθνοκεντρικού–

μονοπολιτισμικού σχολείου, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα είχε εμπειρία σε μοντέλα 

εκπαίδευσης διαπολιτισμικού τύπου σε ιστορικές της μειονότητες, τους 

Μουσουλμάνους και τους Εβραίους (Παύλου, 2003). Υπάρχουν βέβαια προγράμματα 

που μπορούν να συντελέσουν στην αντιμετώπιση της θρησκευτικής ετερότητας. Τα 

προγράμματα που προσεγγίζουν τις ιδιαιτερότητες των θρησκειών μπορούν να 

βοηθήσουν την πρόληψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην τάξη. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας από τους καλύτερους τρόπους για την αντιμετώπιση της 

θρησκευτικής ετερότητας των παιδιών είναι «να παρέχει αναπτυξιακά κατάλληλες 

λογοτεχνικές εμπειρίες που εκτείνονται στη γνώση των παιδιών, καλλιεργούν τις 

δεξιότητες κριτικής σκέψης, και αναπτύσσουν την ανοχή τους για τις διαφορές με βάση 

τη θρησκεία» (Zeece, 1998: 243–246). Δυστυχώς, η έλλειψη ειλικρινούς συζήτησης 

για τις θρησκείες, ιδίως όσον αφορά τις πολλαπλές προοπτικές για τις πεποιθήσεις και 

τις πρακτικές  παράγει στερεότυπα (Kunzman, 2006, Subedi, 2006: 227–238). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο ζήτημα της θρησκευτικής ετερότητας είναι 

πολυδιάστατος και πολύπλοκος και ασκεί έναν διαμεσολαβητικό ρόλο στη λειτουργία 

της διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον των 

ερευνητών για πτυχές του συναισθηματικού παράγοντα, όπως είναι οι στάσεις και οι 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, αλλά και για τη σχέση τους με τις διαδικασίες της 

σκέψης, του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων που αφορούν διδακτικές 

πρακτικές που εφαρμόζονται στην πράξη. Ένα από τα ζητήματα που καλούνται οι 

εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν είναι η θρησκευτική ετερότητα μέσα στο σχολικό 

χώρο. Η θρησκεία με τις εκφάνσεις της αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Η σπουδαιότητά τους έγκειται στις αξίες και τις 

έννοιες που παρέχουν, αλλά και στις ευκαιρίες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης που 

προσφέρουν στους μαθητές. Έτσι ο ρόλος του σχολείου για τη θρησκευτική 

εκπαίδευση παραμένει αποφασιστικής σημασίας για το σχηματισμό της πολιτισμικής 

ταυτότητας των παιδιών (Πανταζής, Σακελλαρίου, 2003, Derman–Sparks & 

ABCTaskForce, 2004). Όπως αναφέρει η νηπιαγωγός και ερευνήτρια  VivianPaley 

«καλούμαστε συνεχώς να εξηγήσουμε τις διαφορές μας ο ένας στον άλλον… να 

ψάχνουμε τρόπους να εξηγήσουμε ποιοι είμαστε: αυτό φαίνεται να είναι μία 

θεμελιώδης απαίτηση για όλους μας μέσα στη σχολική τάξη» (Kunzman, 2006:524) 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να είναι έτοιμοι και «ικανοί» να διαχειρίζονται την 

ετερότητα σε επίπεδο σχολικής πρακτικής. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας εκπαίδευσης 

ανταποκρίνεται αρχικά στην «διαπολιτισμική ετοιμότητα». Ο όρος αυτός αναφέρεται 

στην εν δυνάμει δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειριστεί τα ζητήματα και 

προϋποθέτει κατάλληλα μορφωτικά εφόδια και κατάλληλη εκπαιδευτική εμπειρία και 

ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να λάβει υπόσταση και να μπορεί να εφαρμοστεί στην 

πράξη. Χρειάζεται δηλαδή διάθεση για αυτομόρφωση, για να αναπτύξει 

«διαπολιτισμική ικανότητα» (Κοσσυβάκη, 2003, Παλαιολόγου, 2005:237). Στο θέμα 
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αυτό οι Ανδρούσου και Ασκούνη αναφέρουν ότι «χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι 

δεν αρκεί να αλλάξει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, αν δεν αλλάξουν οι πρακτικές 

των εκπαιδευτικών. Δεν μπορούν να αλλάξουν οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, αν δεν 

αλλάξουν οι κυρίαρχες αντιλήψεις» (Ανδρούσου, Ασκούνη, 2011:23).  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών κρίνεται αποφασιστικής σημασίας διότι, μετά τους 

γονείς, είναι οι πιο σημαντικοί «άλλοι» στην επικοινωνία με τους μαθητές και 

συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και της αυτοεικόνας 

των μαθητών. Το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν δύο θεσμούς οι οποίοι ασκούν 

μεγάλη επίδραση στην ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη του παιδιού. Η οικογένεια και το 

σχολείο είναι τα δύο κυριότερα μικροσυστήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

παιδιού (Siraj–Blatchford, 1995, McGillicuddy–DeLisi & Subramanian, 1996, 

Harkness & Super, 1999, Cummins,2005, Λιακοπούλου, 2006, Coelho, 2007). Πολύ 

σημαντικό ρόλο παίζει η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και την 

κοινότητα. Αυτά  αποτελούν τρία διακριτά αλλά και ταυτόχρονα αλληλεξαρτώμενα 

συστήματα. Οι έρευνες που σχετίζονται με την επικοινωνία αυτών των συστημάτων 

έχουν καταδείξει την αναγκαιότητα της ουσιαστικής επικοινωνίας, αλλά και της 

αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. 

Σύμφωνα με το οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner, το εγγύτερο περιβάλλον 

του παιδιού, το μικροσύστημα, συμπεριλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μονάδες με 

τις οποίες έρχεται σε συναλλαγή, δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά, την 

τοπική κοινότητα. Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο ίδιο το σύστημα έχουν 

καθοριστική επίδραση στο παιδί. Στο μεσοσύστημα συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα μικροσυστήματα στα οποία 

συμμετέχει το παιδί. Στο περιβάλλον του μεσοσυστήματος καλείται να λειτουργήσει 

κάθε προσπάθεια για παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση και την αλλαγή στη 

συμπεριφορά των παιδιών (Harkness & Supper, 1999). 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πόσο καθοριστικές για την ενδυνάμωση και 

ενσωμάτωση των αλλόθρησκων παιδιών είναι οι πρακτικές που εμπλέκουν την 

αλληλεπίδραση του σχολείου με την οικογένεια και την θρησκευτική κοινότητά τους. 

Τέτοιες πρακτικές είναι η οργάνωση αποτελεσματικών τρόπων αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τις οικογένειες των αλλόθρησκων μαθητών, η προσέλκυση γονέων 

και η οργάνωση της προσφοράς τους.  Η συμμετοχή των γονιών των αλλόθρησκων 

παιδιών στις δραστηριότητες του σχολείου, η ενίσχυση/ενδυνάμωση των γονιών 

αυτών, η καταπολέμηση από κοινού των προκαταλήψεων και της ξενοφοβίας και η 

δημιουργία κλίματος αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού (Δραγώνα, 2007, Milot, 

2007, Keast, 2007) Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των γονέων στη λήψη 

αποφάσεων σε επίπεδο σχολείου, αλλά και η συνεργασία με τη θρησκευτική 

κοινότητα, ώστε να ενισχυθούν οι δραστηριότητες του σχολείου και της οικογένειας 

(Μυλωνάκου– Κεκέ, 2006:138–139). 

Όπως αναφέρει η Alison Graham «η πιο σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη 

της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση είναι η δημιουργία ενός ψυχολογικού κλίματος 

στο οποίο η αυτοεκτίμηση και ο αμοιβαίος σεβασμός είναι κοινές αξίες. Η ευθύνη για 

τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είχε πάντα υψηλή προτεραιότητα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (Graham, 1993: 28–33). 

 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι 

φοιτητές του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνονται την θρησκευτική ετερότητα  των 

μαθητών, αγοριών και κοριτσιών, Ελλήνων και Αλλοδαπών στο σχολικό περιβάλλον, 

καθώς και το βαθμό εμπλοκής που πρέπει να έχουν οι γονείς των αλλόθρησκων 

παιδιών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης, διερευνάται το πως η θρησκευτική 

ετερότητα που επικρατεί στο σχολείο επηρεάζει και καθορίζει την καθημερινή ζωή 

των μαθητών, τις καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς, επίσης, και  τις σχέσεις 

μεταξύ τους. 

 

Το δείγμα της έρευνας 

 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 100 φοιτητές του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που επιλέχθηκαν με 

βολική δειγματοληψία. Από τις φοιτητές  αυτούς το 75%  ήταν αγόρια και το 25%  

ήταν κορίτσια. Επίσης, το 4% των φοιτητών ήταν από την Αθήνα, το 80% από   

Θεσσαλονίκη, το 4% από αστικό κέντρο, το 7% από κωμόπολη και το 5% από 

αγροτική περιοχή. 

 
Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας  

 

Για την διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο, με σκοπό την καταγραφή της θρησκευτικής ετερότητας στο 

σχολείο, τον τρόπο που επηρεάζουν οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες, τις σχέσεις μεταξύ τους αλλά και τον τρόπο που το 

αντιλαμβάνονται οι φοιτητές. Αφού κατασκευάστηκαν τα ερωτηματολόγια, 

μοιράστηκαν σε 100 φοιτητές του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τυχαία δειγματοληψία. Τέλος, οι 

φοιτητές χρειάστηκαν περίπου δεκαπέντε λεπτά για να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο. 

 

Ερευνητικά εργαλεία 

 

Το ερωτηματολόγιο, στο πρώτο μέρος, αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά με τα 

δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών, οι οποίες σχετίζονται:  
i. Με το φύλο στο οποίο ανήκουν 

ii. Με το επάγγελμα των γονιών τους 

iii. Με το επίπεδο μόρφωσης των γονιών τους 

iv. Με το ίδρυμα φοίτησης 

v. Με τον τόπο κατοικίας 

vi. Με το τμήμα σπουδών 

vii. Το έτος φοίτησης και  

viii. Την ιδεολογική ένταξη στην οποία ανήκουν. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει σαράντα ερωτήσεις, οι 

οποίες περιλαμβάνουν απαντήσεις τύπου «Διαφωνώ», «Διαφωνώ εν μέρει», «Ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ Απόλυτα», «Συμφωνώ εν μέρει». Οι ερωτήσεις 

σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου σχετίζονται με την θρησκευτική ετερότητα 

στο σχολείο και πιο συγκεκριμένα αναφέρονται: στη προσευχή–εκκλησιασμό στη 

τάξη, στις θρησκευτικές γιορτές, στις σχέσεις αλλόθρησκων παιδιών μέσα στη τάξη, 

στο σχεδιασμό/υλοποίηση των διδακτικών προγραμμάτων και, τέλος, στις σχέσεις με 

τους γονείς και την κοινότητα αλλόθρησκων παιδιών στο σχολείο. Η δημιουργία του 

ερωτηματολογίου βασίστηκε στη μελέτη της σχετικής ελληνόγλωσσης και ξένης 

βιβλιογραφίας. Έγινε έλεγχος κατανόησης. 
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Παρουσίαση  ερευνητικών αποτελεσμάτων 

 

Από το σύνολο των φοιτητών του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έλαβαν μέρος σε αυτή την 

έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό προερχόταν από τη  Θεσσαλονίκη (80%) και 

ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά, οι αγροτικές περιοχές (5%), η Αθήνα  (4%), οι 

κωμοπόλεις (7%)  και  τα αστικά κέντρα (4%). Επίσης, παρατηρείται ότι η 

πλειοψηφία ήταν κορίτσια ( 75%) και η μειοψηφία αγόρια ( 25%) με έτη φοίτησης,  

1
ο  

(6%), 2
ο
 ( 13 %) 3

ο
 (11%) , 4

ο
 ( 68%) και παραπάνω έτη (2%). Όσο αφορά στην 

ιδεολογική ένταξη των φοιτητών τα ποσοστά είναι τα εξής : Άκρα Δεξιά (8%), δεξιά 

(11%), κέντρο (32%),  αριστερά  (25%)  και  άκρα αριστερά  (6%), τέλος, το  18% 

δήλωσε ότι δεν ανήκει σε κάποια ιδεολογική παράταξη.                            

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά.  

Πίνακας 1: Επαγγέλματα πατέρα και μητέρας 

 

 Πατέρας Μητέρα 

Ελεύθερος επαγγελματίας – Επιστήμονας 10% 2% 

Δημόσιος Υπάλληλος 29% 26% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 19% 19% 

Ελεύθερος επαγγελματίας – τεχνίτης 17% 6% 

Έμπορος 8% 5% 

Εργάτης/εργάτρια 6% 2% 

Αγρότης /αγρότισσα 9% 9% 

Οικιακά  31% 

 

Όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση των γονιών των φοιτητών, η μητέρα με  

ασχολείται με τα οικιακά (31%) και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά τα 

επαγγέλματα των δημοσίων υπαλλήλων (26%), των ιδιωτικών υπαλλήλων (19%), των 

ελεύθερων επαγγελματιών– τεχνίτη ( 6%), των εμπόρων (2%) και των αγροτών (9%). 

Αντίθετα, οι απαντήσεις για την επαγγελματική απασχόληση του πατέρα φαίνεται να 

ποικίλλουν: Ελεύθερος επαγγελματίας–Επιστήμονας (10%), δημόσιος υπάλληλος 

(29%), ιδιωτικός υπάλληλος (19%), ελεύθερος επαγγελματίας–τεχνίτης (17%), 

έμπορος (8%), εργάτης (6%) και αγρότης (9%). Παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των 

γονέων είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ωστόσο υπάρχει ένα ποσοστό (31%) 

των μητέρων που ασχολούνται με τα οικιακά. 

Πίνακας 2: Μόρφωση πατέρα και μητέρας 

 

 Πατέρας Μητέρα 

Δεν πήγε στο Δημοτικό   

Απόφοιτος δημοτικού 4% 3% 

Απόφοιτος β/θμιας εκπαίδευσης 41% 55% 

Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης (π.χ. ΤΕΙ κ.λπ.) 28% 21% 

Απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης 20% 20% 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 7% 1% 

 

Σχετικά με την μόρφωση των γονέων των φοιτητών τα ποσοστά ποικίλουν και 

διαφέρουν: το 55% των μητέρων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ 

21% Ανώτερης Εκπαίδευσης, το 20% απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

ακολουθούν με 3% απόφοιτοι Δημοτικού. Το 41% των πατέρων είναι απόφοιτοι 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 28% είναι απόφοιτοι Ανώτερης Εκπαίδευσης, 

ακολουθεί με 20% απόφοιτοι Ανώτατης εκπαίδευσης, με 7% κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

τίτλου και απόφοιτοι Δημοτικού το 4%. Παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των γονέων 

του δείγματος είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνά τις πεποιθήσεις των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών και είναι χωρισμένο σε πέντε κατηγορίες, την 

προσευχή/εκκλησιασμό, τις θρησκευτικές γιορτές, τις σχέσεις αλλόθρησκων παιδιών 

μέσα στην τάξη, το σχεδιασμό/σχεδίαση διδακτικών προγραμμάτων και τις σχέσεις 

με τους γονείς με την κοινότητα των αλλόθρησκων γονέων. 

Πίνακας  3: Απαντήσεις κατά κατηγορία 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ, 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

01 Πρέπει 

νακάνω  προσευχή με τα 

παιδιά μέσα στην τάξη, 

γιατί το ζητά το 

σύστημα; 

22% 17% 25% 16% 20% 

02 Είναι σημαντικό η 

προσευχή να είναι 

ουδέτερη σε ό,τι αφορά 

το θρησκευτικό 

περιεχόμενο; 

4% 8% 9% 49% 30% 

03 Θεωρώ ότι η 

θρησκευτική αγωγή 

είναι σημαντικό κομμάτι 

της εκπαίδευσης. 

5% 9% 13% 45% 28% 

04 Ο εκκλησιασμός των 

παιδιών εντάσσεται στα 

πλαίσια  της 

θρησκευτικής αγωγής. 

12% 5% 18% 37% 28% 

05 Ο εκκλησιασμός, ως 

κομμάτι της 

εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, συνδέεται 

με την ανάπτυξη της 

πολιτισμικής μας 

ταυτότητας. 

9% 9% 27% 40% 15% 

06 Θεωρώ ότι ο 

εκκλησιασμός των 

παιδιών συμβάλλει στη 

διατήρηση του 

ελληνοχριστιανικού 

πολιτισμού. 

6% 10% 27% 33% 24% 

07 Θεωρώ ότι είναι 

σημαντικό να 

διατηρείται  ζωντανό το 

ορθόδοξο κομμάτι του 

πολιτισμού μας μέσα 

στο σχολικό χώρο. 

5% 10% 21% 40% 24% 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 
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08 Οι χριστιανικές 

ορθόδοξες γιορτές 

εορτάζονται μέσα στην 

τάξη. 

9% 7% 24% 30% 30% 

09 Οι γιορτές αλλοθρήσκων 

παιδιών εορτάζονται 

μέσα στην τάξη. 

10% 9% 29% 26% 26% 

10 Θεωρώ ότι είναι 

σημαντικό να έχω 

γνώσεις που 

αφορούν  στις εορτές 

των αλλόθρησκων 

παιδιών μέσα στην τάξη 

μου. 

1% 3% 7% 49% 40% 

11 Είναι σημαντικό 

ναενσωματώνω στη 

διδασκαλία αναφορές σε 

θρησκευτικές γιορτές 

από διαφορετικές 

θρησκείες; 

2% 4% 11% 61% 22% 

12 Η αναφορά 

θρησκευτικών εορτών 

αλλόθρησκων παιδιών 

μέσα στην τάξη 

συμβάλλει στην 

ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησής τους. 

1% 5% 13% 62% 19% 

13 Είναι σημαντικό να 

καλλιεργείται στα παιδιά 

συνείδηση 

αλληλοκατανόησης σε 

θρησκευτικές πρακτικές 

(γιορτές, 

προσευχή,θρησκευτικές 

τελετέςκ.α.) άλλων 

θρησκευμάτων. 

0% 0% 7% 75% 18% 

14 Αναπτύσσω 

δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τις 

θρησκευτικές 

παραδόσεις των 

αλλόθρησκων παιδιών 

3% 8% 18% 49% 22% 

15 Θεωρώ ότι είναι 

σημαντικές οι γιορτές 

που φέρνουν σε επαφή 

τα παιδιά με την 

ορθόδοξη παράδοση. 

4% 5% 20% 49% 22% 

16 Χρησιμοποιώ υλικό ή 

παραμύθια από 

θρησκευτικές 

παραδόσεις μέσα στην 

τάξη; 

2% 8% 21% 52% 17% 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 

ΤΑΞΗ 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

17 Νομίζω ότι 

δημιουργούνται ομάδες 

παιδιών με βάση το 

θρήσκευμα μέσα στην 

39% 13% 25% 15% 8% 



297 
 

τάξη 

18 Θεωρώ ότι τα 

αλλόθρησκα παιδιά 

οδηγούνται σε 

κοινωνικό αποκλεισμό 

μέσα στην τάξη. 

28% 20% 19% 18% 15% 

19 Νομίζω ότι αλλόθρησκοι 

μαθητές αποκρύπτουν 

την θρησκευτική τους 

ταυτότητα για να γίνουν 

αποδεκτοί. 

16% 18% 28% 20% 18% 

20 Συζητώ για τις 

θρησκευτικές εμπειρίες 

όλων των παιδιών για να 

καλλιεργήσωτον 

σεβασμό της 

θρησκευτικής 

ετερότητας. 

1% 1% 15% 65% 18% 

21 Θεωρώ ότι η γνώση για 

τα χαρακτηριστικά 

άλλων θρησκειών 

συμβάλλει στην ειρηνική 

συμβίωση των παιδιών 

μεταξύ τους. 

2% 0% 12% 68% 18% 

22 Ενθαρρύνω την 

ουσιαστική 

αλληλεπίδραση παιδιών 

που ανήκουν σε 

διαφορετικό θρήσκευμα. 

1% 1% 8% 75% 15% 

23 Θεωρώ ότι η συνεργασία 

μεταξύ παιδιών που 

ανήκουν σε διαφορετικό 

θρήσκευμα ενισχύει το 

αίσθημα της 

αυτοαντίληψης τους. 

0% 0% 15% 64% 21% 

24 Θεωρώ ότι η ελεύθερη 

ανάπτυξη της 

θρησκευτικής 

συνείδησης των παιδιών 

είναι απαραίτητη για την 

ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας τους 

0% 0% 13% 77% 10% 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

25 Συζητώ  με τα παιδιά για 

τις ομοιότητες και τις 

διαφορές που έχουν οι 

θρησκείες μεταξύ τους. 

1% 2% 19% 63% 15% 

26 Θεωρώ ότι η 

επιφανειακή αναφορά σε 

διάφορες θρησκείες 

μέσα στη σχολική τάξη 

μπορεί να οδηγήσει σε 

στερεότυπα. 

9% 8% 15% 58% 10% 

27 Η θρησκευτική 

παράδοση αποτελεί 

μέρος τηςκουλτούρας 

που κουβαλά κάθε 

0% 5% 13% 54% 28% 
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μαθητής. 

28 Είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιώ στη 

διδασκαλία μου 

θεματικές ενότητες  για 

τη διαφορετικότητα στις 

θρησκείες. 

0% 3% 11% 64% 22% 

29 Θεωρώ ότι τα 

προγράμματα για την 

προσέγγιση των  

χαρακτηριστικών των 

θρησκειών βοηθούν 

στην αποφυγή 

φαινομένων κοινωνικού 

αποκλεισμού στην τάξη. 

1% 1% 21% 48% 29% 

30 Διαβάζω 

ιστορίες/παραμύθια 

σχετικά με τη 

διαφορετικότητα μέσα 

στην τάξη. 

1% 3% 1% 78% 17% 

31 Στις θεματικές ενότητες 

για τη θρησκευτική 

ετερότητα ορίζω τον 

συγκεκριμένο  μαθησιακ

ό και διδακτικό στόχο. 

1% 3% 16% 52% 28% 

32 Κάθε θεματική ενότητα 

για την 

ετερότητα  συνοδεύεται 

από αξιολόγηση της 

επιτυχίας του. 

2% 2% 24% 50% 22% 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω 

ΔΙΑΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω 

ΑΠΟΛΥΤ

Α 

ΣΥΜΦΩΝ

Ω ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ 

33 Είναι σημαντικό 

νασυζητώ με τους 

αλλόθρησκους γονείς τη 

γνώμη τους για τη 

συμμετοχή των παιδιών 

τους σε χριστιανικές 

ορθόδοξες γιορτές. 

0% 1% 11% 73% 15% 

34 Συζητώ με τους 

αλλόθρησκους γονείς για 

ζητήματα  της 

θρησκευτικής αγωγής 

των παιδιών τους. 

2% 2% 9% 72% 15% 

35 Εμπλέκω τους γονείς 

αλλόθρησκων παιδιών 

στην οργάνωση εορτών 

μέσα στην τάξη. 

5% 4% 14% 60% 17% 

36 Επιδιώκω την 

ενεργητική συμμετοχή 

των αλλόθρησκων 

γονιών στη σχολική 

τάξη. 

4% 3% 7% 59% 27% 

37 Δίνω την ευκαιρία στους 

αλλόθρησκους γονείς να 

δείξουν έθιμα από τη 

θρησκευτικήπαράδοση 

τους μέσα στην τάξη. 

1% 4% 7% 69% 19% 
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38 Θεωρώ τη συνεργασία 

με τους αλλόθρησκους 

γονείς ως θεμελιώδη 

προϋπόθεση 

ενδυνάμωσης/ενσωμάτω

σης των παιδιών τους. 

0% 2% 14% 66% 18% 

39 Θεωρώ ότι είναι 

σημαντική η συζήτηση 

με τις θρησκευτικές 

κοινότητες σε ζητήματα 

που αφορούν στη 

θρησκευτική αγωγή των 

αλλόθρησκων παιδιών. 

3% 2% 21% 49% 25% 

 40 Θεωρώ ότι είναι 

σημαντική η συνεργασία 

με όλεςτις θρησκευτικές 

κοινότητες πουυπάρχουν 

στην τάξη. 

0% 1% 14% 64% 21% 

 

 

Συζήτηση 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων 

των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Πώς, δηλαδή, αντιλαμβάνονται τη θρησκευτική 

ετερότητα των μαθητών, Ελλήνων και Αλλοδαπών στο σχολικό περιβάλλον και τη 

σχέση που πρέπει να έχουν οι γονείς των αλλόθρησκων παιδιών στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Αποτυπώνεται επίσης και το πως πιστεύουν ότι η θρησκευτική ετερότητα 

στο σχολείο επηρεάζει και καθορίζει την καθημερινή ζωή των μαθητών, τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες και  τις μεταξύ τους σχέσεις. Για την διεξαγωγή 

της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε  ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος αφορά στα δημογραφικά 

στοιχεία των φοιτητών και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει σαράντα ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις του δεύτερου μέρους χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: 

προσευχή/εκκλησιασμό, θρησκευτικές γιορτές, σχέσεις ετερόθρησκων παιδιών μέσα 

στη τάξη, σχεδιασμός/υλοποίηση διδακτικών προγραμμάτων και, τέλος, σχέσεις με 

τους γονείς και την κοινότητα ετερόθρησκων παιδιών στο σχολείο. 

Στην πρώτη κατηγορία, της προσευχής/εκκλησιασμού, σχετικά με το ζήτημα 

της προσευχής δεν υπάρχει σαφής απάντηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει 

διάσταση απόψεων. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως η 

προσευχή πρέπει να είναι ουδέτερη μέσα στην τάξη (49%) και ότι η θρησκευτική 

αγωγή είναι σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης (45%). Όσο αφορά τον 

εκκλησιασμό των παιδιών η πλειοψηφία θεωρεί πως πρέπει να  εντάσσεται στα 

πλαίσια  της θρησκευτικής αγωγής στο σχολείο (37%) ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 

παρέμεινε ουδέτερο (18%). Παρόλα αυτά θεωρούν πως ο εκκλησιασμός των παιδιών 

συμβάλλει στη διατήρηση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού (33%) και είναι 

σημαντικό να διατηρείται  ζωντανό το ορθόδοξο κομμάτι του πολιτισμού μας μέσα 

στο σχολικό χώρο (40%). Τέλος, παρατηρούμε πως οι απαντήσεις των φοιτητών 

αντιστοιχούν σε ίσα ποσοστά, (55%–45%) στο ζήτημα της σύνδεσης του 

εκκλησιασμού με την ανάπτυξη της πολιτισμικής μας ταυτότητας, στοιχείο που 

δείχνει ότι οι ερωτώμενοι έχουν πεισθεί από την οικογένεια και το σχολείο για τη 

σημασία της σύνδεσης της βιωματικής λειτουργικής διάστασης της θρησκείας για την  

ανάπτυξη της εθνικής ταυτότητας. Ωστόσο, «Η εμπειρική έρευνα στο ζήτημα της 

προσευχής παραμένει ένα θέμα που δεν έχει ερευνηθεί αρκετά, τουλάχιστον μέχρι τα 
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μέσα του 1990. Μέχρι τότε λίγες έρευνες σχετικά με την προσευχή στο δημόσιο σχολείο 

είχαν πραγματοποιηθεί. Εάν κοιτάξουμε για έρευνες που επικεντρώνονται στο ζήτημα 

της προσευχής στην πρώιμη σχολική ηλικία δεν θα βρούμε σχεδόν καμία» (Kaščák & 

Gajňáková, 2012: 377–392). 

Στην δεύτερη κατηγορία, των θρησκευτικών γιορτών στο σχολείο, είναι φανερό 

πως η πλειοψηφία των φοιτητών δείχνει να συμφωνεί απόλυτα πως πρέπει να 

σεβόμαστε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των αλλόθρησκων παιδιών μέσα στη τάξη 

(75%), υποστηρίζοντάς τες με την υλοποίηση θρησκευτικών πρακτικών μαζί με τις 

χριστιανικές ορθόδοξες γιορτές (62%).  Οι  απόψεις των νηπιαγωγών για τις 

θρησκευτικές γιορτές στο ελληνικό πολυπολιτισμικό νηπιαγωγείο αποτέλεσαν 

αντικείμενο έρευνας το 2010 από τους Τσιούμη και Μπιρμπίλη  (Τσιούμης, 

Μπιρμπίλη, 2010). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί έχουν την τάση να 

συζητούν για διαφορετικές θρησκείες, όχι όμως και να γιορτάζουν τις γιορτές τους. 

Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα του Σταυριανού (2002). 

Στην τρίτη κατηγορία, που αφορά τις σχέσεις ετερόθρησκων παιδιών μέσα στη 

τάξη, φαίνεται να υπερισχύει η άποψη ότι τα ετερόθρησκα παιδιά δεν πρέπει να 

αποκλείονται μέσα στη τάξη εξαιτίας της θρησκευτικής τους ταυτότητας, αντιθέτως, 

ενισχύεται η άποψη της αλληλεπίδρασης/συνεργασίας (64% φοιτητών) μεταξύ των 

παιδιών πλειονότητας και μειονότητας μέσα από κοινές εμπειρίες με σκοπό την 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους, του αλληλοσεβασμού και της ελεύθερης 

ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους (77% ). Ο λόγος περί δικαιωμάτων στις 

πανεπιστημιακές τους σπουδές φαίνεται να έχει παίξει τα ρόλο του. 

Στην τέταρτη κατηγορία που αφορά στην υλοποίηση των διδακτικών 

προγραμμάτων μέσα στη τάξη για τη διαχείριση της θρησκευτικής ετερότητας οι 

φοιτητές φαίνεται να συμφωνούν, και να αναδεικνύουν μέσα από θεματικές ενότητες  

ομοιότητες και διαφορές που έχουν οι θρησκείες μεταξύ τους (63%), διαβάζοντας 

ιστορίες σχετικά με την θρησκευτική ετερότητα (78%)  με σκοπό την αποφυγή 

φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στη τάξη (48%). Είναι προφανές ότι οι 

δάσκαλοι φέρουν τις δικές τους θρησκευτικές απόψεις μέσα στην τάξη και αυτά που 

διδάσκουν μπορεί να αντανακλούν τις δικές τους θέσεις σε θρησκευτικά ζητήματα.  

Για το λόγο αυτό, οι θρησκευτικές όψεις της ετερότητας είναι σημαντικό  να 

αποτελούν κομμάτι της εκπαίδευσης δασκάλων, εφόσον οι εμπειρίες τους και η 

προηγούμενη γνώση τους καθορίζει τη φύση του προγράμματος  που εφαρμόζουν 

στην τάξη.  Ερευνητικά αποτελέσματα ανέδειξαν πως ο προσανατολισμός, η 

προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού, η οπτική του, η νοοτροπία του και η 

κοινωνική εν γένει γνώση που «κουβαλά» σχετίζεται με αυτά που κάνει και βλέπει 

μέσα στην τάξη, αφού η διδακτική του πράξη αποτελεί έκφραση της προσωπικής 

«λανθάνουσας» θεωρίας του (Nespor, 1987, Kagan, 1992). Ακόμη, οι στάσεις και οι 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών αποδείχθηκε ερευνητικά ότι καθοδηγούν τις 

συμπεριφορές τους απέναντι στους μαθητές.  

Τέλος, στην κατηγορία για τις σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και στην 

κοινότητα των αλλόθρησκων παιδιών, το 73% των φοιτητών θεωρεί πολύ σημαντικό 

το να πραγματοποιείται συζήτηση με τους αλλόθρησκους γονείς για τη συμμετοχή 

των παιδιών τους σε χριστιανικές ορθόδοξες γιορτές χωρίς να διαφωνεί κανείς από 

τους φοιτητές. Επίσης, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη η συζήτηση με 

τους αλλόθρησκούς γονείς για τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών τους (72%). Η 

άποψη για τη συμμετοχή των γονιών των αλλόθρησκων παιδιών στις γιορτές της 

τάξης βρίσκει τους φοιτητές σύμφωνους καθώς αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της 

ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης των παιδιών αυτών μέσα στη τάξη ( 66% ). Για το 

ζήτημα συνεργασίας σχολείου–οικογένειας, αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 
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σχετικές έρευνες, η εμπειρία έχει δείξει ότι η σχέση σχολείου–οικογένειας παίρνει τη 

μορφή τυπικών σχέσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων υποχρεώσεων, όπως η 

συμμετοχή των γονιών σε σχολικές εκδηλώσεις και η ενημέρωσή τους για τη σχολική 

επίδοση των παιδιών τους. Βέβαια, και στο εξωτερικό η γονεïκή εμπλοκή είναι 

περιορισμένη. Στις Η.Π.Α. οι γονείς σε ποσοστό 66% δηλώνουν ότι δεν έχουν αρκετό 

χρόνο να ασχοληθούν ή δεν γνωρίζουν τον τρόπο να εμπλακούν. Οι παράγοντες που 

αυξομειώνουν την ένταση και τη συχνότητα της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ 

οικογένειας–σχολείου διακρίνονται σε αυτούς που αφορούν τους γονείς, σε αυτούς 

που αφορούν το παιδί και σε αυτούς που αφορούν τον εκπαιδευτικό (Γκλιάου–

Χριστοδούλου,  2005). 

Εν κατακλείδι, μέσα από τις απαντήσεις των φοιτητών παρατηρούμε πως η 

διδασκαλία κατά τη γνώμη τους οφείλει  να στοχεύει  στον αλληλοσεβασμό και στη 

κατανόηση της ετερότητας των αλλόθρησκων παιδιών μέσα στη τάξη όσο και στη 

συνεργασία μεταξύ τους. Η πρακτική αυτή της διδασκαλίας μπορεί να λειτουργεί ως 

ασπίδα αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού και των στερεοτύπων που μπορεί να 

προκληθεί μέσα στο σχολικό περιβάλλον από ατυχείς χειρισμούς των εκπαιδευτικών. 

Η διδασκαλία είναι σημαντικό  να είναι πολύπλευρη εξετάζοντας και παρουσιάζοντας 

όλες τις πτυχές της θρησκευτικής ετερότητας στους μαθητές έτσι ώστε όλα τα παιδιά 

να νιώθουν ισότιμα και αποδεκτά από τη μαθητική κοινότητα. Σε αυτό το έργο είναι 

απαραίτητο όμως να συμβάλλουν και οι γονείς των αλλόθρησκων παιδιών 

συμμετέχοντας ενεργά, παρουσιάζοντας τις παραδόσεις/ εμπειρίες τους στο μαθητικό 

σύνολο. Με τους τρόπους αυτούς παρέχεται μια πολύπλευρη γνώση για τα 

χαρακτηριστικά και των άλλων θρησκειών και συμβάλλουν  έτσι στην ειρηνική 

συμβίωση των παιδιών μεταξύ τους και ενισχύουν τόσο το αίσθημα της 

αυτοαντίληψης τους όσο και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους 

(Derman–Sparks, 2004). Είναι βέβαια σημαντικό να συνυπολογίσει κανείς έναν 

σημαντικό για την πορεία της έρευνας περιορισμό: Οι ερωτώμενοι δεν έχουν επί της 

ουσίας διδάξει σε πολυθρησκευτική τάξη και δεν έχουν αντιμετωπίσει τα σχετικά 

προβλήματα, κάτι που ίσως άλλαζε ουσιαστικά την τοποθέτησή τους. 
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Abstract 

 

The paper is a part of a doctoral thesis that examines the student’s (of primary and 

secondary education) criteria during the selection of the 2
nd

 foreign language. The 

survey is based on quantitative data, collected through 1380 questionnaires addressed 

to sample students from three directorates of education: Kilkis, Arta, B’ of Athens. 

The intuitive ascertainment that students of southern Greece choose as second 

language French while in northern Greece German is discussed as well as the 

potential influence by family members and friends on the students regarding 2
nd

 

foreign language choice.  

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής και εξετάζει τα 

κριτήρια μαθητών και μαθητριών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης κατά την 

επιλογή της 2
ης

 ξένης γλώσσας. Η έρευνα είχε ποσοτικά χαρακτηριστικά και τα 

δεδομένα της (1380 ερωτηματολόγια μαθητών) συλλέχθηκαν από τρεις διευθύνσεις 

εκπαίδευσης : Κιλκίς, Άρτας και Β’ Αθήνας. Στο κείμενο που ακολουθεί συζητείται 

εάν και κατά πόσο ισχύει η διαπίστωση ότι οι μαθητές της νότιας Ελλάδας επιλέγουν 

ως 2
η
 ξένη γλώσσα τα γαλλικά ενώ στη βόρεια Ελλάδα τα γερμανικά και αν οι 

απόψεις μελών της οικογένειας και φιλικών προσώπων επηρεάζουν τους μαθητές και 

τις μαθήτριες κατά την επιλογή της 2
ης

 ξένης γλώσσας στο σχολείο. 

 

 

 

mailto:tania_papa@yahoo.co.uk
mailto:dkakana@nured.auth.gr
mailto:mariapap@uth.gr
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Εισαγωγή 

 

Το πρώτο Κοινό Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούσε τον 

τομέα της Εκπαίδευσης εγκρίθηκε με το ψήφισμα της 9
ης

 Φεβρουαρίου 1976 που 

υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών –μελών. Ήταν η πρώτη φορά που σε 

κείμενο της Ε.Ο.Κ. εμφανίστηκε ο όρος «Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης» 

και μεταξύ των στόχων του περιλάμβανε και την ενίσχυση της διδασκαλίας των 

ξένων γλωσσών (Τσαούσης, 2007).  

Σαράντα χρόνια μετά, όπως διευκρινίζεται στο  θεματολογικό δελτίο του Μαΐου 

2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ), στόχος της γλωσσικής πολιτικής της 

παραμένει η προώθηση της διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών στην ΕΕ 

και η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τις γλώσσες όλων των κρατών μελών 

(Györffi, 2016). Βασική της πολιτική συνεχίζει να είναι δηλαδή η ενίσχυση της 

Πολυγλωσσίας με δυναμικές πολιτικές Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Πολιτικής που 

προτείνονται σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον πιο μεγάλο (47 

κράτη– μέλη) και παλιό (ιδρύθηκε το 1949) ευρωπαϊκό οργανισμό. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης διαμορφώνει την πρόταση 

γλωσσικής πολιτικής του αναγνωρίζοντας έναν εννοιολογικό διαχωρισμό μεταξύ δυο 

όρων που περιγράφουν τη γλωσσική ποικιλία σε κάθε κοινωνία, δηλαδή της 

πολυγλωσσίας (multilingualism) και της πολλαπλογλωσσίας (plurilngualism). Βάσει 

αυτής της εννοιολογικής διάκρισης: η πολυγλωσσία (multilingualism) αναφέρεται 

στην ύπαρξη περισσότερων από μία γλωσσών ή γλωσσικών ποικιλιών σε μια 

γεωγραφική περιοχή, ενώ η πολλαπλογλωσσία αναφέρεται σε ένα σύνολο γλωσσών ή 

γλωσσικών ποικιλιών που χρησιμοποιούνται σε ατομική βάση, 

συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που ορίζονται ως "μητρική γλώσσα" ή ως 

"πρώτη γλώσσα" και κάθε άλλης γλώσσας ή γλωσσικής ποικιλίας που μπορεί κάποιος 

να χρησιμοποιεί. Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω ορισμό, η Ευρώπη είναι μια 

πολυγλωσσική κοινωνία επειδή σε αυτή περιλαμβάνονται διάφορες γλώσσες, ενώ 

μέσα στην κοινωνία υπάρχουν πολλαπλόγλωσσοι πολίτες οι οποίοι μιλούν έναν 

αριθμό γλωσσών ή γλωσσικών ποικιλιών όπως υπάρχουν και μονόγλωσσοι πολίτες, 

οι οποίοι μιλούν μόνο μία
141

.  

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση (COM(2008)566), τον Σεπτέμβριο του 2008,  

της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών με θέμα: «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και 

κοινή δέσμευση»,  η γνώση ξένων γλωσσών θεωρείται μία από τις βασικές δεξιότητες 

που χρειάζεται να αποκτά κάθε πολίτης της ΕΕ προκειμένου να βελτιώσει τις 

ευκαιρίες του στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης, ιδίως κάνοντας χρήση του δικαιώματος της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, στόχος της ΕΕ είναι, επομένως, κάθε 

πολίτης της να κατέχει δύο γλώσσες επιπλέον της μητρικής του και προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες στο 

σχολείο από νεαρή ηλικία.  

Επίσης, αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές της ΕΕ καθορίζονται όλο και 

περισσότερο από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» στα πλαίσια της οποίας τίθεται η 

εκμάθηση γλωσσών ως προτεραιότητα και  η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες ως  μία 

                                                           
141Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την 

Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική Πολιτική: http://elp.enl.uoa.gr/proo8hsh–ths–polyglwssias–sthn–

eyroph/polyglwssia–kai–symboylio–ths–eyrophs/h–polyglwssia–sto–symboylio–ths–eyrophs.html   

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM%282008%290566
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από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Σημείο–κλειδί για την προώθηση της γλωσσομάθειας στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται η μελέτη των γλωσσικών στάσεων που με τη σειρά 

τους καθορίζουν τα κίνητρα των μαθητών στην επιλογή εκμάθησης μιας ξένης 

γλώσσας.  

 

 

Οι γλωσσικές στάσεις και τα κίνητρα στην επιλογή εκμάθησης ξένης γλώσσας 

 

Σύμφωνα με τον Crystal (1992), γλωσσικές στάσεις είναι τα συναισθήματα που έχουν 

οι άνθρωποι για τη γλώσσα τους ή για τη γλώσσα των άλλων. Ο Baker (1992), 

διακρίνει τις γλωσσικές στάσεις στις: α) στάσεις απέναντι στην εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας, β) στάσεις απέναντι σε μαθήματα γλωσσών καθώς και γ) στάσεις 

(προτιμήσεις) των γονέων για την εκμάθηση μιας γλώσσας από τα παιδιά τους, ενώ ο 

Fasold (1984) διακρίνει πέντε είδη επιδράσεων των γλωσσικών στάσεων, ένα από τα 

οποία είναι ότι οι στάσεις απέναντι στη γλώσσα μπορεί να επηρεάζουν την εκμάθηση 

ξένων ή δεύτερων γλωσσών. Η σπουδαιότητα των γλωσσικών στάσεων θεωρείται 

από πολλούς ερευνητές πολύ σημαντική στη διαμόρφωση των κινήτρων στην 

εκμάθηση μιας γλώσσας. Κατά τον Ager (2001), οι σκοποί, σε συνδυασμό με τις 

ανάγκες, και οι στάσεις είναι συνιστώσες αυτών των κινήτρων. Τα κίνητρα μάθησης 

(motivation), όρος ιδιαίτερα πολύπλοκος και πολυδιάστατος με πολλούς ορισμούς και 

πολλές κατηγοριοποιήσεις έχει απασχολήσει ήδη από το τη δεκαετία του 1960 

πολλούς μελετητές όπως τον Carroll, ο οποίος είχε προτείνει ένα μοντέλο που 

ενσωμάτωνε την ικανότητα, τα κίνητρα και την έκθεση στη γλώσσα, για να 

προβλέψει την επιτυχία ενός εντατικού μαθήματος ξένων γλωσσών (Ανδρουλάκης, 

2008). Και κατά τον Gardner (1985), τα κίνητρα εμπεριέχουν έναν σκοπό, μια 

προσπάθεια, μια επιθυμία για την επίτευξη αυτού του σκοπού και μια ευνοϊκή στάση 

απέναντι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όπως γίνεται κατανοητό, η έννοια του 

σκοπού είναι ο κοινός τόπος σε πάρα πολλούς ορισμούς των κινήτρων μάθησης μιας 

ξένης γλώσσας.  

Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί η μεγάλη ποικιλία που παρατηρείται στη 

διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την κατηγοριοποίηση των κινήτρων μάθησης, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι η έννοια τους είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. 

Συγκεκριμένα, οι Gardner και Lambert (1972) αντιμετωπίζουν τη στάση ως ένα από 

τα φαινόμενα των κινήτρων και προτείνουν τη διάκριση ανάμεσα σε ένταση κινήτρων 

και σε προσανατολισμό κινήτρων, ο οποίος με τη σειρά του διακρίνεται σε ενταξιακό 

προσανατολισμό (κίνητρο ενσωμάτωσης/ integrativemotivation) και χρηστικό 

προσανατολισμό (κίνητρο επίτευξης στόχων/ instrumentalmotivation). Ο ενταξιακός 

προσανατολισμός χαρακτηρίζεται από τις θετικές στάσεις του μαθητή απέναντι στην 

κοινότητα ομιλητών της γλώσσας– στόχου και από την επιθυμία του να ενταχθεί σε 

αυτήν την κοινότητα, ενώ ο χρηστικός προσανατολισμός προϋποθέτει τον σκοπό της 

απόκτησης κοινωνικών ή οικονομικών αγαθών μέσω της γνώσης μιας δεύτερης 

γλώσσας.  

Επίσης, μεγάλης σημασίας για τα κίνητρα μάθησης είναι η θεωρία του 

αυτοκαθορισμού ή αυτοπροσδιορισμού των Deci και Ryan ήδη από το 1985. Η 

συγκεκριμένη θεωρία τονίζει τη δυναμική σχέση μεταξύ του ατόμου και του 

περίγυρού του και στηρίζεται στη σχέση μεταξύ των ενδογενών και εξωγενών 

κινήτρων και της ανθρώπινης ανάγκης για αυτονομία. Βασιζόμενοι λοιπόν, στον 

βαθμό αυτοκαθορισμού διακρίνουν τρεις κατηγορίες κινήτρων: α) τα μη κίνητρα (την 
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απουσία δηλαδή κινήτρων), β) τα εξωγενή κίνητρα και γ) τα ενδογενή κίνητρα (Deci 

& Ryan, 1985). Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, οι αυτοκαθοριζόμενες συμπεριφορές 

έχουν θετικά αποτελέσματα σε αντίθεση με τις μη αυτοκαθοριζόμενες συμπεριφορές 

που έχουν αρνητικές συνέπειες. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα 

ελεύθερης επιλογής μιας δραστηριότητας με την οποία θέλουν να ασχοληθούν, 

αναζητούν τις συνθήκες εκείνες στων οποίων τις προκλήσεις μπορούν να 

ανταποκριθούν και στην προσπάθειά τους αυτή αναπτύσσουν ένα αίσθημα επάρκειας 

των ικανοτήτων τους. Οι Deci και Ryan συνεχίζουν την ανάλυσή τους διακρίνοντας 

και περαιτέρω τα εξωγενή κίνητρα σε υποκατηγορίες όπως α) εξωγενή κίνητρα με 

εξωτερική ρύθμιση, β) εξωγενή κίνητρα με εξωτερική επιρροή, γ) εξωγενή κίνητρα 

με ταύτιση και δ) εξωγενή κίνητρα με ένταξη πηγαίνοντας προοδευτικά από τα 

λιγότερο προς τα περισσότερο αυτοκαθοριζόμενα εξωγενή κίνητρα.   

Όπως αναφέρει ο Dörnyei (2003), τη θεωρία των Deci και Ryan την εξελίσσει ο 

Vallerand διακρίνοντας και κατηγοριοποιώντας τα ενδογενή κίνητρα σε α) ενδογενές 

κίνητρο για τη γνώση (IM–knowledge/ το αίσθημα της ικανοποίησης ότι αποκτά νέες 

γνώσεις και εξελίσσεται), β) ενδογενές κίνητρο για την επίτευξη (IM– 

accomplishment/ το αίσθημα της ικανοποίησης ότι αποπερατώνει μια προσπάθεια) γ) 

ενδογενές κίνητρο με σκοπό τη βίωση διέγερσης (IM – stimulation/ τα αισθήματα που 

διεγείρονται κάνοντας μία εργασία) και τα εξωγενή κίνητρα σε α) εξωτερικής 

ρύθμισης (externalregulation), παράγοντες που καθορίζονται όχι από το ίδιο το 

άτομο, β) ενδοσκοπικής ρύθμισης (introjectedregulation), παράγοντες που αφορούν 

την ενασχόληση με μια δραστηριότητα λόγω μιας πίεσης που έχει εσωτερικευθεί για 

να ανταποκριθεί σε μια δραστηριότητα και γ) ρύθμιση ταύτισης 

(identifiedregulation), ενασχόληση με μια δραστηριότητα ως προϊόν ελεύθερης 

επιλογής.  

Στην περίπτωση της εκμάθησης μιας γλώσσας είναι ιδιαίτερα πρόδηλη η 

διαφοροποίηση στα κίνητρα ανάλογα με τις συνθήκες καθώς και με τα περιβάλλοντα 

εκμάθησης της (Dörnyei, 2003). Διαφοροποιείται ακόμη και στην περίπτωση που η 

γλώσσα, που καλείται κάποιος να μάθει είναι η 2
η
 ξένη γλώσσα, όπως είναι στην 

περίπτωση της έρευνάς μας, που απλά περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιβάλλεται να τη διδαχθούν  οι 

μαθητές στο σχολικό περιβάλλον ή αν πρόκειται για την 1
η
 ξένη γλώσσα, που είναι 

πλέον κατά κύριο λόγο η αγγλική γλώσσα, η οποία έχει καθιερωθεί ως διεθνή 

γλώσσα επικοινωνίας (linguafranca) ή αν πρόκειται για μία από τις επίσημες ή μη 

γλώσσες επικοινωνίας  της περιοχής στην οποία κάποιος κατοικεί. Πολλοί μελετητές 

λοιπόν τη δεκαετία του 1990 έκαναν λόγο για τη θεωρία των «κινήτρων σε 

εκπαιδευτικό πλαίσιο». Η καθοδηγούμενη, δηλαδή, εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε 

σχολικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη θεωρία βασίζεται στην παραδοχή ότι το 

σχολικό περιβάλλον και γενικότερα οποιοδήποτε περιβάλλον καθοδηγούμενης 

εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

κατάλληλων κινήτρων. Οι εν λόγω ερευνητές ξεκίνησαν να εξετάζουν την επίδραση 

διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των κινήτρων μάθησης σε ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως: α) τους παράγοντες που σχετίζονται με το μάθημα, όπως, 

επί παραδείγματι, τη συνάφεια του εκπαιδευτικού υλικού, το κατά πόσο είναι 

ενδιαφέρουσες οι προτεινόμενες δραστηριότητες, την καταλληλότητα των μεθόδων 

διδασκαλίας κ.ά., β) τους παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό, όπως η 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, η συμπεριφορά του, ο τρόπος διδασκαλίας που 

υιοθετεί και γ) τους παράγοντες που σχετίζονται με το μαθητικό κοινό, όπως τα 

διάφορα χαρακτηριστικά των μαθητών, η συνοχή μεταξύ των μαθητών, οι στόχοι των 

μαθητών κ.ά. (Dörnyei 2003). 
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Τέλος σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη (2008), το κοινωνικό–εκπαιδευτικό 

μοντέλο εκμάθησης 2ης ξένης γλώσσας έθεσε την έννοια των κινήτρων στο κέντρο 

του ενδιαφέροντος. Στο μοντέλο αυτό, τα κίνητρα ορίζονται ως ο προσανατολισμός 

του μαθητή σε σχέση με τον στόχο της εκμάθησης μιας 2ης γλώσσας  και νοούνται 

ως αποτελούμενα  από τρία συστατικά στοιχεία: την προσπάθεια (τον χρόνο που 

επενδύεται και τη διαδρομή του μαθητή), την επιθυμία (σε ποιο βαθμό ο μαθητής 

θέλει να γίνει ικανός στη γλώσσα που μαθαίνει) και το βίωμα (τις συναισθηματικές 

αντιδράσεις απέναντι στην εκμάθηση).  

Στο σημείο αυτό και πριν περάσουμε στην παρουσίαση της έρευνάς μας θα 

ήταν χρήσιμη μια σύντομη περιγραφή του νομικού πλαισίου για τη διδασκαλία της 

2
ης

 ξένης γλώσσας στην Ελλάδα. 

 

 

Το νομικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της 2
ης

  ξένης γλώσσας στην Ελλάδα 

 

Ιστορική ανασκόπηση της παρουσίας των ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα 

 

Είναι γεγονός ότι η ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόστηκε στην 

Ελλάδα εμφανίζεται άμεσα συνδεδεμένη, ιστορικά, με τις πολιτικές εξελίξεις τόσο σε 

διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με τη Χοϊδά (2003), η παρουσία του μαθήματος των γαλλικών σε όλα 

τα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης από το 1837, έτος 

εισαγωγής της γαλλικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καθόλη τη διάρκεια του 

19ου αιώνα, είναι συνεχής και αδιάλειπτη.  

Μόλις μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και λόγω του γεγονότος ότι 

η αγγλική γλώσσα επικράτησε έναντι των υπολοίπων και ορίστηκε ως 1η επίσημη 

γλώσσα εργασίας πολλών διεθνών οργανισμών (π.χ. ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, UNICEF, 

UNESCO), βάσει του Αναγκαστικού Νόμου 752 της 21ης Δεκεμβρίου 

1945
142
καθιερώνεται το μάθημα της αγγλικής γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα στα 

γυμνάσια.  

Παρ΄όλα αυτά, ούτε με το εν λόγω διάταγμα ούτε με το διάταγμα 5 της 19
ης

 

Νοεμβρίου 1953 «Περί κανονισμού του αναλυτικού και Ωρολόγιου Προγράμματος 

της Αγγλικής γλώσσης»
143

 αλλάζει το Πρόγραμμα των Γυμνασίων του Κράτους που 

είναι το ίδιο Πρόγραμμα που βρίσκεται σε ισχύ από το 1935 (Διάταγμα της 5ης 

Νοεμβρίου 1935
144

). Στην ουσία, αυτό που επιτυγχάνεται είναι, απλά, η προσθήκη 

της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο παλαιό πρόγραμμα, σηματοδοτώντας την 

τάση για καλλιέργεια περισσότερων της μίας ξένων γλωσσών και αμφισβητώντας την 

έως τότε «κυριαρχία» της γαλλικής ως της μόνης υποχρεωτικά διδασκόμενης ξένης 

γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Αντωνίου, 2016).  

Από την 9
η
 Ιουλίου 1961, ημέρα της υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης της 

Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) δρομολογείται η 

καθιέρωση της διδασκαλίας περισσότερων ξένων γλωσσών στην ελληνική 

εκπαίδευση και στη συνέχεια δημοσιεύεται το Νομοθετικό Διάταγμα 672 της 12
ης

 

                                                           
142Αναγκαστικός Νόμος 752 της 21

ης
 Δεκεμβρίου 1945 «Περί της εισαγωγής της Αγγλικής γλώσσης 

ως υποχρεωτικού μαθήματος εις τα Γυμνάσια», ΦΕΚ 311, τ. Α’, 21 Δεκεμβρίου 1945, άρθρο 3.  
143

 Βασιλικό Διάταγμα 5 του 1953 «Περί κανονισμού του Αναλυτικού και Ωρολόγιου προγράμματος 

της Αγγλικής γλώσσης», ΦΕΚ 334, τ. Α’, 19 Νοεμβρίου 1953, [άρθρο μόνον], σ. 2712.   
144
«Περί του αναλυτικού προγράμματος της Μέσης Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 537, τ. Α’, 5 Νοεμβρίου 

1935 
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Σεπτεμβρίου 1961
145

 με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Γυμνασίου Α’ 

Βαθμίδας (των τριών πρώτων τάξεων) στο οποίο παύει να υπάρχει η αόριστη 

αναφορά «Ξένη Γλώσσα» καθώς αναγράφεται με σαφήνεια η διάκριση της 

διδασκαλίας του μαθήματος Γαλλικά ή Αγγλικά.  

Σταδιακά, μετά και την ένταξη της χώρας μας ως πλήρες μέλος της Ε.Ο.Κ. 

(1981) και ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ (1992), 

προωθήθηκαν μέτρα στήριξης της ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής με κύριο 

στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας των σύγχρονων ξένων γλωσσών και της 

πολυγλωσσίας. Πριν επικυρωθεί, την 1 Νοεμβρίου 1993, η Συνθήκη για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα έχει συντελεστεί ήδη από τον Οκτώβριο η 

πρώτη φάση της ένταξης των τριών «ισχυρών» σύγχρονων ξένων γλωσσών (αγγλικά, 

γαλλικά και γερμανικά) στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Αντωνίου, 2016). Με το Προεδρικό Διάταγμα 447
146

 γίνονται τροποποιήσεις στα 

ωρολόγια προγράμματα των τριών τάξεων του γυμνασίου όπου καθιερώνεται η 

διδασκαλία της 2
ης

  ξένης γλώσσας (η γαλλική ή η γερμανική) ενώ με καθυστέρηση 

μίας ημέρας δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα 451
147
, με το οποίο εισάγεται η 

διδασκαλία της γερμανικής στο Γυμνάσιο.  

Η καθιέρωση της αγγλικής ως 1
ης

 υποχρεωτικής και της γαλλικής ή γερμανικής 

ως 2
ης

  υποχρεωτικής ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο γίνεται το 1996
148

 ενώ το 1997 

ξεκινάει η πιλοτική λειτουργία παράλληλων τμημάτων διδασκαλίας γαλλικής και 

γερμανικής γλώσσας 
149

.  

 

Η εισαγωγή της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας ως 2
ης

 ξένης γλώσσας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 

Σε μία ακόμη προσπάθεια προώθησης της πολυγλωσσίας και αύξησης των 

διδασκόμενων ξένων γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το σχολικό έτος 

2008–2009 και ύστερα από δύο (2) έτη πιλοτικής εφαρμογής
150
, αποφασίστηκε η 

εισαγωγή της ιταλικής γλώσσας για τους μαθητές της Α’ γυμνασίου στα γυμνάσια 

όλης της χώρας στο πλαίσιο της παράλληλης διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας
151

. 

Έναν χρόνο αργότερα, από το σχολικό έτος δηλαδή 2009–2010, εισήχθη στο 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου και η ισπανική
152

 ως 2η ξένη 

γλώσσα, παράλληλα με τη γαλλική, τη γερμανική και την ιταλική. Και στην 

                                                           
145

 Διάταγμα 672 της 12
ης

 Σεπτεμβρίου του 1961, το οποίο τροποποιεί το Διάταγμα 624 «Περί του 

αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος του Γυμνασίου της πρώτης βαθμίδος», ΦΕΚ 124, τ. Α’, 7 

Σεπτεμβρίου 1961.   
146

 «Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 185, τ. Α’, 7 Οκτωβρίου 1993  
147«Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 187, τ.Α’, 8 Οκτωβρίου 1993 
148Εγκύκλιος Γ2/4752/22–8–1996  
149

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 78/1997, ΦΕΚ 65 τ. Α’ / Εγκύκλιος Γ2/4430/30–

7–1997 
150

 ΦΕΚ 1154, τ. Β’, 28 Αυγούστου 2006, «Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 54530/Γ2/2–6–2005 

Υπουργικής Απόφασης ως προς τα μαθήματα του Γυμνασίου» 
151

 Υπουργική Απόφαση αριθ. 111800/Γ2/02–09–2008 «Διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο 

Γυμνάσιο»  
152

 Υπουργική Απόφαση αριθ. 105954/Γ2/03–09–2009, «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 54530/Γ2/2–6–

2005 Υπουργικής Απόφασης που αφορά την εισαγωγή της Ισπανικής γλώσσας στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου», ΦΕΚ 1890, τ. Β’, 4 Σεπτεμβρίου 2009 
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περίπτωση της ισπανικής είχε προηγηθεί η πιλοτική της εισαγωγή από το σχολικό 

έτος 2006–2007
153

.  

Η δυνατότητα όμως επιλογής ως 2ης ξένης γλώσσας είτε της ιταλικής είτε της 

ισπανικής αφαιρέθηκε από τους μαθητές τόσο του γυμνασίου όσο και του λυκείου 

στην ουσία από το σχολικό έτος 2011–2012. Με Υπουργική Απόφαση του Ιουνίου 

του 2011, προστέθηκε ως προϋπόθεση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών επιλογής 

η ανάγκη ύπαρξης μόνιμα διορισμένου με οργανική θέση εκπαιδευτικού της γλώσσας 

που θα διδάσκονταν οι μαθητές
154
. Η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε το επόμενο 

σχολικό έτος και άρθηκε η προϋπόθεση κατοχής οργανικής θέσης αλλά παρέμεινε 

αυτή της ύπαρξης μόνιμα διορισμένου εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα να ανασταλεί η 

διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεδομένου ότι 

στον κλάδο ΠΕ40 Ισπανικής γλώσσας δεν υφίστατο εκπαιδευτικό προσωπικό με 

οργανική θέση ανά την επικράτεια.  

Αναφορικά με το μάθημα της Ιταλικής, αν και υπήρχε μόνιμο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, κλάδου ΠΕ34 Ιταλικής γλώσσας, με Υπουργική Απόφαση καταργήθηκε 

από το ωρολόγιο πρόγραμμα των γυμνασίων το σχολικό έτος 2013–2014
155

 για να 

ξαναπροστεθεί το σχολικό έτος 2016–2017
156

. 

 

Η ένταξη της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Σε συνέχεια του νόμου 1566 του 1985
157

 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η ένταξη της 

διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, και με δύο χρόνια 

καθυστέρηση, εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση αριθ. Γ1/636/05–10–1987 με την 

οποία εισάγεται σε πειραματική βάση από το σχολικό έτος 1987–1988 η διδασκαλία 

της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας στις Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις σε 124 δημοτικά 

σχολεία, τα επονομαζόμενα «Σχολεία Δοκιμαστικής Εφαρμογής Νέων 

Προγραμμάτων». Στα 80 από τα εν λόγω σχολεία προβλεπόταν η διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας και στα 44 της γαλλικής, δεδομένου ότι η επιλογή της γλώσσας 

έγινε σύμφωνα με την ξένη γλώσσα που θα διδάσκονταν οι μαθητές στα γυμνάσια 

στα οποία θα συνέχιζαν τη φοίτησή τους. Τα επόμενα χρόνια η δοκιμαστική 

εφαρμογή διευρύνεται σε ολοένα και περισσότερα Δημοτικά Σχολεία, ώσπου το 1993 

η διδασκαλία της αγγλικής – αλλά όχι της γαλλικής – εισάγεται υποχρεωτικά από τη 

Δ΄ τάξη σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, εκτός από τα ολιγοθέσια 

(μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια) (Μαλιβίτση, χ.χ.). 

 

Η αγγλική γλώσσα στο δημοτικό σχολείο 

 

Από το σχολικό έτος 2006–2007, τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση 

«Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο»
158
, σύμφωνα με 

την οποία ορίζεται αναμορφωμένο Διδακτικό Ωράριο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

                                                           
153

 ΦΕΚ1115, τ. Β’, 16 Αυγούστου 2006, «Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 54530/Γ2/2–6–2005 

Υπουργικής Απόφασης ως προς τα μαθήματα του Γυμνασίου» 
154

 Υπουργική απόφαση 71103/Γ2/24–06–2011, «Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο», 

ΦΕΚ 1575, τ. Β’, 27 Ιουνίου 2011 
155Υπουργική Απόφαση 115475/Γ2/21–08–2013,  
156

 ΦΕΚ 2449, τ. Β’, 9 Αυγούστου 2016, «Τροποποίηση της αριθμ. 93381/Δ2/07–06–2016 υπουργικής 

απόφασης (Β’1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του 

Ημερησίου Γυμνασίου»   
157

 Νόμος 1566 του 1985, ΦΕΚ 167, τ. Α’, 30 Σεπτεμβρίου 1985, άρθρο 4, παρ. 12  
158

 Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ.12/773/77094/Γ1/28–7–2006, «Αναμόρφωση Ωρολογίων 

Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο» , ΦΕΚ 1139, τ. Β’, 23 Αυγούστου 2006, άρθρο 2 
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6/θέσιων και άνω δημοτικών σχολείων συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου 

προγράμματος. Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση η αγγλική γλώσσα διδασκόταν, 

πλέον, από τη Γ’ τάξη δημοτικού και για τρεις (3) ώρες την εεβδομάδα, ενώ από το 

σχολικό έτος 2010–2011 τέθηκε σε εφαρμογή το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο 

και ωρολόγιο πρόγραμμα των οκτακοσίων (800) ολοήμερων δημοτικών σχολείων με 

Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
159

. Στα ορισμένα σχολεία με ΕΑΕΠ 

η αγγλική γλώσσα διδασκόταν και στις Α’ και Β’ τάξεις του δημοτικού για δύο (2) 

ώρες την εεβδομάδα στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης 

Εκπαίδευσης στο Σχολείο». 

Για το σχολικό έτος 2017–2018, με το πολύ πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα
160

 

ορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας σε όλα τα δημοτικά σχολεία της 

χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω στα οποία η αγγλική γλώσσα 

διδάσκεται στην Α’ και Β’ δημοτικού για μία (1) ώρα την εεβδομάδα και στις 

υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού για τρεις (3) ώρες την εεβδομάδα. 

 

Πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής της 2ης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

Από το σχολικό έτος 2005–2006, η χώρα μας εφάρμοσε σε πιλοτική μορφή τη 

διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στις Ε’ και Στ’ τάξεις 219 δημοτικών σχολείων 

δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στη γαλλική και 

γερμανική γλώσσα
161
. Εν συνεχεία, τον Ιούλιο του 2006, με την Υπουργική Απόφαση 

αριθ. Φ.12/773/77094/Γ1
162

 αποφασίζεται η επέκταση της διδασκαλίας της 2ης ξένης 

γλώσσας σε όλα τα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία της χώρας  για τα σχολικά έτη 

2006–2007 και 2007–2008 για δύο (2) ώρες την εεβδομάδα «στο πλαίσιο ποικίλων 

δράσεων της Ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής, που αφορούν στην προώθηση της 

γλωσσικής πολυμορφίας και την εκμάθηση των γλωσσών ως προϋποθέσεις για την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη 

καθώς και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του κάθε πολίτη»
163

.  

Τον Μάϊο του 2009 στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ. 

52/608/57286/Γ1/20–05–2009
164

 αναφέρεται ότι «η διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης 

Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της 

ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής, που προωθεί τη γλωσσική πολυμορφία και την 

εκμάθηση των γλωσσών, ως προϋπόθεση για να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες, 

που θα συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη και κυρίως στην κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη του κάθε πολίτη». Επίσης, γίνεται σαφής η πρόθεση του 

Υπουργείου να συνεχιστεί η διδασκαλία της 2
ης

 ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση καθώς τονίζεται ότι «η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο 

Δημοτικό Σχολείο συνέβαλε στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 
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 Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ 12/620/61531/Γ1/31–05–2010, «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών 

Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα», ΦΕΚ 804, τ. Β’, 9 Ιουνίου 2010  
160

 Προεδρικό Διάταγμα 79, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», ΦΕΚ 

109, τ. Α’, 1 Αυγούστου 2017   
161

 Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ.52/354/48265 /Γ1/17–5–2005, «Πιλοτική εφαρμογή διδασκαλίας 

δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό Σχολείο» 
162
Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ.12/773/77094/Γ1/28–07–2006, «Αναμόρφωση Ωρολογίων 

Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο», ΦΕΚ 1139, τ. Β’, 23 Αυγούστου 2006, άρθρο 2 
163

 Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ. 52/530/55028/Γ1/1–6–2006, «Επέκταση της διδασκαλίας της 

δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο»  
164

 Υπουργική Απόφαση αριθ. Φ.52/608/57286/Γ1/20–05–2009, «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας 

στα Δημοτικά Σχολεία» 
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ξενόγλωσσης εκπαίδευσης οριοθετώντας εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες 

που παρατηρούνται στη συγκεκριμένη βαθμίδα».  

Με την πρόσφατη Υπουργική απόφαση
165
, επεκτείνεται η διδασκαλία της 2

ης
 

ξένης γλώσσας στα 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία για τα οποία καθορίζεται 

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και αναμορφώνεται το διδακτικό 

ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα τους.  

 

Καθώς το πρόγραμμα, λοιπόν, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει εδώ και 20 

χρόνια, ενώ η αντίστοιχη υλοποίηση στην Πρωτοβάθμια λειτουργεί εδώ και 10 

χρόνια, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε στοιχεία από την εφαρμογή του και να 

συζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές επιλέγουν τη 2η ξένη γλώσσα. 

Αντικείμενο, λοιπόν, της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση των κριτηρίων 

επιλογής της 2ης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στο δημόσιο σχολείο. Η εργασία περιορίζεται στην επιλογή ανάμεσα στη γαλλική και 

γερμανική γλώσσα, η διδασκαλία των οποίων στο σχολείο πραγματοποιείται σε 

μεγαλύτερο βάθος χρόνου και συνιστούν πλέον τις μοναδικές επιλογές για τους 

μαθητές και τις μαθήτριες. 

Η εργασία αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής που εκπονείται  στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Αφετηρία της εργασίας ήταν η εμπειρική διαπίστωση της πρώτης εισηγήτριας, η 

οποία είναι καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο από το 2007, ότι 

υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στις προτιμήσεις των παιδιών για τη 2
η
 ξένη 

γλώσσα στη βόρεια και στη νότια Ελλάδα. 

Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2014) 

που ανακοινώνονται κάθε χρόνο για το κλείσιμο των σχολικών ετών καταγράφεται 

μια μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στη βόρεια και την υπόλοιπη Ελλάδα αναφορικά 

με την επιλογή των μαθητών στη 2
η
 ξένη γλώσσα τόσο στα δημοτικά, όσο και στα 

γυμνάσια. Ενδεικτικός της μεγάλης διαφοροποίησης ανάμεσα στη Βόρεια και την 

υπόλοιπη Ελλάδα  είναι ο χάρτης που ακολουθεί για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

για το σχολικό έτος 2013–2014 και οπτικοποιεί τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165

 Υπουργική απόφαση αριθ. Φ12/657/70691/26–04–2016, «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», ΦΕΚ 1324, τ. Β’, 11 Μάϊου 2016,άρθρο πρώτο 
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Επί παραδείγματι, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής για τη λήξη του σχολικού έτους 2013–2014 στην Κεντρική 

Μακεδονία 11.628 μαθητές επέλεξαν να διδαχθούν τα γαλλικά ως 2η ξένη γλώσσα 

ενώ 23.173 τα γερμανικά, στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 2.184 μαθητές 

επέλεξαν τα γαλλικά και 6.593 μαθητές τα γερμανικά ενώ στη Νότια Ελλάδα η 

εικόνα διαφοροποιείται. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Στερεά Ελλάδα 4.819 

μαθητές επέλεξαν τα γαλλικά έναντι 1.552 μαθητών που επέλεξαν τα γερμανικά και 

στην Αττική 27.142 επέλεξαν τα γαλλικά έναντι 16.631 που επέλεξαν τα γερμανικά. 

Η κατάσταση που καταγράφεται για το έτος 2013–2014 είναι ενδεικτική και για τα 

προηγούμενα έτη. Αποτελεί, δηλαδή, μία σταθερή χωρική διαφοροποίηση στην 

επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας.   

Ο στόχος, λοιπόν της έρευνας που διεξήχθη την άνοιξη του 2012 ήταν να 

μελετήσει τα κριτήρια επιλογής της 2
ης

 ξένης γλώσσας στο πλαίσιο του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ποιοι είναι, δηλαδή οι λόγοι που ωθούν τους μαθητές να 

διαλέξουν είτε τα γαλλικά, είτε τα γερμανικά ως 2
η
 ξένη γλώσσα τόσο στο δημοτικό 

όσο και στο γυμνάσιο, για ποιο λόγο παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα 

στη βόρεια και στη νότια Ελλάδα, από ποιους παράγοντες (ενδογενείς ή εξωγενείς) 

επηρεάζονται οι μαθητές και μαθήτριες σε αυτή τους την απόφαση.  

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε εάν κατά την επιλογή 

της 2
ης

 ξένης γλώσσας, στο δημοτικό και το γυμνάσιο, οι μαθητές επηρεάζονται από 

το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους. 

 

 

Μεθοδολογία της έρευνας  

 Επιλογή δείγματος 

 Γεωγραφικός προσδιορισμός του δείγματος 

Το πεδίο της έρευνας ορίστηκε γεωγραφικά στους νομούς Κιλκίς– Άρτας και Αττικής 

(και πιο συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Β’ Αθήνας). 

Οι νομοί του Κιλκίς και της Άρτας επιλέχθηκαν ως δύο χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις μεγάλης διαφοροποίησης στην επιλογή της 2
ης

 ξένης γλώσσας με 

παρόμοια όμως δημογραφικά χαρακτηριστικά (πληθυσμός, εργατικό δυναμικό, 

ημιαστικά περιβάλλοντα κ.ά.). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής Στατιστικής 

αρχής για την απογραφή του πληθυσμού το 2011, ο πληθυσμός του νομού Κιλκίς 

ανέρχεται στους 80.419 κατοίκους, κατά λίγο μεγαλύτερος από τον πληθυσμό του 

νομού Άρτας, ο οποίος σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ανέρχεται στους 67.877 

κατοίκους. Είναι δύο κατά κύριο λόγο αγροτικοί νομοί, που τις τελευταίες δεκαετίες 

πριν την οικονομική κρίση, παρουσίασαν μία έντονη ανάπτυξη στο βιομηχανικό και 

βιοτεχνικό τομέα η οποία τους προσέδωσε χαρακτηριστικά ημιαστικού 

περιβάλλοντος. Για την εξαγωγή επαρκών και ασφαλών συμπερασμάτων κρίθηκε 

απαραίτητο, η έρευνα να επεκταθεί και στο νομό Αττικής (Β’ Αθήνας), μία αστική 

περιοχή με παράδοση στην επιλογή της γαλλικής γλώσσας αλλά χωρίς να 

παρουσιάζει πλέον τα τελευταία χρόνια την τόσο μεγάλη διαφοροποίηση που 

παρατηρείται στις άλλες δύο υπό μελέτη περιοχές.   

 

Τα ποσοστά των μαθητών των τριών αυτών διευθύνσεων εκπαίδευσης αναφορικά με 

τη 2
η
 ξένη γλώσσα κατά την τελευταία εξαετία έχουν ως εξής.  
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Η κατανομή της επιλογής της 2
ης

 ξένης γλώσσας στο νομό Κιλκίς από το σχολικό 

έτος 2010–2011 έως το τρέχον σχολικό έτος  αποτυπώνεται στο πρώτο διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 1: 2

η
 ξένη γλώσσα επιλογής μαθητών δημοτικού ν. Κιλκίς 2010–2016 σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης 

 

 
Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νομού Κιλκίς, 

όπως αποτυπώνεται στο δεύτερο διάγραμμα.  

 
Διάγραμμα 2: 2

η
 ξένη γλώσσα επιλογής μαθητών γυμνασίου ν. Κιλκίς 2010–2016 σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης 
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Αναφορικά με το νομό Άρτας, καταγράφεται η ακριβώς αντίθετη κατάσταση σε 

σχέση με το νομό Κιλκίς με τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών να επιλέγουν τα 

γαλλικά. Τα ποσοστά των μαθητών για την επιλογή της 2
ης

 ξένης γλώσσας από το 

σχολικό έτος 2010–2011 έως και το 2015–2016 αποτυπώνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3: 2η ξένη γλώσσα επιλογής μαθητών δημοτικού ν. Άρτας 2010–2016 σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης 

 

 

Η εικόνα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού Άρτας είναι αντίστοιχη αυτής 

της Πρωτοβάθμιας και παρουσιάζεται στο τέταρτο διάγραμμα.  

 
Διάγραμμα 4: 2η ξένη γλώσσα επιλογής μαθητών γυμνασίου ν. Άρτας 2010–2016 σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης 
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Οι επιλογές των μαθητών των δημοτικών της Β’ Αθήνας αποτυπώνονται στο 

ακόλουθο διάγραμμα. 

Διάγραμμα 5: 2η ξένη γλώσσα επιλογής μαθητών δημοτικού Β’ Αθήνας 2010–2016 σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης 

 

 

Σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Β’ Αθήνας οι επιλογές των μαθητών 

είναι αντίστοιχες αυτών της Πρωτοβάθμιας και παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα στο οποίο παρατηρείται ότι συνεχίζει να είναι αντίστοιχα μεγάλο όπως και 

στην Πρωτοβάθμια το ποσοστό των μαθητών του γυμνασίου της Διεύθυνσης Β’ 

Αθήνας που συνεχίζει να επιλέγει ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα γαλλικά αλλά 

καταγράφεται μια μικρή, σταδιακή και συνεχής μείωση του αριθμού.  
 

Διάγραμμα 6: 2η ξένη γλώσσα επιλογής μαθητών γυμνασίου Β’ Αθήνας 2013 – 2016 σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης 

 

 

57,10% 
42,90% 

68,70% 
31,30% 

58,10% 
41,90% 

54,20% 
45,80% 

54,90% 
45,10% 

57% 
43% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

γαλλικά  
γερμανικά 

γαλλικά 
γερμανικά 

γαλλικά 
γερμανικά 

γαλλικά 
γερμανικά 

γαλλικά 
γερμανικά 

γαλλικά 
γερμανικά 

2
0

1
0

-
2

0
1

1
2

0
1

1
-

2
0

1
2

2
0

1
2

-
2

0
1

3
2

0
1

3
-

2
0

1
4

2
0

1
4

-
2

0
1

5

2
0

1
5

-
2

0
1

6

Β' Αθήνας 
Επιλογή μαθητών δημοτικών 

59,40% 

40,60% 

54,40% 

45,60% 

50,90% 

49,10% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

γαλλικά  

γερμανικά 

γαλλικά 

γερμανικά 

γαλλικά 

γερμανικά 

2
0

1
3

-2
0

1
4

2
0

1
4

-2
0

1
5

2
0

1
5

-
2

0
1

6

Β' Αθήνας 
Επιλογή μαθητών Α΄ γυμνασίου 



318 
 

Επιμέρους προσδιορισμός δείγματος – Συμμετέχοντες 

Θεωρήθηκε απαραίτητο η έρευνα να διεξαχθεί τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα 

αναφορικά με τα κριτήρια της αρχικής επιλογής και κατά πόσο πιθανώς 

διαφοροποιούνται στη συνέχεια.  

Πρέπει να τονιστεί ότι η έρευνα ήταν επιτόπια, δειγματοληπτική κατά 

στρώματα (stratifiedsample) και περιλάμβανε μαθητές και μαθήτριες σε τμήματα της 

Ε’ δημοτικού, της 1
ης

 Γυμνασίου και της 1
ης

 Λυκείου, στις τάξεις δηλαδή στις οποίες 

γίνεται η επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας, η οποία είναι δεσμευτική για το μαθητή για 

τα έτη που φοιτά στο εκάστοτε σχολείο.  Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα που ακολουθεί, η έρευνα διεξήχθη σε έξι δημοτικά σχολεία, σε τρία γυμνάσια 

και τρία λύκεια του Ν. Κιλκίς, σε πέντε δημοτικά σχολεία, σε τρία γυμνάσια και τρία 

λύκεια του Ν. Άρτας και σε τέσσερα δημοτικά σχολεία, δύο γυμνάσια και τρία λύκεια 

της Β’ Αθηνών. Συνολικά 1380 μαθητές αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας.   
 

Πίνακας Ι: Σχολεία έρευνας 

 

 Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια 

 
 
Ν. Κιλκίς 

1
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 Δημοτικό Κιλκίς 2
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4
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1
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Ν. Άρτας  

1
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Δημοτικό Ανέζας   

 
 
Β’ Αθήνας 

4
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 Δημοτικό Αμαρουσίου 4

ο 
Γυμνάσιο Αμαρουσίου 4
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1
ο
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Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Λόγω του αριθμού των συμμετεχόντων, του οποίου το μεγάλο μέγεθος θεωρήθηκε 

αναγκαίο για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων, η 

συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κυρίως  κλειστού 

τύπου είτε δυαδικής μορφής (Ναι/Όχι) είτε πολλαπλών επιλογών.  

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ανώνυμα και διαφορετικά για 

δημοτικό, για γυμνάσιο και για λύκειο με συναφή κορμό ερωτήσεων, αλλά 

προσαρμοσμένα γλωσσικά στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των μαθητών του 

δείγματος. 

Κάθε ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τρεις άξονες: 

Α’ μέρος: Ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα 

Β’ μέρος: Ερωτήσεις διερεύνησης κριτηρίων και παραγόντων (σε σχέση με το 

σχολείο, καθηγητές, βιβλία) 

Γ’ μέρος: Ερωτήσεις διερεύνησης κριτηρίων και παραγόντων (σε σχέση με τους 

γονείς) 
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Επιπλέον, και στα τρία ερωτηματολόγια (Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου) οι 

ερωτήσεις για την ηλικία και το σχολείο των ερωτώμενων καθώς και οι ερωτήσεις για 

το επάγγελμα των γονέων  ήταν ανοιχτού τύπου και κατηγοριοποιήθηκαν στη φάση 

της ανάλυσης.  

Κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν κλειστού τύπου ερωτήσεις για τους 

εξής λόγους: 

 για οικονομία χρόνου 

 οι ερωτήσεις γίνονται εύκολα κατανοητές (και κυρίως στην συγκεκριμένη 

έρευνα, στην οποία οι ερωτώμενοι ήταν μαθητές λυκείου, γυμνασίου αλλά και 

δημοτικού) και συγχρόνως είναι εύκολο να απαντηθούν 

 χρησιμεύουν ως φίλτρα, δηλαδή ως μέσο κατηγοριοποίησης του δείγματος  

Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια κλειστού τύπου ενδείκνυνται για «στατιστική 

επεξεργασία» για μετατροπή δηλαδή των πληροφοριών που συλλέχθηκαν σε 

δεδομένα, ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι πλέον «τακτοποιημένες» με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να είναι ανακλήσιμες, περιγράψιμες και ερμηνεύσιμες στο σύνολό τους 

(Τσοπάνογλου, 2000).   

 

Ανάλυση των ερωτηματολογίων 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα 1380 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους μαθητές και των τριών Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), έκδοση 20. Τα ερωτηματολόγια 

κωδικοποιήθηκαν, εισήχθησαν και αναλύθηκαν μέσω του SPSS με σκοπό να 

διερευνηθεί, εν μέσω άλλων, εάν και κατά πόσο: 

 Ισχύει και στο δείγμα μας η διαπίστωση ότι οι μαθητές της νότιας Ελλάδας 

επιλέγουν ως 2η ξένη γλώσσα τα γαλλικά ενώ στη βόρεια Ελλάδα τα 

γερμανικά (επαλήθευση εγκυρότητας δείγματος) 

 Επηρεάζονται οι μαθητές από τις απόψεις των οικογενειών τους  

 Επηρεάζονται οι μαθητές από τις απόψεις των φίλων τους 

 

 

Ανάλυση – Αποτελέσματα 

 

1. Κατανομή του δείγματος 

 

1.1  Κατανομή του δείγματος ανά νομό 

 

Από τα 1380 ερωτηματολόγια, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί το 

μεγαλύτερο δείγμα προέρχεται από το Ν. Κιλκίς και ακολουθεί ο Ν. Αττικής και 

τέλος ο Ν. Άρτας. 

 
Πίνακας ΙΙ: Κατανομή του δείγματος ανά νομό 

 

Νομός Ν % 

Άρτα 372 27.0 
Κιλκίς 562 40.7 
Β’ Αθήνας 
Σύνολο 

446 
1380 

32.3 
100 
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1.2. Κατανομή του δείγματος ανά σχολική τάξη  

Από το σύνολο των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν τα περισσότερα ανήκουν 

στους μαθητές της Α’ λυκείου, ακολουθούν τα ερωτηματολόγια των μαθητών της Α’ 

γυμνασίου και τέλος τα λιγότερα είναι των μαθητών της Ε’ δημοτικού.  

Πίνακας ΙΙΙ: Κατανομή του δείγματος ανά σχολική τάξη 

Τάξη Ν % 

Ε’ Δημοτικού 345 25.0 
Α΄ Γυμνασίου 512 37.1 
Α’ Λυκείου 
Σύνολο 

523 
1380 

37.9 
100 

 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 86160/Γ2/28–07–

2011 υπουργική απόφαση που ορίζει τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στο λύκειο  

καταργήθηκε η με αρ. πρωτ. 105959/Γ2/03–09–2009 (ΦΕΚ Β΄ 1890) υπουργική 

απόφαση και αφαιρέθηκε από τους μαθητές της Α’ τάξης του γενικού λυκείου η 

δυνατότητα να επιλέξουν ως 1η ξένη γλώσσα κάποια από τις γλώσσες που είχαν 

διδαχθεί στο γυμνάσιο, μεταξύ δηλαδή της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής 

και ισπανικής γλώσσας καθώς και η δυνατότητα να επιλέξουν  κάποια 2
η
 ξένη 

γλώσσα έστω και ως μάθημα επιλογής για το σχολικό έτος 2011–2012. Τη 

δυνατότητα αυτή για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά την διατήρησαν μόνο οι 

μαθητές της Β’ και Γ’ λυκείου. Δεδομένης αυτής της απόφασης οι μαθητές του 

λυκείου του δείγματος διδάχθηκαν μόνο την αγγλική γλώσσα και δεν ήταν δυνατό να 

συγκεντρώσουμε δεδομένα για τη 2
η
 ξένη γλώσσα. Παρόλα αυτά στην έρευνά μας 

χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών του λυκείου για τις επιλογές που 

είχαν κάνει τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο (ποια γλώσσα επέλεξαν να 

διδαχθούν στην Ε’ δημοτικού και στην Α’ γυμνασίου και για ποιους λόγους).    

 

1.3. Κατανομή του δείγματος ανά μητρική γλώσσα 

 

Από τους μαθητές του δείγματος μας, η μεγάλη πλειοψηφία δήλωσε ως μητρική 

γλώσσα την ελληνική (1280 μαθητές). Μόλις εκατό μαθητές δήλωσαν διαφορετική 

μητρική γλώσσα από την ελληνική με τους περισσότερους να δηλώνουν ως μητρική 

γλώσσα την αλβανική και τη ρωσική.  

 
Πίνακας ΙV: Κατανομή του δείγματος ανά μητρική γλώσσα 

 

Μητρική γλώσσα Ν % 

Ελληνική 1280 92,8 
Αλβανική 47 3,4 
Ρωσική 18 1,3 
Αγγλική 12 0,9 
Άλλη 23 1,6 
Σύνολο 1380 100 
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2. Αποτελέσματα 

 

2.1  Επιλογή 2
ης

 ξένης γλώσσας στο δημοτικό 

 

Η επιλογή των μαθητών στο σύνολό τους (περιλαμβάνει τους μαθητές της Ε’ 

δημοτικού/ Α’ γυμνασίου και Α’ Λυκείου) στο δημοτικό ανά νομό διαμορφώνεται ως 

εξής: 

Στην Άρτα, το 69,3% δήλωσε ότι στο δημοτικό επέλεξε να διδαχθεί ως 2
η
  ξένη 

γλώσσα τα γαλλικά, στο Κιλκίς το 32% και στην Β’ Αθήνας, το 54,3%, 

επαληθεύοντας την εγκυρότητα του δείγματος της έρευνας δεδομένου ότι τα 

δεδομένα αντιστοιχούν στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου. 

Επιπλέον, καταδεικνύεται και μέσα από τα ερωτηματολόγια ότι σε κάθε 

διεύθυνση η επικρατούσα επιλογή των μαθητών ως προς τη διδασκαλία της 2
ης

  ξένης 

γλώσσας είναι η ίδια, χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις από το σχολικό έτος 2006–

2007 έως και το τρέχον σχολικό έτος, δεδομένου ότι στα παραπάνω ποσοστά 

περιλαμβάνεται και η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας που έκαναν στο δημοτικό 

και τα παιδιά της Α’ γυμνασίου (φοιτούσαν στη Ε’ δημοτικού κατά τη σχολική 

χρονιά 2009–2010) αλλά και τα παιδιά της Α’ λυκείου (ήταν Ε’ δημοτικού κατά τη 

σχολική χρονιά 2006–2007, δεύτερο χρόνο εφαρμογής σε πιλοτική μορφή της 

διδασκαλίας της 2
ης

 ξένης γλώσσας). 
 

Πίνακας 1: 2
η
 ξένη γλώσσα επιλογής στο δημοτικό ανά νομό (περιλαμβάνει δημοτικό/γυμνάσιο/ 

λύκειο) 

Νομός  Γλώσσα Δημοτικό 
  Γαλλικά Γερμανικά Καμία επιλογή Σύνολο 

Άρτας Ν 257 88 26 371 
% 69.3 23.7 7.0 

 
100 

Κιλκίς  180 346 36 562 
% 32.0 61.6 6.4 

 
100 

Β’ 
Αθήνας 

 242 197 7 446 
%  54.3 44.2 1.6 

 
100 

 

2.2 Επιλογή 2
ης

 ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επιλογές των μαθητών για τη δεύτερη ξένη 

γλώσσα που επέλεξαν στην Α’ γυμνασίου ανά νομό. Περιλαμβάνει τις επιλογές των 

μαθητών που ερωτήθηκαν τόσο της Α’ γυμνασίου όσο και της Α’ λυκείου.  

Στο νομό Άρτας το 71,2% επέλεξε τα γαλλικά, το 17,9% τα γερμανικά, το 4,4% 

τα ισπανικά και το 6,6% τα ιταλικά (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1890, τ’ Β / 04–09–2009, 

στους μαθητές του γυμνασίου δινόταν θεωρητικά η επιλογή της εκμάθησης και της 

ιταλικής και ισπανικής γλώσσας από το σχολικό έτος 2009–2010) καταδεικνύοντας 

ακόμη μια φορά τη μεγάλη ζήτηση για εκμάθηση της γαλλικής στο νομό Άρτας.  

Σε αντίθεση, στο νομό Κιλκίς, το 30,4% επέλεξε τα γαλλικά, το 60,9% τα 

γερμανικά, το 1,4% τα ισπανικά και το 7,3% τα ιταλικά δείχνοντας την ιδιαίτερα 

μεγάλη απήχηση των γερμανικών. 

Στη Β’ Αθήνας, παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό που επιλέγουν τα γαλλικά 

(45,5%) έναντι των γερμανικών (41,8%) με ένα 4,3% να επιλέγει τα ισπανικά και ένα 
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8,5% τα ιταλικά αλλά δεν παρατηρείται η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο γλώσσες 

που καταγράφεται στους νομούς Άρτας και Κιλκίς.    

 
Πίνακας 2: 2

η
 ξένη γλώσσα επιλογής στο γυμνάσιο ανά νομό (περιλαμβάνει γυμνάσιο/λύκειο) 

 

Νομός  Γλώσσα επιλογής στο Γυμνάσιο 

  Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά Ισπανικά Σύνολο 

Άρτας Ν 195 49 18 12 274 

% 71.2 17.9 6.6 4.4 100 

Κιλκίς  130 260 31 6 427 

% 30.4 60.9 7.3 1.4 100 

Β’ Αθήνας  145 123 39 26 333 

% 43.5 36.9 11.7 7.8 100 

 

2.3  Ποιος σε βοήθησε να επιλέξεις τη 2
η
 ξένη γλώσσα; 

Στην προσπάθειά μας να βρούμε από ποιον επηρεάζονται οι μαθητές στην επιλογή 

τους για τη 2
η
 ξένη γλώσσα, συμπεριλήφθηκε και στα τρία ερωτηματολόγια 

(δημοτικού/γυμνασίου/λυκείου) η ερώτηση «Σε βοήθησε κάποιος στην επιλογή 

σου;». Ερώτηση κλειστού τύπου, πολλαπλών επιλογών, με τις εξής επιλογές: Οι 

γονείς μου, Τα αδέλφια μου, Οι φίλοι μου, Οι καθηγητές μου στο φροντιστήριο ξένων 

γλωσσών, Ο Διευθυντής/ η διευθύντρια του σχολείου, Κανείς. 

 

2.3.1. Επηρεάζονται οι μαθητές στην επιλογή τους από τους γονείς τους; 

 

Τα παιδιά αναφέρουν σε αυξημένο βαθμό επιρροή από τους γονείς τους στην επιλογή 

της γλώσσας (από 38% έως 59,8%). Αξίζει να τονιστεί ότι η επιρροή των γονέων 

παρουσιάζει φθίνουσα πορεία ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Παρατηρούμε 

λοιπόν ότι η επίδραση των γονιών μειώνεται σημαντικά καθώς τα παιδιά μεταβαίνουν 

από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από το γυμνάσιο στο λύκειο. Ο έλεγχος χ2 έδειξε 

ότι υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση της (δηλωμένης) επίδρασης των γονιών 

στην επιλογή της ξένης γλώσσας ανά τάξη (χ2 = 36,97 df=2,  p<.001). 

 
Γράφημα 1: Επιρροή από τους γονείς ανά τάξη & σύγκριση ανά τάξη 

 

59,80% 

49,40% 

38,80% 
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Ε΄ δημοτικού 

Α' γυμνασίου 

Α' Λυκείου  

Επιρροή από τους γονείς ανά τάξη 
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Αναφορικά με την επιρροή που ασκούν οι γονείς κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί η 

συγκεκριμένη μεταβλητή και ανά νομό. Στο νομό Άρτας, το ποσοστό των παιδιών 

που δήλωσαν ότι τους βοήθησαν οι γονείς τους στην επιλογή που έκαναν είναι στο 

52,9%, στο νομό Κιλκίς στο 50,2% ενώ στη Β’ Αθήνας μειώνεται στο 44,5%. Ο 

έλεγχος χ
2
 έδειξε ότι η επίδραση των γονιών στην επιλογή της δεύτερης ξένης 

γλώσσας, διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά και ανά νομό (χ
2
 = 5,94 df=2,  

p=.05). 

Γράφημα 2: Επιρροή από τους γονείς ανά νομό & σύγκριση ανά νομό

 

2.3.2. Επηρεάζονται οι μαθητές στην επιλογή τους από τα αδέλφια τους; 

Tα παιδιά αναφέρουν σε μέτριο σχετικά βαθμό επιρροή από τα αδέρφια τους στην 

επιλογή της γλώσσας (από 12,5% έως 25,2%). Παρατηρούμε ότι η επίδραση των 

αδελφιών μειώνεται σημαντικά καθώς τα παιδιά μεταβαίνουν από το δημοτικό στο 

γυμνάσιο. Ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

ανά τάξη σχετικά με την επίδραση των αδελφιών στην επιλογή της ξένης γλώσσας 

(χ2 = 22,94 df=2,  p<.001)  
 

Γράφημα 3: Επιρροή από τα αδέλφια ανά τάξη & σύγκριση ανά τάξη 
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Αναφορικά με την εξέταση της επιρροής των μαθητών από τα αδέλφια τους ανά νομό 

προκύπτει ότι στο νομό Άρτας η επιρροή από τα αδέλφια ανέρχεται στο 23,8%, 

μεγαλύτερη και από το νομό Κιλκίς στον οποίο είναι στο 17,4% και από τη β’ 

Αθήνας όπου είναι 14,2%. Ο έλεγχος χ2 επιβεβαίωσε ότι η επίδραση των αδελφιών 

στην επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας, διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά 

και ανά νομό (χ2 = 12,29 df=2,  p<.005) 

 
Γράφημα 4: Επιρροή από τα αδέλφια ανά νομό & σύγκριση ανά νομό 

 

 

 

2.3.3. Επηρεάζονται οι μαθητές στην επιλογή τους από τους φίλους τους; 

 

Τα παιδιά αναφέρουν σε μέτριο έως μικρό σχετικά βαθμό επιρροή από τους φίλους 

τους στην επιλογή της γλώσσας (από 17,10% έως 13,20%) 

Ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανά τάξη σχετικά με 

την επίδραση των φίλων στην επιλογή της ξένης γλώσσας (χ2 = 4,89 df=2,  p>.05) 

 
Γράφημα 5: Επιρροή από τους φίλους ανά τάξη 

 

 
 
Από το συσχετισμό της επιρροής από τους φίλους με την κάθε περιοχή πρέπει να 

επισημανθεί ότι και πάλι η Β’ Αθήνας συγκεντρώνει τα πιο μικρά ποσοστά, μόλις το 

15,1% των μαθητών δήλωσε ότι το βοήθησαν οι φίλοι του στην επιλογή αυτή, 

ακολουθεί ο νομός Άρτας στον οποίο το 16,9% δήλωσε ότι το βοήθησαν στην 

επιλογή του οι φίλοι του και τέλος στο νομό Κιλκίς το 18,3% των μαθητών που 
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ερωτήθηκαν. Ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση 

στατιστικάσημαντική ανά νομό σχετικά με την επίδραση των φίλων στην επιλογή της 

ξένης γλώσσας (χ2 = 1,72 df=2,  p>.05). 

 
Γράφημα 6: Επιρροή από τους φίλους ανά νομό 

 
 

2.3.4. Επιρροή από τους γονείς ανά νομό και ανά γλώσσα επιλογής 

 

Στην προσπάθεια μας να δούμε σε ποια γλώσσα παρακινούν οι γονείς τα παιδιά τους 

να εγγραφούν στο δημοτικό, συσχετίσαμε τις τρεις παρακάτω μεταβλητές: 

 Επιλογή γλώσσας στο δημοτικό 

 Νομός  

 Γονείς  

Από ότι βλέπουμε και στον πίνακα που ακολουθεί στη Β’ Αθήνας από τους 

μαθητές που δήλωσαν ότι τους βοήθησαν οι γονείς τους στην επιλογή για τη 2
η
 ξένη 

γλώσσα 40,6% δήλωσε ότι επέλεξε τα γερμανικά και το 47,7% τα γαλλικά. 

Στο νομό Κιλκίς, το 54,8% επέλεξε τα γερμανικά έναντι του 41,3% που δήλωσε 

ότι το βοήθησαν οι γονείς τους και επέλεξαν ως 2
η
 ξένη γλώσσα τα γαλλικά.  

Στο νομό Άρτας τα ποσοστά ανάμεσα στους μαθητές που δήλωσαν ότι τους 

βοήθησαν οι γονείς τους στην επιλογή είναι πολύ κοντά. 52,3% των μαθητών αυτών 

δήλωσε ότι επέλεξε γερμανικά και 53,1% ότι επέλεξε γαλλικά. 

Όπως επιβεβαιώνεται και από τον έλεγχο ανεξαρτησίας χ2, σημαντικό εύρημα 

είναι ότι στο νομό Κιλκίς καταγράφεται μεγαλύτερη εμπλοκή των γονέων υπέρ της 

γερμανικής γλώσσας.  

 
Γράφημα 7: Επιρροή από τους γονείς ανά νομό και ανά γλώσσα επιλογής 
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Συμπεράσματα – Συζήτηση  

 

Ανακεφαλαιώνοντας, υπογραμμίζεται ότι από την έρευνά μας προκύπτει ότι 

αναφορικά με την πόλη του Κιλκίς, μεγάλο ποσοστό των μαθητών επηρεάζονται από 

τους γονείς τους ως προς την επιλογή της 2
ης

 ξένης γλώσσας, καθώς και ότι οι γονείς 

στον συγκεκριμένο νομό εμφανίζονται θετικά προσκείμενοι προς τη γερμανική 

γλώσσα, ενώ το αντίθετο (οι περισσότεροι δηλαδή γονείς να επηρεάζουν υπέρ της 

γαλλικής γλώσσας) καταγράφεται στον νομό Άρτας, ο οποίος παρουσίασε την πιο 

μεγάλη επιρροή από τους γονείς μεταξύ των τριών υπό μελέτη περιοχών καθώς και τη 

μεγαλύτερη επιρροή από τα αδέλφια. Επίσης, στον νομό Άρτας παρατηρείται ότι 

είναι αρκετά σημαντική η επιρροή από τους φίλους αλλά όχι αντίστοιχη αυτής της 

οικογένειας. Τέλος, στα σχολεία της Β’ Αθήνας καταγράφεται η μεγαλύτερη 

προτίμηση προς τη γαλλική γλώσσα (κατεξοχήν γλώσσα επιλογής των αστικών 

κέντρων) με μια μικρή αλλά σταδιακά συνεχόμενη αύξηση της γερμανικής γλώσσας, 

ενώ στην εν λόγω περιοχή τόσο η επιρροή από τους γονείς, όσο και από τα αδέλφια 

και τους φίλους, είναι η μικρότερη από τις τρεις υπό μελέτη περιοχές.  

Από την ανάλυση λοιπόν των δεδομένων των ερωτηματολογίων της έρευνάς 

μας καταλήγουμε ότι η επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο είναι 

πολυπαραγοντική και πολύπλοκη και ξεφεύγει από τα αμιγώς εκπαιδευτικά και 

διδακτικά κριτήρια, ενώ εμφανίζεται άμεσα εξαρτημένη από τις απόψεις των γονέων 

των μαθητών. Θεωρούμε λοιπόν, ότι οι διαφορετικές κατά τόπους γλωσσικές στάσεις 

είναι υπεύθυνες για τη διαφοροποίηση στην επιλογή των μαθητών ως προς τη 2
η
 ξένη 

γλώσσα που παρατηρείται. Βασιζόμενοι, λοιπόν στην άποψη της Κακριδή–Φερράρι 

(2007) ότι οι γλωσσικές στάσεις είναι ένα σύνθετο πλέγμα αναπαραστάσεων και 

κοινωνικών αξιολογήσεων με τριπλή διάσταση: νοητική, συναισθηματική και 

βουλητική θεωρούμε ότι ανά περιοχή (Κιλκίς, Άρτα, Β’ Αθήνας) διαφοροποιούνται οι 

μεταγλωσσικές αντιλήψεις (νοητική διάσταση), οι απόψεις δηλαδή και οι πεποιθήσεις 

των ατόμων για τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα με αποτέλεσμα να γεννιούνται 

διαφορετικά συναισθήματα (συναισθηματική διάσταση) για κάθε μία από αυτές τις 

γλώσσες και κατ’ επέκταση να διαφοροποιούνται οι προθέσεις των ατόμων 

(βουλητική διάσταση) σχετικά με τη γλώσσα όπως επί παραδείγματι η εκμάθησή της. 

Οι διαφορετικές αυτές απόψεις για την κάθε γλώσσα (νοητική διάσταση) που 

αναπτύσσονται σχετίζονται και με κοινωνιολογικής φύσης χαρακτηριστικά των υπό 

εξέταση περιοχών. Χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον βαθμό χρηστικότητας 

και λειτουργικότητας της εκμάθησης μιας γλώσσας σε συγκεκριμένα γεωγραφικά και 

κοινωνικά πλαίσια. Η τόσο μεγάλη μείωση των μαθητών που επιλέγουν τη γαλλική 

ως 2
η
 ξένη γλώσσα στην περιοχή του Κιλκίς είναι πιθανό να σχετίζεται και με το 

γεγονός ότι δε ζητείται σε τόσο μεγάλο βαθμό ως προαπαιτούμενο πιθανής 

πρόσληψης παραδείγματος χάρη από τις εταιρείες της βιομηχανικής ζώνης του 

Κιλκίς, σε αντίθεση ίσως από τις εταιρείες που αναπτύσσουν εμπορική 

δραστηριότητα στον νομό Άρτας. Κατά συνέπεια, ανά περιοχή  διαφοροποιούνται οι 

απόψεις για τη χρησιμότητα εκμάθησης μιας 2
ης

 ξένης γλώσσας με αποτέλεσμα το 

κίνητρο της χρηστικότητας των Gardner και Lambert, ο χρηστικός δηλαδή 

προσανατολισμός της εκμάθησης μιας 2
ης

 ξένης γλώσσας με κύριο σκοπό την 

απόκτηση οικονομικών ή κοινωνικών αγαθών πρωταρχικά εκ μέρους των γονιών των 

μαθητών και κατ’ επέκταση από τους ίδιους τους μαθητές να οδηγεί σε διαφορετικές 

επιλογές.  

Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο πιθανότατα στην έρευνά μας και συγκεκριμένα 

στην τόσο μεγάλη προτίμηση της εκμάθησης της γερμανικής από τους μαθητές του 

νομού Κιλκίς, παίζουν και τα κίνητρα ενταξιμότητας όπως τα όρισαν και πάλι οι 
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Gardner και Lambert (1972), ως δηλαδή, οι λόγοι που θέλει κάποιος να μάθει μια 

ξένη γλώσσα και σχετίζονται με την ιδέα της ενσωμάτωσής του ή και της ταύτισής 

του με την κοινότητα της γλώσσας– στόχου, δεδομένου ότι στο Κιλκίς κυρίως κατά 

τη δεκαετία του 1960 παρατηρήθηκαν πολύ μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα 

κατοίκων του νομού τις χώρες της βόρειας Ευρώπης και ιδιαίτερα προς τη Γερμανία 

(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 2000) σε αντίθεση με το νομό Άρτας, ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε από εσωτερική μετανάστευση προς την Αθήνα. Πολλοί μαθητές 

είναι εγγόνια των μεταναστών εκείνης της εποχής και λόγω των οικογενειακών 

δεσμών (πολλοί συγγενείς τους συνεχίζουν να μένουν στη Γερμανία) ενδέχεται να 

έχουν ταυτιστεί με την αλλόγλωσση κοινότητα και να επιζητούν πιθανώς και την 

ενσωμάτωσή τους εκ νέου λόγω των όλο και μεγαλύτερων μεταναστευτικών 

ρευμάτων που παρατηρούνται ξανά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη 

χώρα μας.  

Η διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου χρήζει επομένως περαιτέρω μελέτης 

ιδιαίτερα σε κοινωνιογλωσσολογικό επίπεδο, ώστε να εξαχθούν όσο το δυνατόν πιο 

ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με την επιλογή της 2
ης

 ξένης γλώσσας στην 

ελληνική δημόσια εκπαίδευση.   
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Abstract 

 

This study explores the language use, the language choice and the language 

maintenance/shift among second generation immigrants in Germany. It also 

investigates the attitudes of second generation immigrants in Germany towards 

ethnic language and ethnic identity. The data are collected from 30 participants 

through questionnaires and interviews. Findings from this study demonstrate that 

Greek language remains the main instrument of communication in the home 

domain. It is also shown that the Greek–German community expresses positive 

attitudes to language maintenance and is strongly attached to the ethnic language 

and to the ethnic identity. 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τη γλωσσική χρήση/επιλογή και τη γλωσσική 

διατήρηση σε 30 Έλληνες μετανάστες δεύτερης γενιάς στη Γερμανία, μέσω 

ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Επίσης, εξέτασε τις στάσεις των υποκειμένων 

απέναντι στην εθνοτική γλώσσα και ταυτότητα. Από τα δεδομένα προέκυψε ότι η 

εθνοτική γλώσσα παραμένει ο κύριος κώδικας επικοινωνίας στο σπίτι. Ακόμη, 

διαπιστώθηκε ότι η ελληνική μεταναστευτική κοινότητα δεύτερης γενιάς στη 

Γερμανία παραμένει στενά συνδεδεμένη με την ελληνική γλώσσα και ταυτότητα 

και ότι υπάρχει μία ισχυρή θετική στάση για την ανάγκη διατήρησης της γλώσσας 

στην κοινότητα. 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η διγλωσσία των μεταναστών έχει προσελκύσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον τις 

τελευταίες δεκαετίες, ειδικά σε χώρες οι οποίες δέχθηκαν μεγάλους αριθμούς 

μεταναστών (Skutnabb–Kangas, 1981, Hoffman, 1991, Clyne, 1991, Romaine, 1995, 

Pauwels, 2004). Η διγλωσσία αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

μεταναστευτικής οικογένειας, καθώς οι μετανάστες κινούνται μεταξύ δύο γλωσσικών 

κωδίκων, της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής. Στα πλαίσια της 

συζήτησης που αναπτύσσεται για το φαινόμενο της διγλωσσίας σε συνθήκες 

μετανάστευσης, σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει σε θέματα που αφορούν 

τη γλωσσική χρήση, τη γλωσσική διατήρηση ή μετακίνηση, τις γλωσσικές πρακτικές 

που ακολουθούν οι μεταναστευτικές οικογένειες, τις στάσεις των μεταναστευτικών 

ομάδων απέναντι στις γλώσσες τους και τη διγλωσσία, τη σχέση γλώσσας και 

εθνοτικής ταυτότητας. 

mailto:anpapatz@sch.gr
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Η Schwartz (2008: 400) επισημαίνει ότι είναι ανάγκη το θέμα της 

μετανάστευσης να εστιάσει, πέρα από άλλα θέματα, και στις μελλοντικές γενιές 

μεταναστών (δηλαδή μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς), που γεννήθηκαν στις 

χώρες υποδοχής, στη γλωσσική διατήρηση και μετακίνησή τους. Για τη δεύτερη και 

τρίτη γενιά η μεικτή φόρτιση της μητρικής γλώσσας αποκτά διαφορετικό 

περιεχόμενο. Δεδομένου ότι η δεύτερη (και κατά μείζονα λόγο η τρίτη γενιά) είναι 

δίγλωσση, η γλώσσα των γονέων διατηρεί μεν τη θέρμη του οικείου γλωσσικού 

οργάνου αλλά ταυτόχρονα υφίσταται την πίεση της άλλης «μητρικής» γλώσσας, που 

είναι η γλώσσα του σχολείου και των συνομηλίκων, αλλά και του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος (Χριστίδης & Καραντζόλα, 1997: 13).Επιπλέον, η γλώσσα 

είναι σημαντική πτυχή της χώρας καταγωγής και θεωρείται συχνά σύμβολο εθνικής 

υπερηφάνειας, μέσο διατήρησης πραγματικών και συναισθηματικών επαφών με τη 

χώρα προέλευσης αλλά και εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Επίσης, συνιστά το μέσο 

για τη μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές (Tannenbaum, 

2003: 374–375). Η γλώσσα, δηλαδή, δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας αλλά και ένα 

σύμβολο ταυτότητας και υπαγωγής στην ομάδα κυρίως σε περιβάλλοντα διασποράς. 

Η γλωσσική διατήρηση και μετακίνηση μας ενδιαφέρει και όσον αφορά πιθανή 

απώλεια της ιδιαίτερης πολιτισμικής και εθνοτικής ταυτότητας, δεδομένου ότι η 

γλώσσα συμβολίζει τον κυριότερο εκφραστή του πολιτισμού εν γένει (Fishman, 1989, 

1991 στο Τσοκαλίδου, 2012: 72). 

Η παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες Έλληνες 

μετανάστες δεύτερης γενιάς στη Γερμανία, στρέφεται προς την κατεύθυνση της 

διερεύνησης θεμάτων γλωσσικής συμπεριφοράς και θεμάτων εθνογλωσσικής 

ταυτότητας στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής κοινότητας
166
. Το συγκεκριμένο θέμα 

επιλέχτηκε, διότι η περίπτωση των Ελλήνων της Γερμανίας παρουσιάζει ξεχωριστό 

ενδιαφέρον σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική διασπορά. Στη βιβλιογραφία οι 

ελληνικές παροικίες στη Γερμανία παρουσιάζονται ως οι πλέον ελλαδοκεντρικές και 

ελλαδοπροσανατολισμένες παροικίες της ελληνικής διασποράς (Δαμανάκης, 2007: 

89). Κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών κοινοτήτων φαίνεται να είναι ο έντονος 

προσανατολισμός τους προς την Ελλάδα και η εμμονή ενός μεγάλου μέρους των 

Ελλήνων σε μιαν «αμιγή» ελληνόγλωσση εκπαίδευση (Δαμανάκης, ό.π.). Το 

ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία της έρευνας έγκεινται επίσης στο ότι στην Ελλάδα 

απουσιάζουν έρευνες που να επικεντρώνονται στις γλωσσικές πρακτικές του 

συγκεκριμένου μεταναστευτικού πληθυσμού.  

 

 

1. Θέματα γλώσσας και ταυτότητας στη διασπορά 

 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία το φαινόμενο της γλωσσικής επιλογής εξετάζεται κυρίως 

σε διγλωσσικές ή πολυγλωσσικές κοινότητες. Με τον όρο γλωσσική κοινότητα 

αναφερόμαστε συνήθως σε αυτούς που μιλούν μια μειονοτική γλώσσα, ενώ το 

γλωσσικό περιβάλλον ανήκει στη γλώσσα της πλειοψηφίας (Baker, 2001: 88). 

Το δίγλωσσο άτομο χρησιμοποιεί τις γλώσσες του, μαζί ή χωριστά, για 

διαφορετικούς σκοπούς, σε διαφορετικές περιστάσεις και περιβάλλοντα, και με 

                                                           
166Οι όροι κοινότητα ή παροικία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Δαμανάκης 

(2007: 59): Το σύνολο των ατόμων που ζουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εκτός της 

χώρας προέλευσής τους και που με κριτήριο την εθνοπολιτισμική ή και θρησκευτική τους προέλευση 

αυτοπροσδιορίζονται ως μια ιδιαίτερη (διαφορετική) ομάδα, σε σύγκριση με την κυρίαρχη 

εθνοπολιτισμική ή με άλλες μη κυρίαρχες εθνοπολιτισμικές ομάδες στην ίδια γεωγραφική περιοχή, 

συγκροτούν μια παροικία. 
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διαφορετικούς συνομιλητές. Οι γλωσσικές επιλογές των ομιλητών δηλαδή δεν 

γίνονται αυθαίρετα, αλλά βάσει κάποιων κοινωνικών κανόνων σχετικά με το ποιος 

μιλά, σε ποιον, πού, με ποιο σκοπό και πότε.Άμεσα συνδεδεμένη με τη γλωσσική 

επιλογή είναι η γλωσσική χρήση στα δίγλωσσα άτομα, η οποία δεν είναι μόνο θέμα 

ικανότητας και προτίμησης του ομιλητή, αλλά και θέμα περιστάσεων, προσωπικών 

αναγκών και περιβάλλοντος (Κωστούλα–Μακράκη, 2001: 47–67). Οι επικοινωνιακές 

περιστάσεις και το περιβάλλον καθορίζουν και τους χώρους γλωσσικής χρήσης. Μία 

γλωσσική κοινότητα συνήθως χρησιμοποιεί τη μια γλώσσα σε ορισμένες περιστάσεις 

και για ορισμένες λειτουργίες και την άλλη γλώσσα σε διαφορετικές περιστάσεις και 

για διαφορετικές λειτουργίες. Π.χ. μια γλωσσική κοινότητα μεταναστών μπορεί να 

χρησιμοποιεί τη γλώσσα μεταναστευτικής καταγωγής στο σπίτι, στο οικογενειακό 

περιβάλλον, σε κοινωνικές δραστηριότητες και για λατρευτικούς σκοπούς. Η ίδια 

γλωσσική κοινότητα μπορεί να χρησιμοποιεί την κυρίαρχη γλώσσα της χώρας 

υποδοχής στους χώρους εργασίας, στο σχολείο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(Baker, 2001: 89). 

Η γλωσσική διατήρηση (language maintenance) συνεπάγεται διατήρηση της 

χρήσης της γλώσσας των μεταναστών παράλληλα με τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, 

ενώ η γλωσσική μετακίνηση (language shift) παραπέμπει στην εγκατάλειψη της 

γλώσσας της χώρας προέλευσης για χάρη της γλώσσας της χώρας υποδοχής 

(Pauwels, 2004: 719). 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντά κανείς διάφορους παράγοντες που 

θεωρείται ότι συμβάλλουν στη γλωσσική διατήρηση ή μετακίνηση, λ.χ. η γενιά του 

ομιλητή, το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό κύρος και η αριθμητική υπεροχή της 

εθνοτικής ομάδας σε σχέση με άλλες ομάδες, η γεωγραφική κατανομή της και ο 

μεγάλος αριθμός ομιλητών που ζουν πολύ κοντά μεταξύ τους, η κοντινή απόσταση 

από τη χώρα προέλευσης, η ταύτιση με την εθνοτική ομάδα κ.ά. (Clyne 1991, 

Clyne&Kipp 1997, Baker 2001, Pauwels 2004, 2005 κ.ά.). Ωστόσο, στη βιβλιογραφία 

(Romaine, 1995: 40, Baker, 2001: 101–102) επισημαίνεται ότι η σχετική σημασία των 

παραγόντων είναι αμφισβητούμενη και ασαφής. Οι γενικεύσεις για τη γλωσσική 

διατήρηση και χρήση από το ένα περιβάλλον στο άλλο είναι εξαιρετικά δύσκολες, 

εφόσον ποτέ δύο καταστάσεις γλωσσικής επαφής δεν είναι ίδιες, αν και μπορεί να 

υπάρχουν κοινοί παράγοντες. Σε μερικές περιπτώσεις οι ίδιοι παράγοντες φαίνεται ότι 

συνεισφέρουν στη γλωσσική διατήρηση, ενώ σε άλλες περιστάσεις έχουν το αντίθετο 

αποτέλεσμα.  

 

1.1  Σχέση γλώσσας και εθνοτικής ταυτότητας 

 

Τα θέματα εθνοτικής ταυτότητας στην ελληνική διασπορά αποτελούν ένα κεντρικό 

ζήτημα στην παρούσα έρευνα, στο βαθμό που σχετίζονται με τη διατήρηση της 

εθνοτικής γλώσσας, ως βασικό στοιχείο αλλά και μέσο έκφρασης της εθνοτικής 

ταυτότητας. Η έννοια της εθνοτικής ταυτότητας μας ενδιαφέρει κυρίως όσον αφορά 

τη σχέση της με τη γλωσσική συμπεριφορά του ομιλητή, τις στάσεις απέναντι σε μια 

γλώσσα και την εθνογλωσσική ζωτικότητα. Ο ρόλος που παίζει η γλώσσα στο 

σχηματισμό της εθνοτικής ταυτότητας έχει συζητηθεί σε σημαντικό αριθμό μελετών 

που αφορούν κυρίως τη γλωσσική επαφή (βλ. σχ. Κωστούλα–Μακράκη, 2001: 100–

106).  

Οι έννοιες της γλώσσας και της εθνοτικής ταυτότητας θεωρούνται 

αλληλένδετες, και η σχέση μεταξύ τους αρκετά περίπλοκη. Συνεπώς η γλώσσα 

αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη της ταυτότητας μιας ομάδας. Οι μειονοτικές 

κοινότητες ενδυναμώνονται περισσότερο μέσα από προσπάθειες για τη διατήρηση 
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της γλώσσας τους. Πολλές σχετικές μελέτες δείχνουν ότι η χρήση της μειονοτικής 

γλώσσας συμβολίζει τη θετική στάση απέναντι στην εθνοτική ταυτότητα και τα μέλη 

μιας εθνοτικής ομάδας συχνά τονίζουν την εθνογλωσσική τους ταυτότητα μέσω της 

χρήσης της γλώσσας (Edwards, 1997 στο Κωστούλα–Μακράκη, 2001: 101–102). 

 

1.2  Ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τους Έλληνες της διασποράς 

 

Οι Έλληνες της διασποράς παρουσιάζονται συνήθως ως παράδειγμα εθνοτικής 

ομάδας, η οποία διατηρεί σε μεγάλο βαθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα τη 

γλώσσα και την ταυτότητά της (Χατζηδάκη, 1995).Οι Clyne & Kipp (1997: 464) 

θεωρούν την ελληνική γλώσσα ως την καλύτερα διατηρημένη ανάμεσα στις «παλιές» 

κοινοτικές γλώσσες της Αυστραλίας. Η Τσοκαλίδου (2000), επίσης, υποστηρίζει ότι η 

ελληνόφωνη διασπορά χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη γλωσσικής διατήρησης, 

ακόμα και σε περιπτώσεις όπου απουσιάζει η ενεργός συνδρομή της επίσημης 

Ελλάδας. 

Πολλοί ερευνητές ωστόσο διαπιστώνουν τη συρρίκνωση της χρήσης της 

ελληνικής γλώσσας στις κοινότητες της διασποράς. Ο Clyne (2005), ο οποίος εξέτασε 

το θέμα της διατήρησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο της 

ελληνοαυστραλιανής κοινότητας, σημειώνει τη συρρίκνωση της χρήσης της 

ελληνικής γλώσσας στη χώρα τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και της ίδιας 

της ελληνόφωνης οικογένειας. Σε έρευνα της Χατζηδάκη (1997) σε νέους και νέες 

δεύτερης γενιάς στις Βρυξέλλες, προέκυψε ότι σε ό,τι αφορά τη γλωσσική 

συμπεριφορά στο οικογενειακό περιβάλλον, η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται 

ακόμη σε μεγάλο βαθμό από τους νέους Έλληνες με τους γονείς τους, με υποχώρηση 

ωστόσο της χρήσης της στην επικοινωνία τους με φίλους και συνομήλικους. Με 

αυτές τις διαπιστώσεις συμφωνούν και τα αποτελέσματα μίας γενικότερης έρευνας 

του Δαμανάκη (1997α) σχετικά με τη χρήση της μιας ή της άλλης ή και των δύο 

γλωσσών από τους Έλληνες μαθητές στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Ο Γαρεφαλάκης 

(1999: 182–183) επίσης συμπεραίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων στη Σουηδία 

έχει χάσει την επαφή του με την ελληνική γλώσσα. Σε ανάλογα συμπεράσματα 

γλωσσικής υποχώρησης της ελληνικής καταλήγει και η Kostoulas–Makrakis (1995 

στο Αρχάκης & Κονδύλη, 2004: 149) μελετώντας τη γλωσσική συμπεριφορά 

Ελληνόπουλων δεύτερης γενιάς στη Σουηδία. 

Από την επισκόπηση των ελληνικών ερευνών και μελετών που έχουν γίνει για 

τους Έλληνες μετανάστες της Γερμανίας, φαίνεται ότι ειδικότερα η γλωσσική 

πραγματικότητα των Ελλήνων στη Γερμανία παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Δαμανάκη (2007), η περίπτωση της Γερμανίας 

διαφοροποιείται από την υπόλοιπη ελληνική διασπορά σημαντικά τόσο ως προς τα 

ζητήματα δόμησης της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας όσο και ως προς τη διατήρηση 

και χρήση της ελληνικής γλώσσας.Ο Γκότοβος (1997) παρατηρεί μία επιβράδυνση 

της γλωσσικής μετατόπισης σε ένα υπολογίσιμο τμήμα της δεύτερης και τρίτης γενιάς 

των Ελλήνων της Γερμανίας.Η Παπαλεξοπούλου (2004: 132) διαπιστώνει επίσης 

υψηλή γλωσσική διατήρηση σε μαθητές ελληνικής καταγωγής στη Γερμανία.Η 

Στύλου (2010: 84), όμως, φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη και υποστηρίζει ότι η 

γλώσσα, που χρησιμοποιείται από τους μετανάστες δεύτερης γενιάς στη Γερμανία, σε 

πολλές περιστάσεις και με μεγάλη συχνότητα είναι η μεικτή γλώσσα. 

Το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας έγκεινται στο ότι 

στην Ελλάδα απουσιάζουν οι έρευνες που επικεντρώνονται στις γλωσσικές πρακτικές 

μεταναστών ελληνικής καταγωγής σε χώρες του εξωτερικού. Οι έρευνες που 

αφορούν στην ελληνική διασπορά, εξετάζουν κυρίως τη γλωσσική συμπεριφορά νέων 
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ή παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστευτικής καταγωγής, και 

ειδικότερα, των μαθητών που φοιτούν σε ελληνόγλωσσα σχολεία και τμήματα 

μητρικής γλώσσας του εξωτερικού (Χατζηδάκη, 1997, Δαμανάκης, 1997α, Στύλου, 

2001, 2010, Παπαλεξοπούλου, 2004). Οι προγενέστερες έρευνες που αφορούν 

ειδικότερα τη Γερμανία είναι ελάχιστες (Γκότοβος 1988, Δαμανάκης 1988, 1999β, 

2003, Παράσχου, 2001), και διερευνούν αποκλειστικά τους Έλληνες μαθητές στη 

Γερμανία. 

 

1.3  Η ελληνική μεταναστευτική κοινότητα στη Γερμανία 

 

Η μαζική μετακίνηση Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, καταγράφηκε στις αρχές 

της δεκαετίας του ΄60, μετά την υπογραφή της ελληνογερμανικής σύμβασης της 30
ης

  

Μαρτίου 1960, που αφορούσε την αποστολή Ελλήνων εργατών στην ΟΔΓ. Σύμφωνα 

με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Γερμανίας, τα οποία παραθέτει ο 

Δαμανάκης (1987: 34–38), κατά το χρονικό διάστημα 1955–1973 μετανάστευσαν στη 

Γερμανία περίπου 600.000 Έλληνες.  

Με βάση τα κρατικά στοιχεία της απογραφής του 2011
167
, σήμερα ο αριθμός 

των Ελλήνων στη Γερμανία φτάνει συνολικά τις 276.685. Η ελληνική κοινότητα 

αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη πληθυσμιακά εθνική ομάδα μετά τους Τούρκους, 

τους Ιταλούς, τους Πολωνούς και τους Σέρβους. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων 

είναι τα 43,4 χρόνια, ενώ οι πιο πολυπληθείς ομάδες ηλικιών στον ελληνικό 

πληθυσμό της Γερμανίας είναι οι Έλληνες μεταξύ 35–45 και οι 45–55, με τρίτους στη 

σειρά τους Έλληνες μεταξύ 25–35. Ο μέσος χρόνος παραμονής των Ελλήνων στη 

χώρα είναι 27,2 χρόνια. Επιπλέον, οι Έλληνες που διαμένουν στη Γερμανία πάνω από 

40 χρόνια φτάνουν στις 65.239. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι και ο αριθμός 

αυτών που έχουν γεννηθεί στη Γερμανία. Από τους 276.685 Έλληνες οι 76.296 έχουν 

γεννηθεί στη Γερμανία, δηλαδή το 27,6%.
168
. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι η 

παρουσία των Ελλήνων στη Γερμανία αποτελεί πλέον μία μόνιμη κατάσταση. 

Η σημερινή εικόνα των Ελλήνων της Γερμανίας είναι περισσότερο σύνθετη απ' 

ότι αυτή ήταν στις αρχές της μετανάστευσης πριν 50 χρόνια. Αρχικά οι Έλληνες 

μετανάστες φαίνεται ότι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής ένταξης στις 

ευρύτερες δομές της κοινωνίας (Παπαλεξοπούλου, 2004: 64). Ως «φιλοξενούμενοι 

εργάτες»
169
, ανέλαβαν τις λεγόμενες εργασίες «βαρέως τύπου», απασχολούμενοι σε 

χυτήρια, εργοστάσια μετάλλου, ορυχεία και υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ αρκετοί 

ήταν εκείνοι που επέλεξαν τον τομέα των εστιατορίων και των ξενοδοχείων. Οι 

Ελληνίδες απορροφήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από εργοστάσια και την 

κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία (Δαμανάκης, 1987: 49). Παρά το γεγονός ότι η 

γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυε φαινομενικά τη σύντομη 

παραμονή των μεταναστών, εντούτοις η μετανάστευση των Ελλήνων με την πάροδο 

των χρόνων έλαβε έναν μόνιμο χαρακτήρα (Δαμανάκης, 1987: 40–41).Οι σημερινοί 

Έλληνες της Γερμανίας δεν είναι πια οι κλασικοί μετανάστες της δεκαετίας του ΄60, 

που απασχολούνταν αποκλειστικά στις βιομηχανίες και τα εργοστάσια της 

Γερμανίας. Ένα μεγάλο μέρος τους έχει στραφεί σε επιχειρηματικές και 

                                                           
167

 Βλ. http://www.destatis.de (Ημερομηνία ανάκτησης: 26–09–2011). 
168

 Πηγή: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/ 

Fachveroeffentlichungen/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung2010200107004,p

roperty=file.pdf (Ημερομηνία ανάκτησης: 26–09–2011).  
169

 Ο όρος του «φιλοξενούμενου εργάτη» (Gastarbeiter) υιοθετήθηκε από το γερμανικό κράτος στην 

προσπάθειά του να ελέγξει τον αριθμό και τη σύνθεση του μεταναστευτικού πληθυσμού που δεχόταν 

(Κασιμάτη, 1984: 17–18, Μουσούρου, 1993:22). 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/
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επιστημονικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με μια έρευνα του Πανεπιστημίου του 

Μανχάιμ
170
, το 15% των οικονομικά ενεργών Ελλήνων της Γερμανίας, είναι 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, με τους περισσότερους να 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της γαστρονομίας. Παράλληλα, αυξάνει συνεχώς το 

ποσοστό των Ελλήνων φοιτητών και επιστημόνων. 

 

 

2. Μεθοδολογία 

 

2.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει θέματα γλωσσικής συμπεριφοράς και 

θέματα εθνογλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής κοινότητας. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει το βαθμό χρήσης της 

εθνοτικής γλώσσας, τις γλωσσικές επιλογές με διάφορες κατηγορίες συνομιλητών, 

τους χώρους γλωσσικής χρήσης, το βαθμό γλωσσικής διατήρησης ή μετακίνησης, τη 

σημασία διαφόρων παραγόντων που ωθούν στη γλωσσική διατήρηση ή μετακίνηση, 

καθώς και τις στάσεις απέναντι στην εθνοτική γλώσσα και την εθνοτική ταυτότητα. 

 

2.2  Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώθηκαν ως εξής: 

 Σε ποιο βαθμό οι Έλληνες της Γερμανίας κάνουν χρήση της ελληνικής 

γλώσσας, σε ποιες επικοινωνιακές περιστάσεις, και γιατί; 

 Σε ποιο βαθμό οι Έλληνες της Γερμανίας διατηρούν την ελληνική γλώσσα; 

 Ποιοι παράγοντες (π.χ. ηλικία, συνομιλητής) σχετίζονται με τη γλωσσική 

επιλογή που κάνουν οι ομιλητές; 

 Ποια είναι η στάση τους απέναντι στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας; 

 Συνδέεται η στάση τους απέναντι στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας με 

τη στάση τους απέναντι στην εθνοτική ταυτότητα; 

 Προσλαμβάνεται η εθνοτική γλώσσα ως πολιτισμικό στοιχείο της κοινότητάς 

τους και ως συνθετικό στοιχείο της εθνοπολιτισμικής προέλευσης και 

ταυτότητάς τους; 

 

2.3 Διεξαγωγή και δείγμα της έρευνας 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 30 ενήλικες, μόνιμους κατοίκους Γερμανίας, οι 

οποίοι είναι μέλη της δεύτερης γενιάς μεταναστών ελληνικής καταγωγής και οι οποίοι 

κατέχουν την ελληνική υπηκοότητα. Ως δεύτερη γενιά μεταναστών ορίσαμε άτομα 

που είτε γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα υποδοχής από γονείς μετανάστες, είτε 

εγκαταστάθηκαν στη χώρα υποδοχής σε πολύ μικρή ηλικία και επομένως μεγάλωσαν 

και παρακολούθησαν μία σχολική εκπαίδευση εκεί. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων (20 άτομα) προέρχονταν κυρίως 

από το κρατίδιο της Έσσης (Hessen), και συγκεκριμένα από την περιοχή της 

Φρανκφούρτης. Υπήρξαν όμως και συμμετέχοντες που διαμένουν σε άλλα κρατίδια 

της Γερμανίας, συγκεκριμένα 4 άτομα από το κρατίδιο της Βαυαρίας (Bayern), 4 από 

                                                           
170

 Πηγή: http://omogeneia.ana–mpa.gr/specials/hellenes_germany/image.html (Ημερομηνία 

ανάκτησης: 20–09–2011). 

http://omogeneia.ana-mpa.gr/specials/hellenes_germany/image.html
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το κρατίδιο της Βάδης–Βυρτεμβέργης (Baden–Wuerttemberg) και 2 από το κρατίδιο 

του Ρήνου–Παλατινάτου (Rheinland–Pfalz). 

Στην παρούσα έρευνα δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης της τυχαίας 

δειγματοληψίας, λόγω απουσίας αντίστοιχων μητρώων/καταλόγων, όπου είναι 

καταχωρισμένα και αριθμημένα όλα τα άτομα του συγκεκριμένου πληθυσμού. Για το 

λόγο αυτό η ερευνήτρια επέλεξε τη δειγματοληπτική τεχνική της χιονοστιβάδας 

(snowball sampling techinique). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται άτομα με 

χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν την έρευνα, τα οποία στη συνέχεια φέρνουν τον 

ερευνητή σε επαφή με άλλα άτομα με τα ίδια χαρακτηριστικά (Νόβα–Καλτσούνη, 

2006: 38, Lanza, 2008: 83–84). 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι 

το Φεβρουάριο του 2013, μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στα υποκείμενα με τρεις τρόπους επίδοσης: με 

ατομική προσωπική επίδοση από την ίδια την ερευνήτρια, με ταχυδρομική αποστολή 

και με ηλεκτρονική αποστολή μέσω διαδικτύου. Οι ατομικές συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια σε 6 υποκείμενα, τα οποία 

προηγουμένως είχαν απαντήσει στα ερωτηματολόγια. 

 

2.4  Ερευνητικά εργαλεία 

 

Κύριο μέσο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο (30 

ερωτηματολόγια), ενώ η συνέντευξη (6 ατομικές συνεντεύξεις) χρησιμοποιήθηκε 

επιλεκτικά σε μία μικρή ομάδα υποκειμένων, κυρίως ως ένα συμπληρωματικό 

ερευνητικό εργαλείο με σκοπό τη συλλογή επιπλέον ερευνητικών δεδομένων. 

Η κατασκευή του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε θεωρητικά κείμενα για την 

έρευνα στο αντικείμενο της διγλωσσίας (Baker 2001, Pauwels 2004, Codo 2008), 

καθώς και σε ερωτηματολόγια προηγούμενων ερευνών (Δαμανάκης 1999β, 2003, 

Παπαλεξοπούλου 2004, Ξενικάκη 2010, Στύλου 2010). Ως προς τη μορφή του, το 

ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο, περιείχε δηλαδή κυρίως κλειστές ερωτήσεις, ενώ οι 

ανοιχτές ερωτήσεις ήταν πολύ λίγες. Συγκεκριμένα, ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη, ως 

προς το περιεχόμενο. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε ερωτήματα που αφορούσαν 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση 

και εθνοτική καταγωγή των συζύγων, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, χώρα 

γέννησης, χρόνος μόνιμης παραμονής στη Γερμανία και στην Ελλάδα, τόπος 

κατοικίας, υπηκοότητα). Το δεύτερο μέρος αφορούσε τις πρακτικές γλωσσικής 

διατήρησης και συμπεριφοράς των συμμετεχόντων (τη γλωσσική ικανότητα, το 

γλωσσικό ιστορικό, τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, τις επαφές με άτομα 

ελληνικής καταγωγής και με τη χώρα προέλευσης, και τέλος, τη γλωσσική επιλογή 

και χρήση με συγκεκριμένες κατηγορίες ομιλητών και αντίστροφα, σε διάφορους 

χώρους γλωσσικής χρήσης και σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας). Το τρίτο 

μέρος διερευνούσε θέματα εθνογλωσσικής ταυτότητας (στάσεις και πρακτικές 

απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας προέλευσης). 

Τα ερωτηματολόγια ήταν δίγλωσσα (στα ελληνικά και στα γερμανικά), καθώς 

κρίθηκε ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες πιθανόν να είχαν υψηλότερη γλωσσική 

ικανότητα στα γερμανικά, λόγω του μεγάλου χρόνου παραμονής στη χώρα υποδοχής. 

Οι συνεντεύξεις
171

 στην παρούσα εργασία ήταν δομημένες με κλειστού κυρίως τύπου 

ερωτήσεις.Τα θέματα που θίχτηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αφορούσαν 

                                                           
171 Για λόγους οικονομίας, στην παρούσα εισήγηση δεν γίνεται παρουσίαση των ευρημάτων των 

συνεντεύξεων. 



336 
 

την ανάγκη διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, την ανάγκη για 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την επαφή με τις ελληνικές παραδόσεις, θέματα 

διγλωσσίας και εναλλαγής κωδίκων, καθώς και θέματα ταυτότητας, θέματα ένταξης 

των μεταναστών στη γερμανική κοινωνία, ζητήματα ρατσισμού, και θέματα που 

αφορούν την ύπαρξη και δράση ελληνικών κοινοτήτων και συλλόγων στη Γερμανία. 

 

 

3. Αποτελέσματα έρευνας 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εφόσον το δείγμα ήταν εμπειρικό, δεν προέκυψε 

δηλαδή από τυχαία δειγματοληψία, η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων από το 

συγκεκριμένο δείγμα δεν μπορεί να οδηγήσει σε γενίκευση των συμπερασμάτων, 

αφού δεν ικανοποιείται η συνθήκη της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος 

(Βάμβουκας, 1988: 157–158, 165). Επομένως, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από 

το συγκεκριμένο δείγμα δεν έχουν γενικευτική ισχύ, αλλά αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο δείγμα και είναι ενδεικτικά των τάσεων των μεταναστών δεύτερης 

γενιάς ελληνικής καταγωγής στη Γερμανία, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα. 

Όσον αφορά το ατομικό προφίλ του δείγματος σημειώνουμε ότι από τους 30 

συμμετέχοντες, οι 10 (33%) ήταν άντρες και οι 20 (67%) γυναίκες.Η ηλικία των 

συμμετεχόντων κυμαινόταν από τα 20 έως τα 51 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας 

του δείγματος ήταν τα 38,4 έτη. Η διάρκεια παραμονής στη χώρα υποδοχής 

εκτεινόταν σε μία κλίμακα από 18 έως 48 χρόνια, ενώ ο μέσος χρόνος μόνιμης 

παραμονής στη Γερμανία ήταν τα 30 έτη. Από την άλλη, ο μέσος χρόνος παραμονής 

στην Ελλάδα ήταν μόλις τα 7 έτη. Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος ήταν αρκετά 

υψηλό, με το 50% (Ν=15) να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 33% 

(Ν=10) απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διπλή υπηκοότητα, δηλαδή 

ελληνική και γερμανική, κατείχαν μόνον οι 8 ερωτηθέντες (27%), ενώ οι υπόλοιποι 

22 (73%) κατείχαν μόνον την ελληνική υπηκοότητα. 

 

3.1 Γλωσσική ικανότητα/επάρκεια στα ελληνικά 

 

Για τη διερεύνηση της γλωσσικής ικανότητας των υποκειμένων του δείγματος τόσο 

στα ελληνικά όσο και στα γερμανικά, ζητήσαμε από τα υποκείμενα να 

αυτοαξιολογηθούν σε τέσσερις βασικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού και γραπτού λόγου (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή). 

Όπως φαίνεται συνολικά στο γράφημα 1, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η 

ελληνομάθειά τους κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Η ικανότητά τους στα 

ελληνικά κυμαίνεται από ικανοποιητική έως άριστη, κυρίως σε ό,τι αφορά τις 

προφορικές δεξιότητες.Στις δεξιότητες που αφορούν το γραπτό λόγο, όμως, 

παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες φαίνεται να 

εντοπίζονται στη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου, όπου μόλις το 33% (Ν=10) 

γράφει «άριστα» στα ελληνικά. 
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Γράφημα 1: Γλωσσική ικανότητα/επάρκεια στα ελληνικά 

 

 
 

3.2  Γλωσσική ικανότητα/επάρκεια στα γερμανικά 

 

Σε σύγκριση με τα ελληνικά, η αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας στη γερμανική 

γλώσσα παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

γραφήματος 2., η γλωσσομάθεια των υποκειμένων του δείγματος στα γερμανικά είναι 

πολύ υψηλή, όπως προκύπτει από τα υψηλά ποσοστά στο επίπεδο «άριστα» για όλες 

τις δεξιότητες. Απουσιάζει εντελώς η συγκέντρωση απαντήσεων στο «ανεπαρκώς» 

και στο «ικανοποιητικά» που παρατηρήθηκε στα ελληνικά. Οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες των υποκειμένων του δείγματος στα γερμανικά είναι, λοιπόν, 

ανεπτυγμένες σε καλό ή άριστο επίπεδο. 

 
Γράφημα 2: Γλωσσική ικανότητα/επάρκεια στα γερμανικά 

 

 
 

3.3 Γλωσσική χρήση/επιλογή 

 

Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν ποιες γλώσσες χρησιμοποιούν με 

έντεκα διαφορετικές κατηγορίες συνομιλητών (πατέρας, μητέρα, αδέρφια, 

σύζυγος/σύντροφος, παιδιά, παππούδες/γιαγιάδες, θείοι/θείες, άλλοι συγγενείς, 

Έλληνες φίλοι και γνωστοί, Έλληνες συνάδελφοι, Έλληνες γείτονες) και πόσο συχνά. 

Η ευρεία επιλογή των συνομιλητών στην παρούσα έρευνα υπερβαίνει τα όρια του 

Ανεπαρκώ
ς 

Ικανοποιητ
ικά 

Καλά Άριστα 

Μιλώ ελληνικά 0% 7% 37% 57%

Καταλαβαίνω ελληνικά 0% 3% 23% 73%

Διαβάζω στα ελληνικά 0% 7% 33% 60%

Γράφω στα ελληνικά 3% 23% 40% 33%
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στενού οικογενειακού πλαισίου και αφορά και το ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό 

μεταναστευτικό περιβάλλον. Ο βαθμός χρήσης των γλωσσών καταγράφηκε σε μία 

πεντάβαθμη κλίμακα συχνότητας με τις επιλογές «πάντα ελληνικά», «στα ελληνικά πιο 

συχνά από τα γερμανικά», «το ίδιο συχνά και στις δύο γλώσσες», «στα γερμανικά πιο 

συχνά από τα ελληνικά», και «πάντα γερμανικά». 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε ποσοστά, 

οι γλωσσικές επιλογές των ερωτηθέντων με τους διαφορετικούς συνομιλητές. Η 

ελληνική γλώσσα φαίνεται να είναι ο κύριος ή ο αποκλειστικός κώδικας επικοινωνίας 

με κάποιες κατηγορίες συνομιλητών, όπως παππούδες και γιαγιάδες, γονείς, θείοι και 

θείες, και άλλοι συγγενείς. Αντίθετα, η μικρότερη χρήση της ελληνικής γλώσσας 

πραγματοποιείται κατά την επικοινωνία τους με τα αδέρφια, το σύζυγο/σύντροφο και 

τα παιδιά. 

Όσον αφορά την επικοινωνία τους με τους γονείς, παρατηρούμε ότι σχεδόν όλοι 

οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συνομιλούν πάντα ή πιο συχνά στα ελληνικά, σε 

ποσοστό 87% όταν συνομιλητής είναι ο πατέρας, και 90% αντίστοιχα για τη μητέρα. 

Ειδικότερα, το 70% κάνει αποκλειστική χρήση της εθνοτικής γλώσσας με τον πατέρα, 

και το αντίστοιχο ποσοστό για τη μητέρα είναι 90%. 

Αντίθετα, στη συνομιλία με τα παιδιά παρατηρείται η μικρότερη χρήση της 

ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, λίγο περισσότεροι από τους μισούς (αθροιστικά 

57%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν πάντα τα ελληνικά (50%) ή πιο συχνά τα 

ελληνικά από τα γερμανικά (7%), όταν μιλούν στα παιδιά τους. Η αποκλειστική ή 

μεγαλύτερη χρήση της γερμανικής γλώσσας προς τα παιδιά εμφανίζεται αρκετά 

αυξημένη, με ένα 13% να δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα γερμανικά πιο συχνά από τα 

ελληνικά, και ένα 7% να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα γερμανικά στην επικοινωνία 

του με τα παιδιά (αθροιστικά 20%). 

 
Πίνακας 1: Η γλωσσική χρήση/επιλογή των υποκειμένων με συγκεκριμένες κατηγορίες συνομιλητών 

Σε ποια γλώσσα 

μιλάτε εσείς στα 

παρακάτω πρόσωπα; 

1 

Πάντα 

ελληνικά 

2 

Στα 

ελληνικά 

πιο συχνά 

από τα 

γερμανικά 

3 

Το ίδιο συχνά 

και στις δύο 

γλώσσες 

4 

Στα 

γερμανικά 

πιο συχνά από 

τα ελληνικά 

5 

Πάντα 

γερμανικά 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Πατέρας 23 70% 5 17% 2 7% 0 0% 0 0% 

Μητέρα 27 90% 0 0% 1 3% 2 7% 0 0% 

Αδέρφια 17 57% 4 13% 6 20% 1 3% 2 7% 

Σύζυγος/Σύντροφος 17 57% 4 13% 4 13% 1 3% 4 13% 

Παιδιά 15 50% 2 7% 7 23% 4 13% 2 7% 

Παππούδες/Γιαγιάδες 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Θείοι/Θείες που 

μένουν στη Γερμανία 

20 67% 7 23% 3 10% 0 0% 0 0% 

Άλλοι συγγενείς 22 73% 4 13% 4 13% 0 0% 0 0% 
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Έλληνες φίλοι και 

γνωστοί 

15 50% 7 23% 8 27% 0 0% 0 0% 

Έλληνες συνάδελφοι 17 57% 5 17% 6 20% 2 7% 0 0% 

Έλληνες γείτονες 19 63% 6 20% 5 17% 0 0% 0 0% 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων του πίνακα 2, οι ενδείξεις για 

τη γλωσσική συμπεριφορά των συνομιλητών φαίνεται να συμφωνούν σε σημαντικό 

βαθμό με τις γλωσσικές προτιμήσεις των υποκειμένων του δείγματος. Η εθνοτική 

γλώσσα και πάλι υπερισχύει σε όλες τις κατηγορίες συνομιλητών. Μεγαλύτερη 

προτίμηση προς την εθνοτική γλώσσα φαίνεται ότι εκδηλώνουν οι γονείς, οι 

παππούδες και οι γιαγιάδες, οι θείοι/θείες, οι άλλοι συγγενείς και οι Έλληνες γείτονες. 

Αντίθετα, μικρότερη προτίμηση προς τη χρήση της εθνοτικής γλώσσας εκδηλώνουν 

τα παιδιά, τα αδέρφια, οι σύζυγοι/σύντροφοι, οι Έλληνες φίλοι και γνωστοί, και οι 

Έλληνες συνάδελφοι. 

 
Πίνακας 2: Η γλωσσική χρήση/επιλογή των συνομιλητών προς τα υποκείμενα 

Σε ποια γλώσσα μιλούν 

σε σας τα παρακάτω 

πρόσωπα; 

1 

Πάντα 

ελληνικά 

2 

Στα 

ελληνικά 

πιο συχνά 

από τα 

γερμανικά 

3 

Το ίδιο συχνά 

και στις δύο 

γλώσσες 

4 

Στα 

γερμανικά 

πιο συχνά από 

τα ελληνικά 

5 

Πάντα 

γερμανικά 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Πατέρας 27 90% 2 7% 1 3% 0 0% 0 0% 

Μητέρα 28 93% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 

Αδέρφια 18 60% 3 10% 6 20% 2 7% 1 3% 

Σύζυγος/Σύντροφος 18 60% 4 13% 2 7% 2 7% 4 13% 

Παιδιά 12 40% 4 13% 7 23% 4 13% 3 10% 

Παππούδες/Γιαγιάδες 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Θείοι/Θείες που μένουν 

στη Γερμανία 

20 67% 7 23% 3 10% 0 0% 0 0% 

Άλλοι συγγενείς 23 77% 4 13% 3 10% 0 0% 0 0% 

Έλληνες φίλοι και 

γνωστοί 

17 57% 5 17% 8 27% 0 0% 0 0% 

Έλληνες συνάδελφοι 17 57% 5 17% 5 17% 2 7% 1 3% 

Έλληνες γείτονες 19 63% 6 20% 5 17% 0 0% 0 0% 
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3.4 Στάσεις απέναντι στη γλώσσα και την ταυτότητα 

 

Τα κυριότερα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων αυτής της ενότητας 

είναι ότι οι περισσότεροι θεωρούν ως μητρική γλώσσα την ελληνική (Ν=23), 

αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες και θεωρούν αναγκαία τη διατήρηση της ελληνικής 

γλώσσας. Αναλυτικότερα, στην ερώτηση «Πώς αυτοπροσδιορίζεστε;», τα υποκείμενα 

του δείγματος στη μεγάλη τους πλειοψηφία (Ν=20) δηλώνουν Έλληνες, ενώ 

υπάρχουν και αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται περισσότερο ως Έλληνες και λιγότερο 

ως Γερμανοί (Ν=5), όπως επίσης και εκείνοι που δηλώνουν Ελληνογερμανοί (Ν=4). 

Κανείς δεν δηλώνει ότι είναι μόνο Γερμανός. Για την ανατροφή των παιδιών 

δηλώνουν ότι επιλέγουν και τις δύο γλώσσες (53%), ή μόνο την ελληνική (47%). 

Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα και στην 

επόμενη γενιά;», το συντριπτικό ποσοστό του 97% απάντησε θετικά, ενώ μόλις ένα 

ποσοστό 3% (Ν=1) δεν θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην 

επόμενη γενιά. Το εύρημα αυτό εκφράζει την έντονη επιθυμία της δεύτερης γενιάς 

μεταναστών να διατηρήσει την εθνοτική της γλώσσα. 

Στις ανοιχτές απαντήσεις των υποκειμένων του δείγματός μας, σχετικά με τους 

λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα και 

στην επόμενη γενιά, η ελληνική γλώσσα αντιμετωπίζεται από τους περισσότερους ως 

ένα σύμβολο εθνικής ταυτότητας, που δεν πρέπει να χαθεί. Τονίζουν ότι η γλώσσα 

πρέπει να διατηρηθεί για λόγους κυρίως «εθνικής» και «πολιτισμικής ταυτότητας» 

(Ν=24). Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν θετική στάση απέναντι στη διατήρηση της 

ελληνικής γλώσσας, κυρίως επειδή τη θεωρούν σημαντική για τη διατήρηση της 

εθνικής τους ταυτότητας. 

 

 

4. Συζήτηση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 

 

Το ομολογουμένως μικρό και ανομοιογενές δείγμα της έρευνας δεν επιτρέπει 

γενικεύσεις σχετικά με τη γλωσσική διατήρηση ή μετακίνηση στη συγκεκριμένη 

μεταναστευτική κοινότητα. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τάσεις που 

αναδύονται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι σαφείς. 

Όσον αφορά τη γλωσσική ικανότητα, τα υποκείμενα της έρευνας φαίνεται να 

είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους δίγλωσσα σε όλα τα επίπεδα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε μία μικρή υπεροχή της γερμανικής γλώσσας, κυρίως στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου). Η γερμανική γλώσσα είναι ίσως 

περισσότερο ανεπτυγμένη σε σχέση με την εθνοτική, δεδομένο που δικαιολογείται 

από το ότι έχουν ζήσει το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους στη Γερμανία. 

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, τα υποκείμενα του δείγματος δεν είναι αποκομμένα 

από το περιβάλλον χρήσης της εθνοτικής γλώσσας, το οποίο εξασφαλίζει είτε η 

επικοινωνία με την οικογένεια και το ευρύτερο μεταναστευτικό περιβάλλον είτε η 

εμπλοκή τους με διάφορες δραστηριότητες χρήσης της γλώσσας. 

Όσον αφορά τη γλωσσική χρήση και επιλογή, διαπιστώθηκε ότι η εθνοτική 

γλώσσα διατηρείται σε αρκετά υψηλό βαθμό και η ελληνική γλώσσα παραμένει ο 

κύριος κώδικας επικοινωνίας στο σπίτι. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων των συνομιλητών. Η ενδοοικογενειακή 

επικοινωνία, ιδιαίτερα με τους γονείς και τους άλλους συγγενείς μεγαλύτερης ηλικίας 

(θείους/θείες, παππούδες/γιαγιάδες), χαρακτηρίζεται κυρίως από την αποκλειστική ή 

κύρια χρήση της ελληνικής γλώσσας. Βέβαια, στην επικοινωνία με τους 
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συγκεκριμένους συνομιλητές, εκτός από την κατηγορία των παππούδων/γιαγιάδων, 

χρησιμοποιείται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό και η γερμανική γλώσσα. 

Η κατηγορία των συνομιλητών που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, 

είναι αυτή των παιδιών.Το γεγονός ότι τα υποκείμενα δηλώνουν πως στην 

επικοινωνία με τα παιδιά τους χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες, τεκμηριώνει τη 

θέση ότι η γλώσσα της χώρας υποδοχής έχει διεισδύσει στην ελληνική οικογένεια 

δεύτερης γενιάς και έχει καθιερωθεί ως γλώσσα επικοινωνίας. 

Στην παρούσα έρευνα λοιπόν ο παράγοντας «συνομιλητής» φαίνεται να 

σχετίζεται σημαντικά με την επιλογή γλώσσας. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τη 

διεθνή βιβλιογραφία, όπου ο παράγοντας «συνομιλητής», ιδιαίτερα ως προς τη 

διάσταση «ηλικία/γενιά», αναδεικνύεται ως μία σημαντική παράμετρος για τη 

γλωσσική επιλογή στο εσωτερικό της μεταναστευτικής οικογένειας (Clyne, 1991, 

Clyne&Kipp, 1997, Tannenbaum, 2003, Wright & Kurtoglu–Hooton, 2006 κ.ά). 

Πολύ σημαντικά είναι και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, όσον αφορά τις 

στάσεις των υποκειμένων απέναντι στην εθνοτική γλώσσα και την εθνοτική 

ταυτότητα. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η ελληνική μεταναστευτική κοινότητα 

δεύτερης γενιάς στη Γερμανία παραμένει στενά συνδεδεμένη με την ελληνική 

γλώσσα και ταυτότητα.Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι έχουν μια θετική στάση 

απέναντι στην ελληνική γλώσσα και διατηρούν ένα στενό συναισθηματικό δεσμό με 

την Ελλάδα. 

Η ελληνική γλώσσα μάλλον κατέχει μία περίοπτη θέση στη γλωσσική ιδεολογία 

της ελληνικής μεταναστευτικής κοινότητας, καθώς θεωρούν τη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας ως βασική πολιτισμική αξία, σημαντική για την εθνοτική τους ταυτότητα. 

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν στα παιδιά τους ελληνικά. 

Οι λόγοι για τους οποίους πιστεύουν ότι η ελληνική γλώσσα πρέπει να διατηρηθεί και 

στην επόμενη γενιά συνοψίζονται στους εξής: α) η ελληνική είναι σύμβολο της 

εθνικής ταυτότητας, κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς, β) η γνώση της είναι 

απαραίτητη για την επικοινωνία στη χώρα προέλευσης, γ) κάθε επιπλέον γλώσσα 

αποτελεί μορφωτικό εφόδιο. Κυρίαρχος λόγος, βέβαια, είναι ο συμβολικός λόγος που 

σχετίζεται με την εθνοτική ταυτότητα. 
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Abstract 

 

This paper examines the connection between language and ideology concerning 

language teaching practices of Greek language schοol teachers in secondary 

education. Specifically, we present the first findings of our research that aims to 

investigate the overt and covert  language  ideologies expressed through language 

teaching  practices. In the frame of a qualitative research, based on data gathered by a 

small sample, we analyze semi–structured interviews using content analysis and 

critical discourse analysis.  Our ultimate goal is to emerge language ideologies that 

favor the social inequalities at school. Moreover, we utilize the framework of 

language ideologies  as well, as those of language teaching and discourse analysis in 

order to interpret the teachers’ discourse. 

 

Περίληψη 

 

Στο άρθρο παρουσιάζεται με συντομία το θεωρητικό πλαίσιο και μέρος από τα 

δεδομένα μιας ευρύτερης έρευνας που έχει ως  κεντρικό ζητούμενο  τη σύνδεση 

γλώσσας και ιδεολογίας στη διδακτική πράξη των φιλολόγων της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στοχεύει  να διερευνήσει ρητές και υπόρρητες γλωσσικές 

ιδεολογίες που περιβάλλουν  τις διδακτικές πρακτικές τους. Η  έρευνα έχει ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και αντλεί  δεδομένα από μικρό δείγμα (τουλάχιστον 15 φιλόλογοι), 

με κύριο εργαλείο τις  ημιδομημένες συνεντεύξεις που αναλύονται  με  τη μέθοδο της 

ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και της κριτικής ανάλυσης λόγου. Απώτερο σκοπό 

της αναζήτησής μας αποτελεί η ανάδυση των ηγεμονικών λόγων που μέσα από 

πρακτικές στη γλωσσική διδασκαλία ευνοούν και αναπαράγουν τις κοινωνικές 

ανισότητες στο σχολείο.  Για την ανάγνωση/ερμηνεία του λόγου  των ερευνητικών 

μας υποκειμένων αξιοποιούνται  θεωρίες τόσο από τον χώρο των γλωσσικών 

ιδεολογιών όσο και από τον χώρο της γλωσσοδιδακτικής  και της ανάλυσης λόγου.  

 

 

Εισαγωγή–θεωρητικό πλαίσιο 
 

Οι γλωσσικές ιδεολογίες  αποτελούν  ιδέες που μας μεταφέρουν την αντίληψη της 

κοινής γνώμης για τη φύση της γλώσσας (Rumesey, 1990, Woolard, 1991) και  

απόψεις που τις διαδίδουν και τις παγιώνουν οι αποκαλούμενοι «ιδεολογικοί μεσίτες» 

από τον χώρο της διανόησης, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Βlommaert, 1999). Συνιστούν το πολιτισμικό σύστημα των ιδεών, 
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αισθημάτων, προτύπων και αξιών που πληροφορούν για τον τρόπο που οι άνθρωποι 

σκέφτονται για τη γλώσσα (Weber–Horner, 2012).  Σύμφωνα με τη Woolard (1998) η 

γλωσσική ιδεολογία είναι ο διαμεσολαβητικός σύνδεσμος ανάμεσα σε  κοινωνικές 

δομές και σε φόρμες ομιλίας που στην πραγματικότητα δεν αφορούν μόνο τη γλώσσα 

και συχνά αξιοποιούνται για την αναπαραγωγή των ανισοτήτων  μεταξύ των 

ομιλητών/ριών• πρόκειται  για ιδεολογικοποίηση της χρήσης της γλώσσας.  Η 

γλωσσική ιδεολογία είναι η ιδεολογία που περιβάλλει συγκεκριμένες γλωσσικές 

εκδηλώσεις, δραστηριότητες ή ζητήματα, όπως γίνονται αντιληπτά από συλλογικές 

γλωσσικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως γίνονται αντιληπτές από τον ίδιο το λόγο για 

τη γλώσσα (Μοσχονάς 2005: 15). 

Αναφέρονται σε μια σειρά γλωσσικά θέματα με κεντρικό το ζήτημα της 

γλωσσικής τυποποίησης (standardization),  γιατί ως μεταγλωσσικά συστήματα 

συνδέονται με τα  πρότυπα, δηλαδή με αξίες για την γλώσσα (Μοσχονάς, ό.π.). Η 

προτυποποίηση αποτελεί την επιβολή της ενιαίας φόρμας πάνω σε μια τάξη 

αντικειμένων και στο πλαίσιό της, η  γλώσσα θεωρείται  ως αυτόνομο φυσικό 

φαινόμενο όπου οι αλλαγές που συμβαίνουν στο εσωτερικό της δεν εξαρτώνται από 

τους/τις ομιλητές/ριες (Milroy, 2001). 

Οι γλωσσικές ιδεολογίες διασταυρώνονται στην καρδιά  της προτυποποίησης 

και των πρακτικών της και δεν απαντώνται μόνο σε σχέση με την ελληνική γλώσσα, 

αλλά αποτελούν την έκφραση των αναπαραστάσεων που αποδίδουν  κοινωνικά 

νοήματα στις διαφορές στην ομιλία και αξιολογούν κοινωνικά ορισμένες φόρμες της 

(Woolard, 1998). Συγκροτούν τη μεταγλώσσα ή τις μεταγλώσσες για την γλώσσα, τη 

γλώσσα μέσα στην  γλώσσα: η αναφορά και το ενδιαφέρον τους στρέφονται προς τα 

σημειωτικά συστήματα α΄ βαθμού, δηλαδή προς τις γλώσσες (Silverstein, 1979; 

Μοσχονάς, ό.π.).Καθώς συνδέονται άμεσα  με την ιδεολογία της προτυποποίησης 

είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η έννοια της πρότυπης γλώσσας. 

 Η πρότυπη γλώσσα είναι, αφενός μια γλωσσική ποικιλία ή διάλεκτος ανάμεσα 

σε άλλες γλωσσικές ποικιλίες ή διαλέκτους και αφετέρου ο κανόνας που ρυθμίζει τη 

γλωσσική χρήση, η «νόρμα», επομένως,  με βάση την οποία διακρίνεται το «σωστό 

από το λάθος», η «κανονική χρήση» από τη «γλωσσική απόκλιση» ή και 

«παρέκκλιση» (Μοσχονάς, 2010). Κατά τον Wittgenstein (1977), «η πρότυπη γλώσσα 

είναι η υποστασιοποίηση ενός φιλοσοφικού λάθους, ότι έχουμε μια και μοναδική,[…] 

ενιαία, ομοιογενή γλώσσα, μια και μοναδική φύση ή ουσία της γλώσσας, κάτι το 

κοινό σε όλα εκείνα που ονομάζουνε γλώσσα».  

 

 

Γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές και ιδεολογίες στην Ελλάδα 

 

Η ιδεολογία για τη γλώσσα συνδέεται άμεσα με τις γλωσσικές πολιτικές, καθώς οι 

τελευταίες συνδυάζουν γλωσσικές ιδεολογίες, γλωσσικές πρακτικές και ένα 

γλωσσικό σχεδιασμό που στοχεύει στο να αλλάξουν οι γλωσσικές πρακτικές και να 

συνάδουν με τις γλωσσικές ιδεολογίες (Spolsky, 2004). Αποτελούν τη δηλωμένη 

φανερή και συγκεκριμένη de jure ενσωμάτωση των κανόνων, των νόμων και των 

συνταγμάτων, αλλά και μια ευρύτερη οντότητα που έχει ρίζες στις συγκεκαλυμμένες, 

άγραφες, άρρητες de facto πρακτικές που εδράζονται  σε μια υπόρρητη/ασυνείδητη 

γλωσσ(ολογ)ική κουλτούρα(Schifman, 1996). Η γλωσσική πολιτική εμπεριέχει 

σύγκριση –αξιολόγηση του κοινωνικού κύρους των γλωσσικών ποικιλιών καθώς 

έμμεσα περιορίζει αυτό που θεωρείται «κακή» γλώσσα, ενώ ενθαρρύνει την «καλή» 

γλώσσα (Spolsky, ό.π.). 
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 Το αντικείμενο επομένως της έρευνας συνδέεται άμεσα με τις γλωσσικές 

εκπαιδευτικές  πολιτικές της χώρας και τον  γλωσσικό σχεδιασμό, που για πρακτικούς 

λόγους δεν αναλύονται εκτενώς εδώ.Γενικότερα, σε επίπεδο γλωσσικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας η διαμάχη των προτύπων, γνωστή ως 

γλωσσικό ζήτημα, δείχνει να βρίσκει  μια πρώτη διέξοδο με την καθιέρωση της 

δημοτικής γλώσσας το  1976. Από τις προσεγγίσεις που αξίζει να σημειωθούν 

συνιστά η  έμμεση ερμηνεία του γλωσσικού ζητήματος ως κοινωνικής διγλωσσίας 

σύμφωνα με την οποία η χρήση της καθαρεύουσας αποτελεί επιλογή του/της 

ομιλητή/ριας για λόγους «κοινωνικής ανωτερότητας και σοβαρότητας», «δημιουργία 

ευνοϊκής εντύπωσης» ή από τον «φόβο πολιτικού χαρακτηρισμού» (Σετάτος, 1973). 

Ωστόσο, ακόμη και μετά την μεταρρύθμιση του 1976, ορισμένοι/ες 

ερευνητές/ριες παρατηρούν στον δημόσιο λόγο ίχνη καθαρολογίας (Delveroudi & 

Moshonas, 2003) και αναπροσαρμογής της παραδοσιακής ιδεολογίας της 

προτυποποίησης μέσα από την υποχώρηση του προτύπου σε αρχαϊσμούς (Μοσχονάς, 

2005b). Παράλληλα, η  ιδεολογία της φαντασιακής ομοιογένειας επιβιώνει στην 

εργαλειοποίηση μυθοποιητικών συνδηλώσεων για την ελληνική γλώσσα  (Χριστίδης 

1999; Κακριδή–Φεράρι, 2000; Μοσχονάς, 2005; Goutsos, Georgakopoulou, 2009) με 

αντίπαλο τον «σύγχρονο αντιεθνικιστικό λόγο» που αρθρώνεται από τον Α. Φ. 

Χριστίδη και την Α. Φραγκουδάκη (Goutsos, Georgakopoulou, ό. π.) 

Η ρητορική που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα αναφέρεται στο «ογκώδες 

πρόβλημα» της λειψής γλωσσικής συγκρότησης των παιδιών», στην «ιδιαιτερότητα 

της ελληνικής γλώσσας που συνεχίζει να γράφεται με τα ίδια γράμματα και την ίδια 

ορθογραφία»,  στον «δανεισμό από την αρχαία» ως αμφίδρομη κίνησηκαθώς και 

στην «αναπαρθένευση των πολυδύναμων ριζών του ελληνικού λόγου».  

Παράλληλα,υπάρχουν φωνές που επικροτούνπαρεμβάσεις για τη διάσωση άλλων 

εθνικών γλωσσών, όπως για παράδειγμα τη συγκρότηση  επιτροπής ελέγχου του 

Mitterrand για τα “franglais”, ενώ κατά διαστήματα οξύνονται οι αντιπαραθέσεις 

γύρω από ζητήματα ορθογραφικών μεταρρυθμίσεων όπου οι αντίστοιχες επιλογές  

ορθογράφησης  φέρουν πάντα ένα κοινωνικό νόημα (Κακριδή, 2008). Σε άλλες 

περιπτώσεις, προβάλλονται ως πρότυπα λόγου η λογοτεχνία και η επιστήμη ή οι 

παλιότερες γλωσσικές μορφές, πάντως κοινός τόπος όλων αυτών των τάσεων είναι 

ότι η γλώσσα είναι κάτι ομοιογενές, ενιαίο, στατικό και ζωτικής σημασίας για την 

οργάνωση μιας κοινωνίας και ενός έθνους (Κακριδή, 2005). Αποκορύφωμα των 

παρεμβάσεων για τη γλωσσική ανάκαμψη αποτελεί η επανεισαγωγή  των Αρχαίων 

ελληνικών από πρωτότυπο στο Γυμνάσιο, «του παραδοσιακού σωστικού του έθνους» 

με τα αναλυτικά προγράμματα του 1992–1993 (Χριστίδης, 1999). Σε γενικές γραμμές 

τείνουν να επικρατήσουν ηγεμονικές γλωσσικές ιδεολογίες και πρακτικές που ρητά ή 

υπόρρητα προάγουν  το κοινωνικό κύρος ορισμένων γλωσσικών ποικιλιών σε βάρος 

κάποιων άλλων (Spolsky, ό.π.). 

Καθώς η έρευνα εστιάζει στις γλωσσικές ιδεολογίες όπως εκφράζονται μέσα 

από την εκπαιδευτική πράξη, πρέπει πρώτα  να αποσαφηνιστεί η σύνδεση πρότυπης 

γλώσσας και σχολείου. Σε επίπεδο οργανωμένου συνόλου (π.χ. κράτους) η νόρμα 

συμπίπτει συνήθως με την επίσημη εθνική γλώσσα και καθορίζει την εκπαιδευτική 

γλωσσική πολιτική: πρόκειται για το «πρότυπο» ή «υπόδειγμα» γλώσσας  που πρέπει 

να μάθουν να χειρίζονται οι μαθητές/–ριες, (Κακριδή– Ferrari, 2000). Η γλώσσα 

αποτελεί ισχυρό μέσο ελέγχου και είναι  απόλυτα συνδεδεμένη με το κατεξοχήν 

ελεγκτικό πλαίσιο της παιδαγωγικής: το σχολείο αναδεικνύει τη μια και μόνη φωνή 

μέσω της νόρμας, της φωνής των κυρίαρχων  τμημάτων καθώς οι γλωσσικές νόρμες 

που διδάσκονται στα παιδιά συμφωνούν με τις πρακτικές ενός συγκεκριμένου 

τμήματος της κοινωνίας (Hasan, 2006).  Συνεπώς, η απόσταση νόρμας– γλώσσας 
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καταγωγής προκαλεί την ανάγκη για εξεύρεση και επεξεργασία ενός 

διαφοροποιημένου προτύπου γλωσσικής διδασκαλίας (Κακριδή– Ferrari, ό.π.).  

Από την άλλη, η διερεύνηση  των γλωσσικών ιδεολογιών στην εκπαίδευση 

αναδεικνύει το θεωρητικό ζήτηματης σύνδεσης των γλωσσικών  ιδεολογιών  που 

αποτελούν κατά βάση κοινωνικές κατασκευές με τον χώρο της εκπαίδευσης και 

ειδικότερα με τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, η οποία για να αναγνωσθεί 

και να ερμηνευθεί απαιτείται συμπληρωματικά «ένα γλωσσολογικό πλαίσιο 

ανάλυσης του παιδαγωγικού λόγου» (Κουτσογιάννης, 2010). Τέτοιες θεωρίες που 

συνδέουν την γλωσσική αντίληψη με την καθημερινή διδακτική πρακτική στο χώρο 

του σχολείου αντλούνται από το χώρο της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας και των 

γραμματισμών με απώτερο στόχο  να ανιχνεύσουμε τις ιδεολογίες/τους λόγους  πίσω 

από τα διδακτικά μοντέλα/ τις πρακτικές που συζητούμε (Ivanic,  2004). Οι θεωρίες  

των γραμματισμών ως άμεσα συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική πράξη διευκολύνουν 

την ανάγνωση των λόγων που υπαγορεύουν τις διδακτικές πρακτικές.  

 

 

Μεθοδολογία 

 

Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διερευνήσει τις γλωσσικές ιδεολογίες που 

περιβάλλουν τις διδακτικές πρακτικές των φιλολόγων με απώτερο σκοπό την  

ανάδειξη των ηγεμονικών σχέσεων που αναπαράγονται μέσα από τη διδακτική πράξη 

και έχουνως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των μαθητικών ταυτοτήτων και την 

παραγνώριση του γλωσσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου που φέρουν και  

μεταφέρουν στο σχολείο. Η έρευνα  αντλεί  τις γλωσσικές ιδεολογίες των φιλολόγων 

γύρω  από  γλωσσικά ζητήματα, τα οποία και αποτελούν τους βασικούς άξονες των 

συνεντεύξεων: 

Α. την ορθότητα στη  γλωσσική χρήση, γραπτή ή προφορική 

Β. τη γλωσσική αλλαγή και εξέλιξη   

Γ. τη γλωσσική ποικιλότητα 

Δ. τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου 

Ε. τη σύνδεση  γλώσσας και σκέψης 

Καθώς η έρευνα εξελίσσεται ακόμη και εξαιτίας του ποιοτικού της χαρακτήρα, 

βρίσκονται αντίστοιχα σε διαρκή αναδιατύπωση και επαναπροσδιορισμό τόσο τα 

ερευνητικά της ερωτήματα όσο και το μεθοδολογικό της πλαίσιο, επομένως οι 

παραπάνω άξονες εκπροσωπούν την παρούσα φάση.   

Όπως προαναφέρθηκε,ο χαρακτήρας της έρευνας, είναι ποιοτικός και  στοχεύει 

στην ερμηνεία και κατανόηση του κοινωνικού κόσμου σε βάθος, μέσα από τις 

εμπειρίες των συμμετεχόντων.  Ο άνθρωπος ευπροσάρμοστος, υπεύθυνος και 

ολοκληρωμένος αποτελεί το επίκεντρο (Lincoln–Guba, 1985), ενυπάρχει, αντιδρά 

καθώς συμμετέχει, επιστρέφει μετά και αναστοχάζεται το νόημα της εμπειρίας και 

αναδεικνύει  τη συνθετότητα μιας προσωρινά μεταβαλλόμενης  κατάστασης (Maykut, 

P. & Morehouse, R., 1994).  Επιλέγονται, επομένως, μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

που να συνεπάγονται στενή σχέση μεταξύ ερευνητών και ερευνώμενων, σε φυσικές/ 

μη εργαστηριακές συνθήκες. Κεντρικό εργαλείο αποτελούν οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις με σκοπό τη συνεργασία των δυο μέσα από τη διαρκή 

αναδιαπραγμάτευση των ταυτοτήτων μεταξύ ερευνητή/ριας και ερευνώμενου/ης με 
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αποτέλεσμα να εξισορροπούνται οι ρόλοι και να εναλλάσσονται, γεγονός που 

συμβαδίζει  και  με μια δημοκρατικότερη αντίληψη για την έρευνα. Τα ανοιχτά 

χαρακτηριστικά της μεθόδου επιτρέπουν στους/τις ερωτώμενους/ες να αναλύσουν το 

θέμα μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και να αναδείξουν ζητήματα που οι ίδιοι 

θεωρούν σημαντικά, παραχωρούνται, δηλαδή, περιθώρια έκφρασης στο υποκείμενο 

(Ιωσηφίδης– Σπυριδάκης, 2006).  

 

 

Ερευνητικά δεδομένα 

 

Για την ανάλυση των συνεντεύξεων αξιοποιείται η  ποιοτική ανάλυση  περιεχομένου 

που στη συνέχεια συνδυάζεται με την κριτική ανάλυση λόγου. 

Σε ένα πρώτο στάδιο ταξινόμησης του υλικού, γίνεται προσπάθεια να 

εντοπιστούν στη γλώσσα του κειμένου επαναλαμβανόμενες κανονικότητες, έννοιες– 

θέματα που έρχονται  και επανέρχονται, με σκοπό  τη διαµόρφωση ενός συστήµατος 

θεµατικών κατηγοριών (Guba, 1978; Ryan & Bernard, 2003) που  στη συνέχεια 

συνδέονται µε τα ερευνητικά ερωτήµατα. Ωστόσο, στην προσπάθεια βαθύτερης 

ανάλυσης και ερμηνείας των ιδεολογιών, γίνεται συνδυασμός με την κριτική ανάλυση 

λόγου,  ώστε να συνδεθεί η γλώσσα με τις κοινωνικές της προεκτάσεις.  

Εξάλλου, η έρευνα κατά την εξέλιξή της τείνει να προσεγγίζει τον λόγο ως 

συνεχές κείμενο, συνδυάζει, δηλαδή, κειμενικές με κοινωνικές πρακτικές, καθώς δεν 

περιορίζει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά  στις στάσεις των ατόμων αλλά στους 

ηγεμονικούς λόγους που τις υπαγορεύουν (Fairclough, 1989). 

Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα παρουσιαστούν μικρά αποσπάσματα από τις 

συνεντεύξεις δυο  φιλολόγων που συμμετέχουν στην υπό εξέλιξη έρευνα. Στα 

αποσπάσματα συζητιέται το ζήτημα της ορθής ή λανθασμένης χρήσης στον γραπτό 

λόγο.  Η συζήτηση συνεχίζεται παρακάτω και σε σχέση με τον προφορικό λόγο, 

ωστόσο εδώ θα περιοριστούμε στον πρώτο για λόγους πρακτικούς και 

δεοντολογικούς. 

 

Ο Π.  διδάσκει σήμερα σε Λύκειο και έχει διδάξει στο παρελθόν σε όλες τις τάξεις 

Γυμνασίου και Λυκείου στα 13 συνολικά χρόνια της διδακτικής του προϋπηρεσίας 

στο Δημόσιο σχολείο. 

 

Μ.Π.: Πώς αξιολογείς τα  γραπτά των μαθητών/ριών στη γλώσσα; 

Π. Υπάρχουν ενότητες που αξιολογούνται: περίληψη, έκθεση, ασκήσεις.[…]Τίποτα. 

Ό,τι προβλέπεται από το Υπουργείο. Δεν…κάτι άλλο, δεν κάνω. Μολονότι εγώ τους λέω 

και τους ξαναλέω, ειδικά στην τελευταία τάξη του Λυκείου, ότι αυτό που κάνουμε εμένα 

δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο και…αξιολογούνται με βάση τα προεδρικά 

διατάγματα, αυτό το μοτίβο, δηλαδή […]Είναι μια τεχνική, δηλαδή, γραφής η οποία 

διδάσκεται και όχι κάτι άλλο που θα ήθελα εγώ, που το θεωρώ ουσιαστικό, ας πούμε 

[…] Δεν…εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ η δημιουργική γραφή. Κοίταξε, το Υπουργείο 

και τα προγράμματα τα αναλυτικά για τη Γλώσσα, προσπαθούν να βάλουν τη Γλώσσα 

σε καλούπια, να την τεμαχίσουν, να τη κάνουν μετρήσιμο είδος […]. 

Μ.Π.: Ποια βαρύτητα δίνεις στην ορθογραφία; 

Π: «(στα ρήματα) το [e] αν είναι «ε» ή αν είναι «αι», αλλάζει η φωνή, αλλάζει η 

διάθεση, αλλάζει και το τι θες να πεις, δηλαδή. Αυτό είναι. Γι’ αυτό επιμένω, εντάξει; 

Τώρα αν το μαντήλι γράφεται με «η» ή με «ι», δε με πειράζει. 
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Μ.Π.: Πού πιστεύεις ότι οφείλονται; (τα λάθη) 

Π.: […]δεν έχουν έρθει σε επαφή με ποιοτικό γραπτό λόγο και στην πραγματικότητα 

έχουν έρθει σε επαφή με ελάχιστο γραπτό λόγο. Να διαβάσουν, ας πούμε, πέντε δέκα 

ωραία κείμενα.[…]δε διδάχτηκα ποτέ Γλώσσα έτσι όπως διδάσκονται τώρα τα παιδιά 

αλλά, επειδή διάβαζα και είχα επαφή με το γραπτό λόγο έτσι σε μόνιμη βάση, γι’ αυτό 

και μπόρεσα να έχω μια σχετικά, ας πούμε… ικανότητα και να μην έχω τόσο 

κραυγαλέα λάθη στο γραπτό μου λόγο. Αλλά εδώ […]δεν υπάρχει επαφή και αυτό που 

με τρομάζει τώρα ακόμη πιο πολύ είναι ότι τα είδη του κειμενικού λόγου με τα οποία 

έρχονται σε επαφή είναι κυρίως ιντερνετικά όπου υπάρχει πλήρης διάσπαση. […] Και 

αυτό που παρατηρώ εγώ τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι μαθητές δεν μπορούν να 

έρθουν αντιμέτωποι με κείμενα μεγάλης έκτασης. 

Τα λάθη ορίζονται μέσα στα πλαίσια του σχολικού γραμματισμού από τον 

οποίο, ωστόσο, ο εκπαιδευτικός δείχνει να διαφοροποιείται και στον οποίο ασκεί 

κριτική («εμένα δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο»).Αξιοποιεί λέξεις  και φράσεις 

(«προεδρικά διατάγματα», «Υπουργείο», «αυτό εδώ το μοτίβο» «υπάρχουν ενότητες 

που αξιολογούνται: περίληψη, έκθεση, ασκήσεις») που παραπέμπουν σε ρητούς ή 

υπόρρητους μηχανισμούς της γλωσσικής  εκπαιδευτικής  πολιτικής (overt– covert) 

είτε αυτό έχει να κάνει με τα επίσημα έγγραφα, διατάγματα, νόμους που καθορίζουν 

το πρόγραμμα σπουδών είτε με το εξεταστικό πλαίσιο και το πλαίσιο αξιολόγησης 

(Shohamy,2006). Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει τη διαφωνία του και την ταυτόχρονη 

αδυναμία του να παρέμβει. Η επανάληψη της λέξης «εγώ», «εμένα», «όχι κάτι που θα 

ήθελα εγώ που το θεωρώ ουσιαστικό» εκφράζουν την σύγκρουση του υποκειμένου με 

την ιδεολογία και τους λόγους που κυριαρχούν στον εκπαιδευτικό χώρο.  

Εδώ, λοιπόν, το υποκείμενο διαχωρίζει τη θέση του από τις επιβεβλημένες 

ηγεμονικές  γλωσσικές ιδεολογίες («είναι μια τεχνική γραφής και όχι κάτι άλλο που θα 

ήθελα εγώ») και παρουσιάζει μια κριτική στάση.Με τη  φράση «μια τεχνική γραφής» 

δηλώνεται έμμεσα πως υπάρχουν και άλλες τεχνικές γραφής που δεν λαμβάνονται 

υπόψη από τον σχολικό γραμματισμό καθώς το σχολείο εμμένει σε κειμενικά είδη 

που συνδέονται με το εξεταστικό πλαίσιο, άρα προσεγγίζει αποσπασματικά την 

γλώσσα ως ένα άθροισμα μορφώνχωρίς να ασχολείται με την ολότητά της («να 

βάλουν τη γλώσσα σε καλούπια, να την τεμαχίσουν, να την κάνουν μετρήσιμο 

είδος»).Το σχολείο, επομένως, ορίζει τον γραμματισμό ως αποπλαισιωμένη 

κοινωνικά και ιδεολογικά οντότητα, αυτό που η Hasan χαρακτηρίζει 

«αναγνωριστικό» γραμματισμό (2006). 

Σε ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση της ορθογραφίας διακρίνει τα λάθη σε 

μεγάλης ή μικρής βαρύτητας με κριτήριο τις επιπτώσεις που έχουν στην επικοινωνία, 

δεν ταυτίζει, επομένως,  την ορθότητα της χρήσης της γλώσσας αποκλειστικά με την 

ορθογραφία και δεν δείχνει να ενστερνίζεται παραδοσιακές εικονολατρικές 

ιδεολογίες σε σχέση με την γλώσσα. Ωστόσο, το νόημα της γλώσσας εντοπίζεται 

μέσα στα στενά πλαίσια της λέξης και όχι του συγκειμένου: «στα ρήματα το [e] αν 

είναι «ε» ή αν είναι «αι», αλλάζει η φωνή, αλλάζει η διάθεση, αλλάζει και το τι θες να 

πεις, δηλαδή». Η τάση αυτή εντάσσεται σε παραδοσιακούς λόγους αναγνωριστικού 

γραμματισμούστους οποίους η γλώσσα δεν προσεγγίζεται ως κοινωνική πρακτική 

(Hasan, 2006). 

Επιπλέον, η ορθότητα της γλωσσικής χρήσης συνδέεται άμεσα με την επαφή με 

μορφές λόγου που χαρακτηρίζονται  ανώτερες (η αξιοποίηση λεξιλογίου όπως 

«ποιοτικός γραπτός λόγος», «ωραία κείμενα» «δεν έχουν έρθει σε επαφή με ποιοτικό 

γραπτό λόγο και στην πραγματικότητα έχουν έρθει σε επαφή με ελάχιστο γραπτό λόγο. 

Να διαβάσουν, ας πούμε, πέντε δέκα ωραία κείμενα») 
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Οι εκφράσεις «κραυγαλέα», «με τρομάζει» καθώς «Και αυτό που παρατηρώ εγώ 

τα τελευταία χρόνια» παραπέμπουν σε ρητορικές «ηθικού πανικού» (Johnson, 1999; 

Cameron, 1995; Moshonas, 2009) και ρητορικές φθοράς που με έμμεσο τρόπο 

προάγουν παλιότερες μορφές γλώσσας ως ιδανικές,  αντλούν, επομένως, ιδεολογικά 

από  θεωρίες προτυποίησης (Milroy, 2001; Μοσχονάς, 2005) 

Σε γενικές γραμμές πάντως, παρατηρείται πως το ερευνητικό υποκείμενο αντλεί 

και από τον παραδοσιακό αλλά και από τον σύγχρονο γλωσσοδιδακτικό λόγο. 

Απόσπασμα 2.: Η Ε., διδάσκει σήμερα σε Λύκειο, ωστόσο η συνολική της διδακτική 

εμπειρία στο δημόσιο σχολείο  ξεπερνά τα 10 χρόνια και αφορά όλες τις τάξεις 

Γυμνασίου και Λυκείου. 

Μ.Π.: Πώς αξιολογείς στα γραπτά κείμενα των παιδιών; 

E.: Τη φαντασία πιο πολύ. Τη φαντασία…φυσικά και τις γνώσεις, όταν είναι διδαγμένες 

οι απαντήσεις, φυσικά…και στα Αρχαία δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. αλλά και 

τη φαντασία των παιδιών και τη δημιουργικότητα πιο πολύ την εκτιμώ από την 

παπαγαλία. 

Μ.Π. Ποια θωρείς τα σημαντικότερα λάθη; 

Ε: Να μην μπορούν να καταγράψουν τις σκέψεις τους δομημένες, να μην μπορούν να 

γράψουν αυτά τα οποία θέλουν να εκφράσουν. Έχουν ιδέες, αλλά έχουν φτάσει στο 

σημείο και στο Λύκειο να μην μπορούν να εκφραστούνε. 

Μ.Π.: Η ορθογραφία σε απασχολεί; 

Ε.: Εξαρτάται από την ποσότητα. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει στα ορθογραφικά λάθη. 

Τώρα να δεις σε ένα γραπτό και έξι και εφτά και οχτώ και δέκα ορθογραφικά λάθη, 

είναι κάτι που δεν είναι μεμπτό. Όταν, όμως, βλέπεις μια παράγραφο η οποία είναι 

γεμάτη με κοκκινάδια, ναι, με απασχολεί. Τα φυσιολογικά ορθογραφικά λάθη τα οποία 

τα βλέπουμε, ναι. Τα πολλά όμως…Εντάξει, δεν θα κόψω και τις μονάδες. Απλώς τα 

βλέπω τα ορθογραφικά λάθη. Εμένα με ενδιαφέρουν, πρώτα από όλα, οι ιδέες. […] 

Αλλά όχι, δηλαδή, να αφαιρέσουμε τώρα τη σημασία του περιεχομένουγια να 

κοιτάξουμε την ορθογραφία. Όχι τόσο πολύ. Όχι. Δηλαδή, δεν κόβω κιόλας.[…]Το 

σύστημα είναι αυτό που…και…αυτά που μας προωθούνε, διαρκώς με τα προγράμματα 

σπουδών. Η αξιολόγηση θα γίνει έτσι. Το ένα…Άμα δεις κιόλας στα προγράμματα 

σπουδών όλο η εξέταση θα γίνει έτσι, θα έχουν αυτές τις ερωτήσεις, αυτήν την δομή. 

Δεν μπορείς να…και να θες, δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από τη μορφή 

εξέτασης. 

Μ.Π.:. Πού θεωρείς ότι οφείλονται τα λάθη; 

Ε: Στη μη σωστή χρήση της...κατανόηση και χρήση της γλώσσας από το δημοτικό 

σχολείο. Από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα και επειδή δε διαβάζουνε και έντυπο τύπο. Δε 

διαβάζουνε ούτε τις εφημερίδες τις φυσιολογικές, πέρα από τις αθλητικές. Δε 

διαβάζουνε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία στα οποία να μπορούν να βλέπουν τη λέξη, 

να την αποτυπώνουν και να μπορούν να την καταγράψουν. Αλλά και στην έλλειψη 

σωστής διδασκαλίας από το δημοτικό. 

[…] Κοίταξε αυτό που βλέπουμε, νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι, σου λέω, ότι 

υπάρχει μια σταδιακή πτώση και εμπλουτισμού του λεξιλογίου και διαβάσματος. Αυτό 

είναι λόγω του…Είπαμε, εδώ πέρα, τα παιδιά ασχολούνται διαρκώς με ταtablet 
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καιταsmartphone. Αυτό. Το βλέπουμε αυτό. Και είναι, νομίζω πολύ σπάνιο να κάθεσαι 

και να έρχονται οι μαθητές και να σου λένε:« Κυρία, θα μπορούσες να μας πεις ένα 

βιβλίο να διαβάσουμε, με τι να ασχοληθούμε;…παλιότερα το έβαζα, τώρα το έχω κόψει 

αυτό». 

Η εκπαιδευτικός ταυτίζει την ορθότητα στη χρήση με τη δημιουργία και το 

περιεχόμενο του κειμένου «Τη φαντασία…φυσικά και τις γνώσεις, τη 

δημιουργικότητα» και επιμένει λιγότερο, όπως και ο προηγούμενος εκπαιδευτικός, 

στο θέμα της ορθογραφίας, δεν φαίνεται, επομένως, να συντάσσεται με παραδοσιακές 

ιδεολογίες σχετικά με την ορθογραφία. 

Επιπλέον, ασκεί κριτική στην επίσημη εκπαιδευτική γλωσσική πολιτική και το 

εξεταστικό πλαίσιο, θεωρεί, δηλαδή, όμοια με τον προηγούμενο εκπαιδευτικό,  πως 

το πλαίσιο διδασκαλίας και αξιολόγησης, ο επίσημος, δηλαδή, σχολικός, 

γραμματισμός προσεγγίζει τη γλώσσα αποσπασματικά και αποπλαισιωμένα 

(Shohamy, ό.π., Hasan,ό.π.) «Το σύστημα είναι αυτό που…και…αυτά που μας 

προωθούνε, διαρκώς με τα προγράμματα σπουδών. Η αξιολόγηση θα γίνει έτσι. » 

Ωστόσο, παρακάτω στην προσπάθειά της να ερμηνεύσει τα λάθη των μαθητών/ 

ριών χρησιμοποιεί ρητορικές προτυποίησης με αναφορές σε κειμενικά πρότυπα, είτε 

πρόκειται για τον τύπο είτε για άλλα βιβλία πέρα από τα ηλεκτρονικά.«Από εκεί πέρα 

ξεκινάνε όλα και επειδή δε διαβάζουνε και έντυπο τύπο. Δε διαβάζουνε ούτε τις 

εφημερίδες τις φυσιολογικές, πέρα από τις αθλητικές. Δε διαβάζουνε εφημερίδες, 

περιοδικά, βιβλία». Διακρίνουμε, όπως και στην προηγούμενη συνέντευξη ρητορικές 

της φθοράς (επανάληψη της φράσης «να μην μπορούν», επίσης «δεν μπορούν»,«τα 

τελευταία χρόνια», «σταδιακή πτώση και εμπλουτισμού του λεξιλογίου και 

διαβάσματος») που αντλούν επίσης από γλωσσικές ιδεολογίες της προτυποποίησης 

(Milroy, ό.π, Cameron, ό.π.). 

Τέλος, στη συγκεκριμένη συζήτηση, σε ό, τι αφορά και τις δυο συνεντεύξεις, το 

γλωσσικό λάθος δεν συνδέεται με τις κοινωνικές ταυτότητες των μαθητών/ριών, 

επομένως δεν προσεγγίζεται σε πλαίσιο κοινωνικοπολιτισμικής θεώρησης της 

γλώσσας.  

 

 

Επίλογος 

 

Επειδή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η διατύπωση συμπερασμάτων αφορά κυρίως 

την μεθοδολογία, ώστε να αποφευχθούν αποσπασματικές και επισφαλείς 

διαπιστώσεις. 

Το επιστημονικό πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας προϋποθέτει μια μέθοδο  

ανάλυσης δεδομένων ανοιχτή σε ανάδυση νέων ερμηνειών και ιδεών που μπορεί να 

παράγουν λεπτομερειακή περιγραφή και δυναμική ταξινόμηση, δεν στοχεύει, δηλαδή,  

να επιβεβαιώσει προδιατυπωμένες αλήθειες. 

Σε αυτό το πρώιμο στάδιο ανάλυσης, παρατηρούμε με επιφύλαξη πως ο λόγος 

των  υποκειμένων πέρα από την ανάδυση παραδοσιακών ιδεολογιών σε σχέση με τη 

γλώσσα, ωστόσο δείχνει να αντλεί και από το σύγχρονο γλωσσοδιδακτικό λόγο, 

παρουσιάζει συνεπώς, υψηλά επίπεδα διαρρηματικότητας, τα οποία συνδέονται με 

συνθήκες αλλαγής. Η συνύπαρξη των λόγων αυτών μας ωθεί συνακόλουθα στην 

αξιοποίηση και αναζήτηση ολοένα και πιο κριτικών μορφών ανάλυσης και 

ανάγνωσης των λόγων των υποκειμένων, ώστε να χαρτογραφηθούν πιθανές  

μετατοπίσεις από τον παραδοσιακό λόγο προς τον λόγο που ενδεχομένως 

εκδημοκρατίζει (Fairclough, ό. π.; 1992; 2002). 
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Abstract 

 

The study aims, firstly, at briefly reporting on the theoretical underpinnings of the 

CLIL approach, placing it within the framework of Second Language Acquisition and 

learning theories. It, then, presents an overview of the various implementation 

practices throughout Europe in the last 20 years and draws on research findings which 

report beneficial effects of CLIL on the learners in terms of content, language and 

motivation. Finally, the paper proposes a framework of a weak type of CLIL– 

modular CLIL–, applicable to the Greek educational context and offers ideas for its 

implementation. 
 

Περίληψη 

 

Η μελέτη έχει στόχο, πρώτον, να κάνει μία σύντομη αναφορά στο θεωρητικό 

υπόβαθρο της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ), 

τοποθετώντας την εντός των θεωριών Απόκτησης Δεύτερης Γλώσσας και μάθησης. 

Έπειτα, παρουσιάζει συνοπτικά τα ποικίλα συστήματα εφαρμογής της στην Ευρώπη 

τα τελευταία 20 χρόνια και αντλεί στοιχεία από σχετικές έρευνες που παρουσιάζουν 

θετικά αποτελέσματα της ΟΕΠΓ, όσον αφορά στην εκμάθηση περιεχομένου και 

γλώσσας, και στην παροχή κινήτρων. Τέλος, η μελέτη προτείνει μια αδύναμη μορφή 

της ΟΕΠΓ –τις διδακτικές ενότητες ΟΕΠΓ– που είναι κατάλληλη για το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και διατυπώνει προτάσεις προς εφαρμογή. 

 

 

1.1 Definition 

 

CLIL stands for Content and Language Integrated Learningand is an umbrella term 

for any dual–focused educational approach whereby a language other than the mother 

tongue is used in the teaching and learning of both non–linguistic content and 

language (Marsh, 2002; Coyle, Hood & Marsh, 2010). In other words, a foreign 

language is taught through the teaching of another school subject (e.g. Geography, 

History, Mathematics) in the target foreign language focusing on the content of this 

subject and on the foreign language as well. CLIL can be distinguished between 

weak/soft and strong/hard type, depending on the amount of time devoted to CLIL 

classes and ranges from language showers and units within foreign language 

education to immersion classes and bilingual education (Ball, 2009; Ikeda, 2013; 

Mehisto, Marsh & Frigols, 2008). 
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1.2 Rationale of CLIL 

 

Since the middle of the 1990’s CLIL has been promoted as an effective approach for 

the improvement of language learning within the European community and it was 

supported by the European Commission (European Commission, 1995, 2004, 2009, 

2012; Eurydice, 2006, 2012, 2017), as it could facilitate the goal of European 

language policy to equip every European citizen with the skill of communicating in 

two foreign languages, the “mother tongue+2” initiative.  

What makes it valuable and practical is that the implementation of this 

innovation does not demand more hours to be devoted to language teaching “in an 

already crowded curriculum” (European Commission, 2004, p. 2) but it is integrated 

into the curriculum of other subjects (Dalton–Puffer, 2011), therefore, language 

competence can be achieved in the minimum amount of time.In addition to this, 

through CLIL and while learning another subject, the foreign language is acquired 

more naturally. In fact, it resembles the way humans acquire their first language: by 

paying more attention to communicating their message than to the form of this 

message. It is, also, claimed that this naturalistic process enhances learner motivation 

and positive attitudes towards language learning (Lasagabaster & Sierra, 2009; Van de 

Craen,Ceuleers, & Mondt, 2007). 

 

 

1.3 Theoretical underpinnings of CLIL 

 

Moving on to the theoretical framework of CLIL, we maintain that underlying 

theories on which CLIL is grounded on do exist although it could be argued that all of 

them apply to any communicative language learning. However, the fact that the 

integration of these language learning theories, which we will see further on, are also 

the basis of the CLIL approach only makes our argument in favour of CLIL stronger: 

CLIL is beneficial for more natural, more motivating and, therefore, more effective 

foreign language learning. 

As we mentioned before, the naturalistic, semi–authentic environment which is 

created when CLIL is implemented and where the learning process takes place 

facilitates unconscious language learning. Krashen’s Acquisition–learning distinction 

(1982) argues that language acquisition can instigate better and faster results than 

conscious language learning. The Comprehensible input hypothesis (Krashen 1982, 

2009) is another theory which CLIL is contingent to. According to this, a foreign 

language can be acquired when input of just above the learner level (i+1) is provided 

in the teaching/learning situation. In CLIL we provide more content –and usually 

through more difficult language– than the students’ level corresponds to. Of course, 

except for the receptive skills, which are strengthened by the i+1 level of input, CLIL 

also focuses on productive skills in a collaborative framework (Dale & Tanner, 2012; 

Ikeda, 2013; Mehisto et al., 2008) and the relevant underlying theory is Swain’s 

Output hypothesis (1985, 1995, 2000).Her theory states that when learners are pushed 

to their limits by their teacher –or even their peers– to produce, their mental processes 

are more intense and, thus, learning is intensified. 
The integration of receptive and productive skills which should be present 

within any CLIL framework is supported by Long’s Interaction hypothesis (1985, 

1996).When learners receive some input, they try to decode it via their own linguistic 

abilities or/and by negotiating meaning with their interlocutors. This interaction, this 

dialogue, is what promotes language learning. 
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As it is clear so far, the theoretical framework underpinning CLIL is very wide 

and it cannot be related to only one specific method or model. Even Coyle (2007) 

herself, one of the pioneers of CLIL, has acknowledged the contribution of the above 

language learning theories, as well as Vygotsky’s and Lantolf’s sociocultural theories 

in the formation of the theoretical backbone of CLIL. Since CLIL cannot be 

minimized to a product of a sole method or theory, it should be viewed from a holistic 

perspective. In this sense, we could claim that it belongs to Van Lier’s idea of Ecology 

of language learning (2000, 2004, 2010), “where ecology is perceived broadly as a 

system of interrelations concerning not only living organisms and the environment but 

also learners and their educational contexts” (Paschalidou, 2016, p. 16).  

 

 

2.1 Overview of CLIL instruction in Europe: the extreme diversity of CLIL 

programmes 

 

What follows is by no means an exhaustive account of CLIL instruction practices in 

Europe (for further information, see Eurydice, 2006, 2012, 2017; Maljers, Marsh & 

Wolff, 2007) but rather an attempt for a primary classification of CLIL features, which 

define the various CLIL programmes. There is an immense diversity of CLIL 

programmes in Europe and this diversity depends on the set of the features which 

each programme combines, as we shall see below. 

CLIL programmes may differ in relation to: 

 the target language itself, 
Apart from English, which is by far the most common foreign language taught 

through CLIL, French or German or –in the case of the UK– Spanish can also be 

taught. The example of Estonia is unique because CLIL is offered in Estonian to 

native speakers of Russian who lacked knowledge of the official language of the 

country (Estonian) as they had attended Russian schools. Sometimes regional and not 

foreign languages, like Basque or Catalan in Spain, is provided. 

 the age and school grade of learners, 

The age and, consequently, the school grade of the learners varies a lot since some 

countries launch CLIL in primary school education (Slovakia, Cyprus, Greece, Spain 

–even from year 1) but others offer it in secondary education, especially upper 

secondary (Italy, France), and only recently have implemented it in primary level 

(Italy, France, Austria, Hungary). In other countries we find programmes mostly in the 

secondary education sector (e.g. Estonia, Poland, the Netherlands, Finland). 

 the subjects taught in the target language, 

Most common subjects taught are History and Geography but also Maths and Science 

and generally any subject. In Latvia, Malta, the Netherlands, Finland, Sweden and 

Bulgaria, artistic subjects and physical education are also taught. Especially in 

primary education, creative, athletic or environmental activities may be taught 

through CLIL. 

 the admission criteria, 

Nowadays, in most countries there are no explicit admission requirements, that is, the 

CLIL stream is open but optional for everyone. However, there are cases where 

students are selected by being tested in language (Romania) or general knowledge, 

specific subjects and language (Poland). Of course, where there is not officially–

established criteria, schools may establish their own (e.g. the Czech Republic, 

Hungary, the Netherlands, Slovakia, Finland). 

 the intensity and duration of the programmes, 
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Usually two or three subjects (for two hours each) and definitely not more than 50 % 

of the curriculum) can be taught in the target language. The duration may vary from a 

couple of months to one year and for more established programmes even to three 

years. 

 the distinction of official policy vs. localised initiative 

In some countries CLIL is implemented under official policies as in Spain and Italy. In 

the Netherlands no official model has been imposed by the Ministry of Education, 

apart from the requirement of 50% provision of lessons in the target language, but a 

network of schools has developed the Dutch Standard of CLIL, which is a set of 

criteria, including admission procedure, a combination of different subjects, a B2 

level certification at the end of the programme and other criteria (Maljers, 2007). In 

other countries CLIL is organised mostly by bottom–up initiatives of schools and 

teachers (e.g. Austria, Finland, Greece).    

 the instructors’ qualifications and training,   
CLIL teachers are predominately subject teachers. However, as in many European 

countries double specialisation is quite common, and in the case of language teachers 

this is more frequent (various combinations exist –two foreign languages, one foreign 

and the mother tongue etc.), this could be seen as an asset for CLIL instruction. In 

about half of the countries there is no official extra qualification to teach CLIL (e.g. 

Scandinavia, Germany, the Baltic countries). In the rest there is either the requirement 

of a certificate in the language (minimum being B2/C1, as in Poland, Spain) or special 

training (e.g. Italy, Cyprus, the Netherlands). 

 the assessment and certification of the learners 

In almost half of the countries, at the secondary level, there is some type of 

assessment and a formal certification awarded as well, in relation to CLIL, evaluating 

subject knowledge in the target language. However, in a few countries students 

themselves decide which language they will be examined at (e.g. Hungary, Austria). 

 

 

2.2 Common features in CLIL programmes 

 

Following from the above, the characteristics commonly encounteredin most of these 

programmes are the target language, which is usually English, and the CLIL 

instructors, who are usually subject teachers. According to the most recent official 

data from Eurydice (2012, 2017), all countries in Europe apart from Greece, Denmark 

and Iceland offer some type of CLIL instruction but it is not widespread. In Portugal 

and the Flemish community in Belgium only pilot programmes are implemented (or 

used to be implemented when the data was collected). Only in Luxemburg, Malta and 

the German–speaking community of Belgium, CLIL classes are found in every 

school. 
 

 

2.3 CLIL instruction and research in Greece 

 

Greece has a very recent and, therefore, limited history of CLIL and this is the reason 

we are going to discuss the CLIL programmes implemented and their relevant 

research jointly and quite extensively. The first official pilot CLIL programme was 

launched in 2011–2012 by the 3
rd
 Experimental Primary School of Evosmos, 

coordinated by the English Language and Literature Department of the Aristotle 

University of Thessaloniki. Nationally unique, this primary school offers extensive 
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EFL instruction, namely, five hours a week for Grades 1 and 2 and eight hours for 

Grades 3 to 6. The subjects where CLIL was introduced and taught exclusively in the 

target language were: Geography and History in Grade 6, Geography and Religious 

Education in Grade 5, Environmental studies and Arts in Grade 4 and History in 

Grade 3. The implementation of the above CLIL programme led to research which 

investigated the performance of CLIL and non–CLIL groups of students after one 

school year in terms of receptive skills (reading and listening) and content learning by 

means of pre– and post–tests. The language test results indicate marginal differences 

in favour of the CLIL group while the content tests results show similar performance 

for both groups of students (Matthaioudakis, Alexiou & Laskaridou, 2013). 

In 2014–2015 six primary schools introduced an official pilot programme of 

CLIL through English in Grades 3 and 4, and for French and German in Grades 5 and 

6, supervised by the University Departments of English Language and Literature and 

Primary School Education, and with the collaboration of the German Ministry of 

Education and the German School. Two hours were added to the curriculum of 

German and French and one for English (4 hours in total for each language). During 

these extra hours, CLIL units of Literature, Citizenship, Geography, Physical, 

Environmental and Religious Education, and Art were provided in the foreign 

language of instruction. The primary instructors were foreign languages teachers but 

in cooperation with subject teachers with a B2 level in the particular language 

(Koptsis, p.c.). As we can see, this programme is not in line with the European 

Commission’s suggestion and some of the European practices of integrating CLIL 

into the existing subject curriculum (see 1.2 in this article). In other words, the 

programme does not replace units of subjects traditionally taught in Greek with the 

equivalent units taught in the foreign language, which is the objective, but rather adds 

extra hours for the teaching of these units in the target language. It is a softer/weaker 

type of CLIL and can be justified by the innovation’s uncharted waters and the 

stakeholders' belief that a different decision would be too risk–taking. 

In parallel, small–scale CLIL research has been carried out and is still going on 

both in primary and secondary education. What follows is an attempt to briefly 

summarise some of this research. Findings on affective factors through the teaching of 

CLIL history in Primary Grade 6 suggest increased motivation, self–esteem, 

decreased anxiety and less inhibition (Manitsidou, 2012) as well as positive feelings 

towards CLIL, the learning procedure and the teacher, and feelings of confidence in 

the context of CLIL Citizenship in Primary Grade 5 (Baxevani, 2012). Learning 

strategies, reading and speaking skills, and motivation were enhanced in Della’s 

research (2012) in Primary Grade 6 CLIL Geography while content knowledge and 

language skills were also improved in Korosidou & Griva’s (2014) study. Language 

skills as well as multicultural awareness were positively influenced in Griva & 

Chostelidou (2017) and language skills and cultural respect was cultivated in 

Korosidou & Deligianni (2017). 

In the context of secondary education, content learning, speaking, writing and 

higher–order thinking skills as well as motivation were affected positively in a Grade 

B CLIL History class (Baltsavia, 2011). Content learning was found not to be 

hindered through CLIL Physics (Kofou & Philipides, 2017) and speed fluency, lexical 

diversity and motivation were enhanced in Paschalidou (2016) through CLIL art 

history and critique. 
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3. Findings from research in Europe 

 

We will proceed with an overview of findings from key areas of CLIL research in 

Europe which support the claim that CLIL implementation can be beneficial to 

language learning. These key areas of research are content knowledge, language, and 

motivation and attitudes. Generally speaking, content learning is relatively under–

researched while various aspects of language is more thoroughly studied (Cenoz, 

2013; Wolff, 2005). Motivation and attitudes are also researched even though usually 

as part of a broader research scheme, as we shall see further on. The studies 

mentioned are only indicative and cannot be considered as a complete list of research 

on CLIL. 

 

3.1 Content outcomes 

 

There is research which suggests that CLIL learners outperform non–CLIL learners in 

subjects such as History, in the sense that they develop more precise historical 

concepts (Lamsfuß–Schen, 2002). Similar results were found in Mathematics (Van De 

Cran et al., 2007) as well as in Science, this time in Primary school education 

(Luprichová, 2013; Xanthou, 2011). Additionally, studies based on students’ own 

perceptions of CLIL benefits after a period of CLIL instruction also reported positive 

findings in Coyle (2013), Drew (2013), Agolli (2015) and Baltsavia (2011). Finally, 

similar results or results without negative effects in content learning for both CLIL 

and non–CLIL students can be found in Badertscher & Bieri (2009), Admiraal, 

Westoff & de Bot (2006), Zydatiß’s (2012) and less conclusive findings, which 

depend on the age of the learners, are reported upon by Jappinen (2005) in 

Mathematics and Science. However, content learning through CLIL can occur, and 

sometimes deeper mental processes are activated due to the use of a language other 

than the native one (Vollmer et al., 2006). 

 

3.2 Language outcomes 

 

Moving on to language results, we observe that research on general linguistic 

achievement has reported positive impact of CLIL on language learning. Some 

examples include: better general language competence, which was verified in a two–

year longitudinal study of 195 CLIL and non–CLIL learners in Bredenbröker (2000), 

faster overall linguistic competence in Haunold (2006) and better results in language 

tests when students were taught through CLIL than through traditional EFL practices 

(Admiraal et al., 2006; Ruiz De Zarobe, 2008). Additionally, even when separate 

skills (grammar and listening through the standardized 'Oxford Placement Test', 

speaking through a story narration and writing via an informal letter) were 

investigated in Lasagabaster (2008), it was found that CLIL students’ performance 

was better in each one of them, showing an overall improvement in different skills of 

language and not only in some. 

There is also an abundance of research focusing each time on different aspects 

of linguistic ability and improvement. Generally, the linguistic areas that were found 

to be most positively influenced by CLIL instruction are: reading, vocabulary and 

various properties of oral production172. On the other hand, grammar and 

                                                           
172However, there is research which contradicts the above outcomes, for example, arguing that there 

are no gains in vocabulary (Admiraal et al., 2006) 
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pronunciation were observed to generally undergo none or only minor improvement 

(Dalton–Puffer, 2008; Ruiz de Zarobe, 2015). Consequently, we are briefly presenting 

some research studies related to the aforementioned areas of language. 
Reading comprehension was found to be positively affected by CLIL in 

Admiraal et al., (2006), Jimenez Catalan & Ruiz de Zarobe (2007) and Naves (2011). 

Vocabulary showed gains (e.g. Jexenflicker & Dalton–Puffer, 2010; Ruiz de Zarobe, 

2010;Τερζή, 2015) but it was quite often the receptive knowledge of vocabulary that 

was tested (Jimenez Catalan & Ruiz de Zarobe, 2009;Seregely, 2008, 2009) or 

learners' lexical knowledge in breadth and not depth which improved (Xanthou, 

2011). 

Concerning oral production, CLIL students were found to have better 

manipulation of their oral performance in the narrative genre (Hüttner & Rieder–

Bünemann, 2007, 2010) and more lexical complexity (Ruiz de Zarobe 2008). Various 

speaking features (productive vocabulary, lexical complexity and sophistication) were 

improved when 130 primary school students were taught through CLIL (Jiménez 

Catalán, Ruiz de Zarobe & Cenoz, 2006) and more lexical variation was observed by 

Escobar Urmeneta & Sanchez Sola (2009) and Grum (2012). Finally, fluency was 

claimed to improve in several studies (Escobar Urmeneta & Sanchez Sola, 2009; 

Grum, 2012; Juan, 2010; Mewald, 2007, among others). 

The less favourably affected areas of language are relatively underesearched. As 

it is understandable, when an area of study is found to provide positive results, more 

research is being carried out to substantiate these results while, on the contrary, 

linguistic areas which yield negative or neutral results remain under–explored. More 

specifically, grammar –in writing– is not characterised by fewer errors but exhibits 

more complexity in Ackerl (2007, but compare Villarreal Olaizola & Garcia–Mayo’s, 

2009, study with better results for CLIL learners in acquisition of affixal inflections). 

Pronunciation is found not to be positively affected by CLIL in Ruiz de Zarobe (2007) 

or only mildly affected (Gallardo del Puerto, Gomez Lacabex & Garcia Lecumberri, 

2009) and may contain errors (Dalton–Puffer, 2007). 
 

3.3 Impact on motivation 

 

Apart from CLIL’s positive impact on content and language learning and 

achievement, there is evidence of positive impact on student motivation. This can be 

traced in small–scale studies (Abendroth–Timmer, 2007; Baxevani, 2012; Della, 

2012; Hunt, 2011) or larger projects (Kováčiková, 2013) although the motivational 

impact of CLIL is usually studied as only one parametre of a broader research (Pérez 

Cañado, 2011). Studies where motivational factors were studied alongside other 

factors are Lasagabaster’s (2011), which indicates increased motivation and self–

esteem for the CLIL students who participated, Lasagabaster & Sierra’s (2009) 

research of secondary students which suggests that CLIL can help in the formation of 

a more positive attitude towards language learning as well as Lorenzo, Casal, & 

Moore’s (2010) research, which confirms similar implications. 
From the fewer studies which focused exclusively on motivation and attitudes 

and investigated thoroughly the causal relationship of these affective parametres and 

CLIL with positive results, we can mention Merisuo–Storm’s (2007) and Lasagabaster 

& López Beloqui’s (2015) research on primary school children, which suggests that 

CLIL can foster positive attitudes towards foreign language learning as well as Fucks’ 

(2015) and Denman, Tanner & De Graaff (2013) research with secondary CLIL 

students who were found to be positively motivated. 
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However, Mearns (2012, 2014) and Sylven & Thompson (2015) did not find 

conclusive evidence that CLIL instruction is the determining factor of more positive 

attitudes towards learning English or more self–confidence in using the L2. More 

specifically, they could not identify CLIL as the cause of students’ motivation as it 

was observed that students were already more motivated and keen language learners 

even before they participated in CLIL programmes. This idea is discussed in Bruton 

(2011, 2013) who questions the'cause and effect' relation between motivation and 

CLIL instruction. Nevertheless, overall, most studies reveal a positive impact of 

motivation on CLIL learners. 
 

 

3. A proposal for CLIL implementation in Greece 

 

In this paper we chose to primarily shed light on the positive impact of CLIL on 

content, language and motivation, acknowledging at the same time similar, ambiguous 

or less positive results of recent research studies. What these studies reveal is that 

CLIL is no panacea for quick and effective learning of a language, not even that CLIL 

can ensure better results in foreign language learning. As CLIL research progresses, 

results are not as encouraging as it seemed to be at the beginning and more doubts 

about its effectiveness are raised. This is probably the reason that there is some 

decline of enthusiasm in practice and research. It is also true that in several research 

studies where control vs. experimental groups were used, there are methodological 

flaws which may yield unreliable results. For example, there are cases where the 

experimental group receives the normal EFL instruction plus CLIL instruction (more 

time with the language) or it may consist of more motivated learners since it was their 

own personal decision to choose a CLIL programme. 

However, there may be certain gains in specific areas when CLIL is used and 

these gains urge us to explore the optimal way of integrating the new approach into 

the greek EFL classroom. Therefore, taking into consideration the possible beneficial 

effects of CLIL in content, language and motivation we discussed so far but also the 

implications of its implementation and practical difficulties within the greek 

secondary educational context, which will be discussed in section 5, we could propose 

a preliminary CLIL instruction framework which falls into the category of weak CLIL 

and is probably more suitable for the L2 situation in Greek State schools. 

In essence, CLIL lessons have been used for decades in EFL textbooks which 

wished to fall in the category of communicative language learning, even without 

acknowledging it or even before the birth of CLIL as a distinct approach, but it is the 

emphasis that we, the language teachers, put on content together with our attention to 

language that can make a true integration possible. So, what is different in our 

proposal? What we propose goes further from the objective of a couple of lessons.  

CLIL learning in modules entails integrating independent sections of various school 

subjects “since the basic idea of modularity is thatit should provide the opportunity to 

chooseand combinemodules in different ways” (Mariani, undated) in the EFL lesson. 

Indeed, the notion of modularity in language learning is what the Common European 

Framework for Reference (CEFR) proposes as a way of flexibility in order to cater for 

individual needs among students as well as the changing needs of the same student 

(Council of Europe, 2001). In our proposal, a module is an independent section/part of 

a school subject, prepared in detail by the foreign language teacher and the content 

teacher collaboratively and it can function as introduction and preparation for the 

section which will be taught at a later stage (later in the year) in Greek, as 
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consolidation and revision of a section which has already been taught in Greek, or 

even as replacement of a specific section that would originally be taught in Greek, 

depending on the learners’ level and skills in the language. 
We believe that CLIL is particularly relevant to the Greek Lower Secondary 

State Education, since the majority of students have been learning English for years in 

private language schools and have already attained at least an intermediate level of 

English. In effect, this fact often renders the EFL subject in the eyes of students and 

parents alike as dull and unsatisfactory, sometimes too easy or even a waste of time. 

CLIL can offer a kind of solution since it can transform the English subject into 

something more interesting, motivating and challenging, an opportunity for real 

learning. This may be accomplished if English is used as the vehicular language 

(Jimenez Catalan, Ruiz de Zarobe & Cenoz, 2006) by students in order for them to 

study various areas of content –that is, the sections/parts of other subjects we 

mentioned before– through modular CLIL. At the same time, content–specific 

grammar and syntax will not only be contextualised and practised more meaningfully 

but will also “originate from the very essence of the content” (Calfoglou, 2017). 

The proposed CLIL modules need to be thoroughly organized, as any 

curriculum subject is supposed to be. The parts of specific curriculum subjects could 

be decided upon at the beginning of the school year jointly by the foreign language 

teacher and the students. Needs analysis will take into account student’s preferences 

and teachers’ knowledge and confidence in the specific content areas suggested by 

students. To cater for flexibility, a list of four modules could be scheduled every year 

and every student could choose two of them. Each module would be fitted within a 

different school term, would last for three to four weeks and would be taught in the 

regular EFL timetable by the teacher of English in collaboration with subject teachers 

whose subject areas were selected to be taught through CLIL. At this point we can 

propose some ideas of such modules, which can be found in the following table.  

 
Table 1: Examples of CLIL modules 

 

Physics Newton’s laws, potential and kinetic energy, fluid pressure, flow of charge 

History The age of industrialisation, ancient Rome, ancient Egypt, the schism 

Biology–Chemistry The prokaryotic and eukaryotic cells, atoms and molecules, the periodic table 

Art French impressionism, the Renaissance, elements and principles of art 

Music Properties of sounds, classical music composers, rhythm in music, musical 

instruments around the globe 

Mathematics 1
st
 and 2

nd
 degree equations, Euclidian division, Pythagorean theorem 

Social and Political 

education 

Social institutions, social groups, man and state, political systems 

Geography–Geology Geographical coordinates, the Earth's interior, seismic and volcanic activity 

 

A moredetailed lesson–plan design of one of them –elements of art– is presented in 

the Appendix. 

 

 

4. Conclusions 

 

This paper aimed at introducing the reader to the innovative CLIL approach in foreign 

language learning. It provided the theory behind the innovation and discussed its 

features and most common practices in Europe and Greece, and its direct reference to 

European language policy. It also briefly reported on research findings on content, 

language and affective parametres in order to reveal its potential gains and, finally, it 
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elaborated on a framework of modular CLIL as a suitable type of the CLIL approach 

to the Greek foreign language curriculum of State Lower Secondary Education. 
We consider this weak form of modular CLIL more suitable as opposed to 

strong CLIL for several reasons. First of all, it poses no threat to the profession of 

EFL state teachers since no teachers of other specialisations would substitute them by 

teaching their own subject in English, a fact which might make EFL teachers 

professionally obsolete. Indeed, this approach may elevate their status at Secondary 

Schools if it is embraced and handled smartly. Second, it does not trigger tension 

between teachers of other specialisations and EFL teachers, as would be the case, if 

specific school subjects would be taught exclusively in English by EFL teachersor 

even if all teachers jointly planned and implemented the lessons. Third, it causes no 

threat to the primacy of Greek language and no controversy over this issue, as it 

would, if one or two school subjects would be replaced by CLIL courses. Fourth, it 

would reduce the workload of EFL teachers if only CLIL modules –and not the whole 

syllabus– of other school subjects would be offered. Fifth, it eliminates reasonable 

doubts by parents and other stakeholders about CLIL's effectiveness in students’ 

learning the particular subjects exclusively in a foreign language. Sixth, modular 

CLIL encourages cooperation among teachers of different specialisations (Coyle et al., 

2010; Γρηγοράσκου, 2017), an enterprise much sought after in today’s school. 

Seventh, it can be easily incorporated in the regular EFL classes and can be flexible as 

for the exact time of its implementation, which would be the responsibility of the EFL 

teacher.  

In a nutshell, modular CLIL constitutes a non–threatening application of the 

innovation and can function as a ground for experimentation and research as well as a 

step towards stronger types of CLIL. Future research will confirm if modular CLIL is 

relevant to the Greek Lower Secondary classroom and if it has beneficial impact on 

content, language and motivation. 
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APPENDIX 

 

The appendix is an example of CLIL implementation on the topic of elements of art, 

which could form part of the module elements and principles of art, and it exploits a 

series of paintings belonging to the Renaissance movement. It includes the lesson plan 

for three consecutive sessions. 

 

Session I 

 

1. The teacher distributes the worksheets and students answer introductory questions 

about the Renaissance Era and Renaissance art to activate their prior knowledge. 

2. In their groups learners are provided with tailor–made easy puzzles (35 pieces) of 

famous renaissance paintings to assemble. There are two puzzles available for each 

group with paintings of Michelangelo, DaVinci, Raphael and Botticelli (and others, 

depending on the number of groups). Each group is assigned with only one painter. 

3.  Groups try to find out the titles of their two paintings by describing, discussing and 

negotiating. The teacher goes around and finally provides the titles and the artists’ 

names. Students write them down in the grid found in their worksheets. 

4. Learners go around and check other groups’ assigned puzzles–paintings and 

complete their grid with all artists’ names and titles of every group’s paintings. 

5. HW: Learners have to add another Renaissance painter,two of his artworks and 

bring images of them to the class. 

 

Session 2 

 

1. The session starts with a brief mention of other Renaissance artists and their 

paintings that the learners searched as homework. The paintings are shown around the 

class. 

2. The teacher distributes new worksheets and four (or more) cards, one for each 

group, with questions referring to the specific paintings the learners had assembled as 

puzzles during the previous lesson. Learners discuss in groups andnote down their 

answers on the worksheets by observingtheir assigned paintings critically. They report 

to the class. The questions are related to elements of art and constitute a preparation 

for the next activity. 

2. Learners watch a short video on the elements of art 

(https://www.youtube.com/watch?v=pigFSxi25qc) twiceand fill in a grid by writing 

the 6 elements (line, shape, form, space, colour, texture), what they learnt about them 

from the video and vocabulary that can be used to describe them. 

3. Learners look at DaVinci’s painting, Virgin of the Rocks, on the projector and 

complete another grid with the painting’s basic information, objects of the painting 

and the elements of art applied to it, using what they learnt from the video.  

4. HW: Learners enrich the grid of activity 2 adding more words (especially 

adjectives) that can describe elements of art by consulting the internet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pigFSxi25qc
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Session III 

 

Learners in groups choose one of paintings dealt with in the previous sessions and 

analyse it in terms of elements of art. They use the grids they have already completed 

(see session II.2–4) as a guide, keep notes and present their painting to the class. 
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Abstract 

 

The main purpose of this article is to explore and evaluate the social and cultural 

conditions which influence the process of multiculturalism and are also affected by 

this process, related to the case of Albanian immigrants in Greece. Our aim is to 

locate the most important sociological aspects, which are associated to the phenomena 

of diffusion and bilingualism, as the key features of multiculturalism. We will focus 

on sociolinguistic occurrences that are related to Albanian immigrants in Greece, and 

those, who have returned to Albania, as a result, mainly, of the Greek financial crisis. 

In this context, we have undertaken a case study with children that have returned to 

Albania and actually are enrolled in bilingual schools and in university of Korça 

region. 

 

 

Introduction 

 

The chaotic opening of the Albanian state borders as a result of the Cold War ending, 

and in addition the isolation of this country, led toward the massive migration of 

Albanians, mainly young and middle generation, to the developed countries of Balkan 

region, of Europe and more broadly. 

Albanians, monolingual in their majority, were faced not only with different 

ethnic populations, but also with new mentality and new culture, regarding national, 

economic, or social organization of host countries and societies. The most sensitive 

and foreign feature to immigrants was the language of the host country, which 

immigrants – in this case Albanians – should assimilate, in order to obtain a kind of 

economic and social prestige (Dorian, 1999: 26). 

But which are the historical, social and cultural conditions that affected 

intercultural and interlingual contacts? Which are the sociological aspects of cultural 

diffusion, mainly that of Greeks to Albanians? Does it exist a new, individual or 

collective, identity among Albanian immigrants? And finally, does it exist any 

possibility for those migrants, turned back to Albania, to preserve the traits acquired 
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during their migration in Greece? These are some of the questions, which we intend to 

provide a response in this article.  

The focus of this article relates to the bilingualism of Albanian immigrants in 

Greece, where bilingualism is perceived as the key feature of multiculturalism. In 

order to deepen the research concerning the bilingualism of Albanian immigrants in 

Greece who have returned to their country of origin we have conducted a survey in 

two bilingual schools, as well as in University “Fan.S.Noli”, both in the city of Korça 

in southeast Albania. Our case study shows that the great part of the students who 

have returned to Albania are bilingual –they speak daily Albanian and Greek 

language– and have also developed a multicultural personality, comparing with their 

Albanian peers. 

 

 

1. Historical contacts between Albanians and Greeks 

 

Historically speaking, the contacts between Greeks and Albanians have been 

numerous, regarding the geographical aspect of the region where they live. Beside 

this, there are many other historical factors that had a crucial contribution in 

strengthening the multicultural character of Albanians, as well as their familiarity with 

Greeks. These factors are: colonization of ancient Dyrrhachium and Apollonia from 

Corinthians in antiquity; the embrace of Orthodox faith and religion from a part of 

Illyrians and the transition of their territories as a part of Eastern Roman Empire; 

organization of people with Orthodox faith into religious Milet over several periods of 

Ottoman Empire; and the successfulness of Greek National Movement regarding the 

spread of its national–religious identity to a substantial part of Orthodox Albanians 

during the 19
th
–20

th
 century. All these factors have contributed in three main aspects, 

bilingualism and religious heterogeneity of Albanians, as well as their commercial 

and cultural links with Greeks. 

A significant part of Albanians that lived in regions between modern Albanian 

state and the Greek one, had been traditionally bilingual, being able to use both 

Albanian and Greek language. During the Ottoman Empire, besides the use of these 

two languages, Turkish was spoken as the official language of the empire. People 

were also familiar to Arabic and Persian citations. 

In this aspect, it is important to note that a large part of Albanian National 

Movement activists in the beginings of 20th century were trilingual or tetralingual. 

This means that they spoke fluent Albanian and Greek, sometimes Aromanian 

linguistic dialect and Turkish language in their occupations as clerks or as high 

officials of the Empire. 

During the Ottoman period and even nowadays, the majority of population in 

southern Albania is heterogeneous, regarding the religious origin and identity. There 

are mainly three religious identities among Albanians: Orthodox, Muslim – Sunni and 

Bektashi – and Catholic. Coexistence and interreligious harmony as a fundamental 

characteristic of the majority of Albanians (Dervishi, 2007: 31), as well as the 

preservation of microcultural traditions, customs and subidentities, lead us to believe 

that the psychocultural and psychosocial design of Albanians owns a strong 

multicultural character. In this context, it can be said that a large part of Albanian 

population, belonging to Orthodox religion, is traditionally influenced by the Greek 

culture, in the same way that the Western culture has influenced on Catholic 
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population in the north of Albania
173

. This aspect becomes even more significant due 

to the fact that by the end of the first quarter of the 20
th

 century, the official language 

of Albanian Orthodox church has been the Greek one. 

The existence of ethnic Greek minority in southern region of Albania and the 

traditional close commercial relations between the region of Gjirokastra 

(Argyrokastro) and that of Ioannina during the Ottoman period and later, have also 

contributed to the phenomena of cultural diffusion. In terms of commercial and 

cultural relations we can also emphasize those between Albanian southeast region, 

mainly Korça (Korytsa), with some northwestern region countries of Greece, as 

Kastoria, Kozani, Grevena, etc. 

On the other hand, it may be mentioned the bilingualism of Arvanites, as one of 

the cores of the Greek statehood movement, but also that of Cham population in 

Thesprotia. The latter left Greece and came in Albania in terms of the Second World 

War, bringing with them linguistic and cultural elements, by contributing in this way 

to the further strengthening of cultural diffusion in southern region of Albania. 

 

 

2. Migration of Albanians to Greece 

 

The connection of  migration with the language is very strong, due to the fact that the 

individual uses the language of origin to express his inner world, by assimilating the 

language of the host country, aiming to survive and to move progressively into his 

new society (Pulain, 2008: 43). 

Like Greeks, Albanians are a migratory people. During the Ottoman period 

many Albanians, especially those who belong to Orthodox faith, had continuously 

gone for work in cities such as Thessaloniki where the Greek element was strongly 

present. In this way, the influence of Greek culture had a great effect in Albanians 

there, as well as other cultures of the host society. In the past and even nowadays the 

influence of Greek culture on the traditional music of Korça city – usually called 

“Korça’s Serenade” – constitutes one of the strongest features of the local society.  

The tendency of migration continued following the foundation of Albanian state 

in 1912 until the early years after the establishment of the socialist–totalitarian rule, 

when borders with neighboring states closed hermetically for about half a century. In 

2005, over a quarter of the Albanian population migrated and Greece was their main 

destination (ibid., 58–59). According to statistical data of 2004, Albanians constituted 

63.24% of all foreign immigrants who were in Greece and who possessed a residence 

permit (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης, 2004:11). In addition, Albanians 

constituted the majority (22.2%) of 13,780 people who had migrated to Greece during 

2011 from non–member countries of the EU
174

. However, it should be stressed that 

the difficulties of the host countries in migration policies, as well as the inability of 

the relevant Albanian authorities to equip Albanian migrants with legalized 

documents, led to the strengthening of illegal migration, the number of which must be 

a considerable one (Dervishi, 2007:18). 
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Usually, migration brings about changes – mainly adaptation – of immigrants 

concerning linguistic characteristics within the social context and circumstances of the 

host country and society(ibid: 3; Dyer, 2010: 205–208). In this way, a large part of 

Albanians who went to Greece as economic immigrants have incorporated in their 

speech in Albanian, many words from the daily Greek language. It is interesting to 

note that because of the fact that the majority of Albanian immigrants in Greece have 

generally lived in economically and socially marginalized areas, such as Kypseli in 

Athens, they have adopted in their daily spoken language expressions of a low 

educational and cultural level, usually scoldings. 

Regarding schools, as an important educational and social institution, it was 

noted that teachers usually advised parents of Albanian pupils to talk only in Greek 

language at home, in order not be confused and showing difficulties in their 

performance at school (Γογωνάς, 2014: 201–210). During the period 2003–2004, 

about 7% of the enrolled pupils in primary and secondary schools in Greece were 

foreigners (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης, 2004:13–17). Among them, the 

majority were Albanians
175

. Love relationships between immigrants and Greeks, and 

in addition mixed marriages, constitute another factor of bicultural strength.  

Furthermore, it is important to mention the ways that the influence of Greek 

culture had been transmitted into Albanian country and society. Technology generally 

leads in repressing subcultures and subidentities (Dervishi, 2013: 116–125), and also 

contributes to cultural diffusion, regardless of ethnic and national boundaries. Various 

factors that have contributed to the strengthen of Greek influence toward Albanian 

culture are: the numerous and daily bus lines from Albania toward Greece and vice 

versa; the regular phone calls and social networks communications; frequent visits of 

Albanians in their country of origin on the occasion of celebrations; migrants flows of 

remittance as an extremely important mean for the Albanian economy; commercial 

exchanges with Greece and the significant presence of Greek business in Albania; 

sympathy of Albanians towards Greek art and culture, and so forth.  

 

 

3. Identity and Albanian immigrants 

 

Generally speaking, cultural diversity and social behavior that reflects the collective 

consciousness of a group, are among the main factors that contribute to the group 

formation, its cohesion and its differentiation from other groups (Haarmann, 2007: 

344–351). Language is conceived as the primary mean of self–identification and self–

determination of individual, the latter as the collective part of a group (Joseph, 1999: 

156). In this context, language, together with ethnicity which is also strengthened by 

the symbolic role of language, are involved within the consolidation of identity and 

are also affected from the latter (Haarmann, 2007: 61).This is because language is the 

principal mean that expresses the existence of the individual, and simultaneously of 

the group’s culture where the individual lives in (Padilla, 1996: 78–79). 

It is important to be emphasized the fact that usually identity, as a social and 

fluid construction (Bucholtz & Hall, 2010:18), has a pluralistic nature and is also 

developed through many dynamic processes. Identity is based on common norms and 

values (Fish, 1980: 319), by contributing in this way to the formation of a fictional 

community, which is at the same time a real one (Anderson, 2006: 41). It should be 
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also mentioned that identity negotiation constitutes a process closely related either to 

a particular culture, or to intercultural communication. 

The end of an ideologically rigid period, such as that of the Cold War, and the 

beginning of another era led to the strengthen of dynamic aspects of identities, by 

giving birth and reinforcing the new and parallel identities (Philipson, 1999: 97). On 

the other hand, there were some side effects of intercultural contacts which were 

demonstrated through sociopolitical movements of xenophobic and racist nature. 

According to theory, the linguistic aspects of individual during socialization 

process plays a crucial role in the social use of language (Padilla, 1996:115–116). 

Albanian children born or grown up in Greece were socialized between two cultures, 

Greek and Albanian, through socializing institutions which carry and transmit these 

cultures (Νταλακούρας, 2014: 364–372). Furthermore, Albanian immigrants in 

Greece have maintained the relationships with their group of origin and the identity by 

means of:  

a) practice of language, mainly within family and in society;  

b) periodical visits to their country of origin, mainly due to geographical proximity 

between Greece and Albania;  

c) continuous contacts with their compatriots, due to the large number of Albanian 

immigrants in Greece.  

On the other hand, many Albanians experienced a kind of identity crisis after 

1990
176

, mostly those who migrated to Western nations and felt the great difference 

with their country of origin
177

. Two main factors that engender the mentioned identity 

crisis is the instability of Albania, which led to the collapse of state authority in 

1997
178

, and the transition of Albanian elite together with the mass culture from the 

ideologized ethnocentrical tendencies to xenocentrist ones after 1990 (Dervishi, 

2011:19–24).  

The acquisition process of Greek language from the majority of children born in 

Greece, mainly as their first language represents the key factor in the formation of a 

new identity or subidentity in those people who found refuge in Greece in a relatively 

legal age. Regarding the latter, learning Greek as their second language, could not 

have only isolated linguistic effects (Spolsky, 1999:182). Appart from language, 

another essential factor of identity formation relates with memory. In this context, 

many Albanian immigrants have experienced the most decisive moments of their life 

in environments surrounded mainly by the Greek culture. 
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4. Case study: the return of Albanian children and their contacts with Greece 

 

A large part of Albanians who migrated to Greece after 1990 and currently returned to 

their country of origin, mostly as a result of the Greek economic crisis, continue to 

preserve the Greek language in their daily communication. This is done mainly by 

children in their intercommunication, whereas is not excluded their communication in 

Greek with parents and other relatives (Γογωνάς, 2014:149–155). In the region of 

Korça the majority of children born and/or raised in Greece but returned to Albania 

are enrolled in two bilingual nonpublic schools: the elementary school "Omiros" and 

the secondary school (high school) "Platon". In this context, a survey is conducted 

with pupils in these two schools. Through a questionnaire edited in Albanian and 

Greek language simultaneously, we have asked 50 bilingual pupils. This pilot sample 

was chosen in a reasonable and representative way in the context of the two 

mentioned educational institution, and could also be useful for other more 

representative researches.  

The great part of pupils are bilingual, 20–30% of whom were born or grown up 

in Greece and returned to Albania. The majority of them have difficulties in adapting 

to school, while some showing occasionally melancholy and signs of withdrawal. 

Teachers in these schools use specific ways of didactics with bilingual children and 

mainly with those who have returned to Albania recently, while usually work in 

groups with those pupils who face difficulties in Albanian language. They are more 

tolerant with them and often organize special courses
179

. In terms of responses given 

to the questionnaire, we may highlight the following indicators: 

o 26 pupils or 52% filled the questionnaire in both languages, 17 pupils or 34% filled it 

in Greek, while 7 pupils or 14% in Albanian language.  

o 64% of pupils are able to understand the lessons in both languages, 28% in Greek 

language and 8% in Albanian one. 

o In schools environment, the major part of pupils, about 58% of them are able to 

communicate in Albanian language, 28% communicate in both languages and 14% in 

Greek.  

o Even in outdoor facilities the majority of pupils, 48% communicate in Albanian 

language with their peers, 18% communicate in Greek and 34% in both languages 

equally. 

o Most of the surveyed pupils, 56% of them, communicate in both languages at home or 

with their relatives, 26% in Albanian language and 18% in Greek one. 

o In visual media, television and internet, most of the pupils, about 54%, attend shows, 

movies and songs in both languages, 36% in Greek language and 10% in Albanian 

one. 

o 96% of pupils state that relations with their Greek peers in Greece who do not speak 

Albanian, and with Albanian peers in Korça who do not speak Greek, are very good. 

Only 4% opposed.  

o Most of the questioned pupils, about 74% believe they are similar to their peers who 

speak both languages, that of a bilingual community. 14% of pupils believe they are 

similar to their Greek peers and 8% declared that define themselves similar to their 

Albanian peers. It is interesting the fact that 2 pupils or 4% of the interviewed pupils, 

define themselves neither as Greek or Albanians, nor as bilingual. 
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o The majority of the questioned pupils, 44% of them, answered they prefere to 

continue their further studies in Greek language, 38% in a bilingual – Albanian and 

Greek – educational institution, 10% would follow their studies in another language, 

different from Greek and Albanian, and only 4 pupils or 8% declare to study in 

Albanian language. 

From the conducted questionnaire results that the vast majority of Albanian 

children born or grown up in Greece and returned recently to Albania have developed 

a bicultural identity, based on their ability to speak fluently both languages, Albanian 

and Greek. In addition, the questionnaire shows that the majority of children continue 

to keep contacts with the Greek language and culture, through mass technology, as 

internet and television, as well as through their daily communication in family 

envireonment and with their peers.  

A similar conclusion does also apply in the case of university bachelor degree, 

concerning students who have returned to Albania from Greece where they were 

previously. In this context, and in addition to the questionnaire analysed above, we 

developed an almost identical questionnaire with 23 bilingual students of 

“Fan.S.Noli” University in the city of Korça
180

. In regard with the given responses of 

students we may underline as follows: 

o 14 students or 61% filled the questionnaire in both languages, 5 students or 22% filled 

it in Greek, while 4 students or 17% in Albanian language. 

o In outdoor facilities in the leisure time the majority of students, 48% prefere to 

communicate with their peers in both languages equally, 43% communicate in 

Albanian and 9% in Greek. 

o Most of the surveyed students, 48% of them communicate in Albanian language at 

home or with their relatives, 39% communicate in both languages, and 13% in Greek. 

o Interesting is the fact that in visual media, television and internet, most of the 

students, about 56.5%, attend shows, movies and songs in Greek language, 39% in 

both languages, and only 1 student, or round 4%, in Albanian. 

o All the students stated that their relations with Albanian peers in Korça who do not 

speak Greek are very good. When it comes to the relations that the questioned 

students had in Greece with their peers who did not speak Albanian, 82.6% declared 

that the relations were normal, while 17.4% shared an opposite opinion. 

o Most of the questioned students, about 87%, believe they are similar to their peers 

who speak both languages, that of a bilingual community, while 13% responded that 

they define themselves as similar to their Albanian peers.  

 

 

Conclusions: education policy and globalization 

 

In their beginnings as national states till the end of the first half of 20th century, most 

countries did not have any policy for the preservation of minority languages 

(Skutnabb–Kangas, 1999: 43). This is because state–building ideology of nationalism 

to homogenize society was a priority for the state, the latter as a national legal 

expression of the main ethnicities. This ethnocentric dynamic continues to be strong 

in many states even nowadays (Skutnabb–Kangas, 1999: 43; Kymlicka, 2012: 21).  

It is necessary to be stressed that education policies must be comprehensive, 

particularly in case of diversity in society, such as the existence of a bilingual group 
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or community. This is very important argument because bilingual and multicultural 

education policies reduse any conflictual probability between parallel identities 

(Skutnabb–Kangas, 1999: 56). Similarly, they weaken the barriers of communication 

among specific parts of a society, such as linguistic or ethnic minorities (Cummins & 

Corson, 1997: xii–xiv). Furthermore, it is a need to be applied broader, as well as 

inclusive, bilingual and bicultural educational policies concerning children who were 

born and grown up in Greece but returned to Albania, in order to preserve and to 

enrich both languages and cultures. By evaluating the evolution of the world and of 

societies in terms of globalization, educational policies must be able to fit the new 

generations within the multilingual trend, while preserving individual and group 

characteristics (Boeckmann, Aalto, Abel, Atanasoska & Lamb, 2011: 23).  

Historically, Balkan people possess a strong tradition of multilingualism, or at 

least, of interelated bilingualism (Thomason & Kaufman, 1998: 95). If the process of 

globalization will continue with the same rhythm then not only bilingualism, but also 

plurilingualism and multiculturalism will become the main features of the future 

societies (Extra & Barni, 2008:10; Garcia, 2013:102). Bilingualism should not be seen 

as a threat, but be highlighted as a value of establishing conceptual and practical 

bridges, were the latter connect the internal diversities with the external one (Fishman, 

1991: 84). In addition, bilingual people possess greater and more flexible cognitive 

capacity, by enriching in a more effective way their mental representation (Paradis, 

2005: 414). 

To sum up, bilingualism constitutes a cultural, economic and political chance to 

enrich the life of Albanian and Greek people respectively. Marginalization of children 

and adults migrants who have returned to Albania must be avoid, both in educational 

and social ground. In addition, the returned migrants must be provided with equal 

opportunities like the rest of population in accordance with the respect of human 

rights and in order to lead to their re–integration in society, by preserving, 

simultaneously, their main features acquired during emigration. 
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Abstract 

 

At a crossroad of language and culture, history can be seen as a meeting point of 

them. Multiliteracies are supporting elements of learning objectives. Our aim is the 

Roma children to activate their thinking about language and history. The research 

questions are related to the understanding of the content with the facility of image, the 

speaking and writing skills about present–past and their preferences towards the 

moving image. The methodological approach which is used is the case study. They 

are used: a) observation b) questionnaire c) interview. They are emerged the linguistic 

peculiarities and the cultural background of the Roma children.   

 

Περίληψη 

 

Σε ένα σταυροδρόμι γλώσσας και πολιτισμού η ιστορία μπορεί να θεωρηθεί ως 

σημείο συνάντησης αυτών. Οι Πολυγραμματισμοί λειτουργούν ως στοιχεία αρωγής 

στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Σκοπός μας είναι η ενεργοποίηση της 

σκέψης των παιδιών Ρομά σχετικά με τη γλώσσα και την ιστορία. Τα ερευνητικά 

ερωτήματα αναφέρονται στην κατανόηση περιεχομένου με τη βοήθεια της εικόνας, 

στις δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου για το παρόν–παρελθόν και στις 

προτιμήσεις σχετικά με την κινούμενη εικόνα. Χρησιμοποιούνται μεθοδολογικά η 

μελέτη περίπτωσης και α) παρατήρηση β) ερωτηματολόγιο γ) συνέντευξη. 

Αναδεικνύονται οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες και το πολιτισμικό υπόβαθρο των 

παιδιών Ρομά. 

 

 

1.  Εισαγωγή 

 

Οι Πολυγραμματισμοί αποτελούν έννοια συσχετισμού της μάθησης με την 

πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για τη 

δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου που θα λαμβάνει υπόψη του τον πλουραλισμό 

των ερεθισμάτων με τα οποία  ένα παιδί σήμερα έρχεται σε επαφή καθημερινά,  για 

να οικοδομηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η μάθηση στον 21
ο
 αιώνα.  Το σχολείο όμως 

στα πλαίσια του κοινωνικοποιητικού του ρόλου οφείλει να αξιοποιήσει αυτά τα 

πλουραλιστικά ερεθίσματα κατά περίπτωση και χωρίς διακρίσεις. Επομένως, το 

σχολείο θεωρείται παράγοντας κοινωνικής κινητικότητας και για ιδιαίτερες  

πληθυσμιακές ομάδες, όπως αυτή των Ρομά και συνεπώς αποκτά το ρόλο της 

ανάπτυξης αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 

mailto:nistamos@yahoo.gr
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Οι Ρομά, από τότε που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, σχεδόν εννιά αιώνες πριν, 

αρνήθηκαν, όπως παρατηρεί ο Fraser (1993) να ενταχθούν στον συμβατικό τρόπο 

ζωής. Διατήρησαν την κοινωνική δομή τους, τις ελευθερίες τους, τη διακριτή 

πολιτιστική τους ταυτότητα. Με αυτή την εργασία επιδιώκουμε να αναδείξουμε το 

πώς και σε ποιο βαθμό μπορεί η πολυτροπικότητα να άρει τις δυσκολίες ένταξης της 

ιδιαίτερης αυτής πληθυσμιακής ομάδας στο σχολικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας 

ως έναυσμα το μάθημα της ιστορίας του Δημοτικού και συνδέοντας αυτό με τη 

γλώσσα και το πολιτισμικό περιβάλλον. 

 

 

2. Σκοπός–Στόχοι–Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Με την ερευνητική  αυτή πρόταση επιχειρούμε να αναζητήσουμε από τη σκοπιά των 

σύγχρονων επιστημονικών παραδοχών, πρώτα την αλληλεπίδραση μεταξύ 

πολυτροπικότητας και ιστορίας στο Δημοτικό και στη συνέχεια να τη 

χρησιμοποιήσουμε ως μέσο για τη διερεύνηση των δυσκολιών που παρατηρούνται 

στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Τίθεται, όμως, εξ αρχής ο εξειδικευμένος 

περιορισμός ως προς την πληθυσμιακή ομάδα των μαθητών και μαθητριών Ρομά. 

Περιορισμός ο οποίος καθορίζει κατά πολύ, στη συνέχεια, τον τρόπο προσέγγισης της 

όλης διαδικασίας, καθώς επίσης διαμορφώνει τις ιδιαίτερες εκείνες συνθήκες που 

οδηγούν στην επιλογή της μεθοδολογίας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: τα παιδιά Ρομά της Γ΄ Τάξης Δημοτικού 

να ενεργοποιήσουν με ευχάριστο τρόπο τη σκέψη τους σχετικά με τη γλώσσα και την 

ιστορία. Τα ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις που προκύπτουν είναι: α) εάν η 

κινούμενη εικόνα τα διευκολύνει στην κατανόηση του περιεχομένου, β) εάν η 

κατανόηση του περιεχομένου βοηθά αυτά στην απόκτηση δεξιοτήτων προφορικού 

και γραπτού λόγου που αναφέρονται στο παρόν, γ) εάν ο προφορικός και γραπτός 

λόγος  ενεργοποιούν τη σκέψη τους σχετικά με την ιστορία και τη γλώσσα που 

αναφέρονται στο παρελθόν και δ) ποιες είναι οι προτιμήσεις τους σχετικά με την 

κινούμενη εικόνα. Χρησιμοποιείται μεθοδολογικά η μελέτη περίπτωσης με ποιοτική 

ανάλυση και  ποσοτικά δεδομένα. Για τη συλλογή του συνόλου των δεδομένων 

χρησιμοποιούνται: α) παρατήρηση β) ερωτηματολόγιο γ) συνέντευξη. Επιμέρους 

στόχοι είναι:  

–Να διερευνηθούν οι προτιμήσεις των παιδιών σε σχέση με τα προϊόντα της οθόνης 

–Να αξιοποιηθούν οι στάσεις των παιδιών Ρομά στο μάθημα της γλώσσας/ιστορίας 

με εξατομίκευση της διδασκαλίας όπου απαιτείται 

 –Να καταγραφεί η συχνότητα επικοινωνίας των παιδιών Ρομά με τα πολυτροπικά 

ερεθίσματα για να πραγματοποιηθεί ορθή διαχείριση της εικόνας και του διαθέσιμου 

χρόνου 

–Να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη των παιδιών Ρομά με την αξιοποίηση 

πολυτροπικών εργαλείων και του πολιτισμού.  

 

 

3. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Χρησιμοποιείται μεθοδολογικά η μελέτη περίπτωσης με ποιοτική ανάλυση και 

ποσοτικά δεδομένα. Κατά τη συλλογή του συνόλου των δεδομένων (με παρατήρηση, 

ερωτηματολόγιο, συνέντευξη) δίνεται έμφαση στις δυνατότητες των ίδιων των 

παιδιών διότι αυτές διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο και προσφέρεται 

εξατομικευμένη υποστήριξη. Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από δύο ομάδες. Την 
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ομάδα ελέγχου με 10 δυάδες (δυο παιδιά Ρομά ανά θρανίο)  κατά το σχολικό έτος 

2011–2012 και την πειραματική ομάδα με 15 δυάδες (δυο παιδιά Ρομά ανά θρανίο)  

κατά το σχολικό έτος 2013–2014. Τα παιδιά αποτελούν μέρος της κοινωνικής ομάδας 

των Ρομά, οι οποίοι είναι γνωστοί για τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους 

ιδιαιτερότητες. Η ηλικία των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Τάξης 

Δημοτικού δεν είναι 8–9 ετών απαραίτητα, όπως θα ήταν το αναμενόμενο, αλλά και 

10–11, ακόμη και 12 ετών. Αυτό συμβαίνει διότι κάποιοι/–ες καθυστερούν να 

εγγραφούν στην Α΄ Τάξη Δημοτικού και άλλοι επαναλαμβάνουν τα μαθήματα της 

ίδιας Τάξης λόγω αναλφαβητισμού και απουσιών στη φοίτηση. Συνεπώς, το 

ερευνητικό δείγμα είναι ομοιογενές μεν ως προς την κοινωνική προέλευση, 

ανομοιογενές δε ως προς την ηλικία. Η διδακτική παρέμβαση γίνεται μετά τη 

διδασκαλία των σχετικών ενοτήτων από το σχολικό εγχειρίδιο, με τη χρήση 

πολυτροπικών εργαλείων (εικόνες, φιλμ). Μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων 

ακολουθεί συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξάγονται συμπεράσματα, 

αναδεικνύονται οι προτιμήσεις, οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες και το πολιτισμικό 

υπόβαθρο των παιδιών Ρομά. Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε σχολείο της Δυτικής  

Αττικής για τέσσερις εβδομάδες χρησιμοποιώντας δυο ώρες (μια ιστορίας και μια 

ευέλικτης ζώνης) ανά εεβδομάδα (οκτώ ώρες συνολικά).  

 

 

4. Θεωρητική τεκμηρίωση 

 

Η Μελέτη περίπτωσης (case study) αφορά μια κοινωνική ομάδα, μια σχολική τάξη, 

ακόμη και ένα άτομο που παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον και μπορεί να 

αποτελέσει ερευνητικό δείγμα, επειδή αντικατοπτρίζει τις ιδιότητες ή συνήθειες 

ευρύτερου συνόλου. Συνεπώς, ο ενδεχόμενος  μικρός αριθμός του δείγματος δεν είναι 

αποτρεπτικός παράγοντας για την έρευνα. Τα συμπεράσματα δεν είναι γενικευμένα 

(Cohen , Manion & Morisson, 2012).  

Έχουν γίνει κατά καιρούς απόπειρες για την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων ως 

προς την προσέγγιση ιστορικών προβλημάτων (Travers, 1969), πράγμα το οποίο 

οδήγησε στην ανάδειξη της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου
181
. Με την ανάλυση 

περιεχομένου η λεκτική πληροφορία μετασχηματίζεται σε ποσοτικό δεδομένο 

(Bailey, 1978). Η μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου, κρίνεται ως η καταλληλότερη ως 

προς την έρευνα ελεύθερων κειμένων (Berelson, 1971). Με τη συγκεκριμένη μέθοδο 

επιτυγχάνεται, συνεπώς, η σύζευξη του ποιοτικού σκέλους με τα δεδομένα ποσοτικών 

αναλύσεων κατά τρόπο ισόρροπο (Μπονίδης, 1999).  

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιούνται α) παρατήρηση:  

Μεταξύ συμμετοχικής και μη συμμετοχικής παρατήρησης επιλέγεται η συμμετοχική 

παρατήρηση, μη δομημένη, διότι συνδέεται με την καθημερινή διδακτική και σχολική 

πραγματικότητα, τόσο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όσο και κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης (Cohen, Manion & Morisson, 2012). Όταν 

εισάγεται ένα νέο υλικό στη διδασκαλία, η παρατήρηση είναι πολύτιμη (Yin, 2003)   

β) ερωτηματολόγιο: Χρησιμοποιείται μη τυποποιημένο ερωτηματολόγιο με 

ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου από το οποίο συλλέγονται ποιοτικά και 

ποσοτικά  στοιχεία (Javeau, 1996) χωρίς να πραγματοποιείται λεπτομερής στατιστική 

ανάλυση γ) συνέντευξη: Χρησιμοποιείται ημιδομημένη συνέντευξη ανά μικρές 

ομάδες με την οποία συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με εμπειρίες, ενδιαφέροντα,  

                                                           
181Η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση εξετάζει  μια ιδέα, ένα θεσμό, μια ομάδα ή ένα άτομο συνολικά 

και όχι ανεξάρτητα, σε συνάρτηση με τις αλληλοεξαρτήσεις εκείνες που προκύπτουν σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο τόπου και χρόνου (Best, 1970). 
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συγκρίσεις και ό,τι είναι δύσκολο να εκφραστεί γραπτά (Simons, 1982 ∙Lewis, 

1992∙Mishler, 1996). 

Στην προκειμένη περίπτωση οι ιδιαιτερότητες των παιδιών Ρομά και τα 

πολυποίκιλα γνωστικά και ηλικιακά επίπεδα καθιστούν δύσκολη την παραγωγή 

γραπτού κειμένου η οποία για τους παραπάνω λόγους γίνεται σε συνεργασία με το 

δάσκαλο–ερευνητή. Οι αναγνωστικές ικανότητες των παιδιών είναι περιορισμένες. Η 

κατανόηση του κειμένου γίνεται με δυσκολία κατά περίπτωση, καθώς επίσης και η 

παραγωγή λόγου. Ωστόσο, μια φράση, ακόμη και μια λέξη η οποία συμπληρώνεται 

από παιδιά Ρομά στο ερωτηματολόγιο αποτελεί αποτύπωση σκέψης και αξιοποιήσιμο 

δεδομένο σε συνδυασμό με το διευκρινιστικό–βοηθητικό χαρακτήρα της κατά 

περίπτωση συνέντευξης.Η εκμάθηση της γλώσσας είναι αποτελεσματικότερη όταν 

συμβαδίζει με το μαθησιακό προφίλ των μαθητών (Χατζησαββίδης, 2000). Η χρήση 

του προφορικού λόγου ο οποίος παράγεται από τα άτομα προσδιορίζεται πολιτισμικά 

(Barton & Hamilton, 2000 ∙Maybin, 2000).  Σύμφωνα με τον Bruner (1966) υπάρχουν 

τρία συστήματα αναπαράστασης των εμπειριών τα οποία ορίζουν τη νοητική 

ανάπτυξη του ανθρώπου: η πραξιακή (enactif) η οποία σχετίζεται με τις πράξεις, η 

εικονιστική (iconic) η οποία σχετίζεται με τις εικόνες και η συμβολική (symbolic) η 

οποία σχετίζεται με γράμματα/αριθμούς κ.α. Ο Vygotsky (1988) θεωρεί πως το παιδί 

οικειοποιείται λέξεις και προσλαμβάνει λιγότερα με τη σκέψη και περισσότερα με τη 

μνήμη. Ωστόσο, η ανάγνωση ως πολύπλοκη γνωστική λειτουργία είναι αυτή που 

καθορίζει το μορφωτικό επίπεδο και αποτελεί μέριμνα της κάθε οργανωμένης 

κοινωνίας (Πόρποδας, 2002). 

Η πολυτροπικότητα (multimodality) αποτελεί έννοια συνυφασμένη με την 

άνοδο των πολιτισμικών σπουδών κατά την τελευταία εικοσαετία. Συνδυάζει–όπως 

προκύπτει άλλωστε και από την ετυμολογία της (πολλοί τρόποι) πολλούς τρόπους 

(εικονικούς, ηχητικούς, γλωσσικούς κ.α.) τους οποίους, είτε αναμειγνύει με σκοπό 

την αναπαράσταση ή την έκφραση του βιώματος, είτε μορφοποιεί με τουλάχιστον 

δυο σημειωτικούς τρόπους (modes) την παρουσίαση ενός πολιτισμικού προϊόντος. 

Αυτή η σημειωτική συνύπαρξη μελετάται σε συνάρτηση πολιτισμικών, 

κοινωνικοϊστορικών, ψυχοπαιδαγωγικών, διαλογικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, ο 

γραπτός λόγος, ο προφορικός, η κινούμενη εικόνα, οι χειρονομίες, η μουσική 

προσδίδουν διαφορετικές δυνατότητες (affordances) και μεταφέρουν νοήματα σε 

σχέση με τους διαθέσιμους σημειωτικούς πόρους (resources) οι οποίοι και 

αναφέρονται σε κάθε σημειωτικό τρόπο (Πουρκός & Κατσαρού, 2011: 22), πράγματα 

με τα οποία ασχολήθηκε η λεγόμενη Ομάδα του Νέου Λονδίνου–New London Group 

(1996).  

Η θεωρία των πολυγραμματισμών (multiliteracies), όπως αυτή εμφανίστηκε 

κατά τη δεκαετία του 1990 από την ομάδα του Νέου Λονδίνου (New London Group), 

αποτελεί μια θεωρία παραγωγής νοήματος στις σύγχρονες κοινωνίες 

(Kalantzis&Cope, 2005), η οποία και ενίσχυσε την αξία της σημειωτικής ανάλυσης. 

Οι πολυγραματισμοί απαιτούν την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής 

κειμένων που συνδυάζουν  διαφορετικά σημειωτικά μέσα (The New London Group, 

2000: 9–10) και γι’αυτό το λόγο είναι συνυφασμένοι με την πολυτροπικότητα αλλά 

και τις θεωρίες των Dewey, Vygotsky και Halliday. 

Οι βασικές αρχές των πολυγραμματισμών, σύμφωνα με το NewLondonGroup 

(2000:19–37) είναι:  

1. Η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία θα αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών. 
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2. Η διδασκαλία πρέπει να φέρνει τους μαθητές σε επαφή με καθημερινές 
ουσιαστικές πρακτικές κατασκευής νοήματος κάνοντας χρήση ενός μεγάλου 

φάσματος τρόπων, μέσων και μεθόδων.  

3. Η μάθηση αποτελεί διαδικασία συγκρότησης νοήματος και κατά συνέπεια 
μετατρέπεται σε πολύμορφη και πολύτροπη διαδικασία, μέσω της οποίας το 

άτομο αναδιαμορφώνεται.  

4. Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών είναι σύνθεση τεσσάρων συστατικών: 
της πλαισιοθετημένης πρακτικής (διαφοροποιημένες εμπειρίες μαθητών), της 

ανοιχτής διδασκαλίας (μεταγλώσσα ως προς το σχέδιο), της κριτικής 

πλαισίωσης (σύνδεση νοημάτων με κοινωνικά πλαίσια), της 

μετασχηματισμένης πρακτικής (οι μαθητές μεταφέρουν σχέδια νοήματος και τα 

αναδιαμορφώνουν). 

Κατά συνέπεια, η πολυτροπική αναπαράσταση θεωρείται πλέον απαραίτητη 

στην παιδαγωγική και τη διδασκαλία (Cope & Kalantzis, 2000∙ Kress & van 

Leeuwen, 1996∙ The New London Group, 1996).  

Η Θεωρία της Γνωστικής Ευελιξίας (Cognitive Flexibility Theory) πρεσβεύει 

την «πολλαπλή και διασταυρούμενη διάσχιση του πεδίου» και έχει 

εποικοδομητιστικές καταβολές (Spiro, Coulson, Feltorich&Anderson, 1988). 

Αποποιείται τη γραμμική οργάνωση της γνώσης. Υποστηρίζει τη διάσχιση της 

πολυτροπικής πληροφορίας και τη συγκρότηση νοήματος μέσα από εικόνες, πίνακες, 

σχεδιαγράμματα κ.α. Δύο είναι οι βασικές παράμετροι που θέτει η συγκεκριμένη 

θεωρία: η οργάνωση (design) και η ένταξη της πληροφορίας (εικόνα, κείμενο) σε 

συνεκτικό νοητικό σχήμα. Συνεπώς, το μάθημα της ιστορίας δύναται να είναι 

συνυφασμένο με τη θεωρία της γνωστικής ευελιξίας (Κάββουρα, 2011).  

Άλλωστε, η διδασκαλία της ιστορίας, σύμφωνα με τον Moniot (2011) έχει να 

αντιμετωπίσει την εξής πρόκληση: πρέπει να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

προσεγγίσει τον ιστορικό λόγο, τις πηγές, τις έννοιες του χρόνου και της αλήθειας. 

Κατ’ επέκταση,  καλείται να διαμορφώσει ιστορική σκέψη μέσα από αναπαραστάσεις 

του παρελθόντος (Μαυροσκούφης, 2005). 

 

 

5. Η πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά  

 

Η πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά, ως μελέτη περίπτωσης, έχει πολλές ιδιαιτερότητες, 

τόσο στο κοινωνικοπολιτισμικό, όσο και στο μαθησιακό κομμάτι, πράγμα το οποίο 

έχει επισημανθεί  κατά καιρούς (Τρουμπέτα, 2008∙ ΥΠΕΠΘ, 2008) και έχει οδηγήσει 

την πολιτεία στο να καταβάλει προσπάθειες για την καλύτερη κοινωνική και 

μαθησιακή ένταξη, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Είναι 

γεγονός, πως ο διαφορετικός τρόπος ζωής τους, η ελλιπής γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, η απουσία εκπαιδευτικής κουλτούρας, η κοινωνική απαξίωση της 

ταυτότητάς τους και οι συμπεριφορές που αναπτύσσονται δυσχεραίνουν το 

εκπαιδευτικό έργο.  

Οι τσιγγάνοι ακολούθησαν μια μακρά μεταναστευτική πορεία από τις Ινδίες 

στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα εμφανίζονται το 1323 στην Κρήτη και το 1350 στην 

Πελοπόννησο (Μεθώνη, Ναύπλιο)
182
. Μέχρι σήμερα η Ελληνική Στατιστική 

                                                           
182
Γύρω στα 900 μ. Χ. φαίνεται ότι συντελέστηκε η μετανάστευση από την Ινδία προς την Αρμενία, 

την Περσία και το Βυζάντιο. Σταδιακά διασκορπίζονται στα Βαλκάνια και την Ευρώπη (Kenrick, 
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Υπηρεσία δυσκολεύεται να χαρτογραφήσει το συγκεκριμένο πληθυσμό. Εκτιμάται 

πως στη χώρα μας κατοικούν κατά προσέγγιση 150 με 200 χιλιάδες τσιγγάνοι
183
. Η 

ενσωμάτωση και η εκπαίδευση των Ρομά εξακολουθεί να διέπεται από δυσχέρειες και 

προβλήματα (ΓΓΛΕ, 1994). Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι Ρομά είναι αναλφάβητοι 

και γι’ αυτό παρατηρούνται πολλές από τις προαναφερθείσες δυσκολίες ως προς τις 

στάσεις για την εκπαίδευση και το σχολείο. Εξάλλου, ο προσανατολισμός στις 

οικονομικές και κοινωνικές ασχολίες
184

 της ομάδας τους απομακρύνει από το 

σχολείο, το οποίο, συνήθως, γι αυτούς είναι το Δημοτικό ή έστω μερικές τάξεις του 

Γυμνασίου στην καλύτερη των περιπτώσεων. Συνεπώς, η κοινωνική και  μαθησιακή 

ένταξη των Ρομά στο «αποδεκτό» πλαίσιο είναι το ζητούμενο και το μεγάλο 

στοίχημα (ΥΠΕΠΘ, 2008).   

 

 

6. Έρευνα–Αποτελέσματα  

 

Η ιδέα της έρευνας δόθηκε από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά Ρομά Γ΄ 

Τάξης Δημοτικού στο μαθησιακό επίπεδο κατά το σχολικό έτος 2011–12 και 

παρατηρήθηκαν από τον ίδιο δάσκαλο–ερευνητή. Η διδακτική παρέμβαση διεξήχθη 

σε 8 διδακτικές ώρες  σε διάστημα τεσσάρων  εβδομάδων, μετά τη διδασκαλία των 

σχετικών ενοτήτων, κατά το σχολικό έτος 2013–2014, στη Γ΄ Τάξη πολυθεσίου 

Δημοτικού σχολείου της Δυτικής Αττικής. Ο μαθητικός πληθυσμός ανήκε εξ 

ολοκλήρου στην πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά απ’ όπου αντλήθηκε και το δείγμα 

μας (50 παιδιά). Για την ομάδα ελέγχου, 10 δυάδες παιδιών (εκ των οποίων 6 δυάδες 

κοριτσιών και 4 αγοριών). Για την πειραματική ομάδα,  15 δυάδες παιδιών (εκ των 

οποίων 11 κοριτσιών και 4 αγοριών). Δεν συμμετείχαν στη δεύτερη ομάδα 2 δυάδες 

κοριτσιών, καθώς επίσης 1 αγοριών (συμμετοχή 80% με την αποχή στο 20% να 

συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων), για λόγους κουλτούρας 

που εξηγούμε στη συνέχεια (Πίνακας 1).   

Πίνακας 1: Ερευνητικό δείγμα ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας κατά δυάδες 

ΦΥΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΧΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

Ομ.Ελέγχου Ομ.Πειρ/κή Ομ.Ελέγχου Ομ.Πειρ/κή Ομ.Ελέγχου Ομ.Πειρ/κή 

Αγόρι (4)  40% (3)      20% 0  (0)%    (1) 6,67% (4) 40% (4)   26,67% 

Κορίτσι (6) 60% (9)      60% 0 ( 0)% (2)  13,33% (6) 60% (11) 73,33% 

ΣΥΝΟΛΟ (10) 100% (12)     80% 0 ( 0)% (3)    20 % (10) 100% (15)   100% 

 

Κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες αξιοποιήθηκαν 3 διδακτικές ώρες, κατά τη 

διάρκεια των οποίων εφαρμόστηκε  καινοτόμο πρόγραμμα για τη μυθολογία 

εγκεκριμένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκαν 

προβολές σύντομων ταινιών κινουμένων σχεδίων (κινούμενη εικόνα) με θεματολογία 

                                                                                                                                                                      
1997).  
183
Συμφωνα με τον Μπίρη (1954), με το όνομα Τσιγγάνοι αναφέρονται δύο φυλές μελαμψών 

ανθρώπων, από τη μια οι Ρωμ, που έχουν καταγωγή από την Ινδία και αποτελούν ως επί το πλείστον 

τους Τσιγγάνους που γνωρίζουμε, και από την άλλοι οι Γύφτοι, που είναι γηγενείς Αιγύπτιοι. 
184Σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές ασχολίες της πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά στα Άνω 

Λιόσια Αττικής έχει ασχοληθεί εκτενώς η Α. Λυδάκη (2000). 
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η οποία προέρχεται από την ελληνική μυθολογία σε σχέση με τον Ηρακλή, τον 

Οδυσσέα, τον Ιάσονα,  όπως αυτή διδάσκεται ενταγμένη στο μάθημα της ιστορίας της 

Γ΄ Τάξης, σύμφωνα με το ΑΠΣ. Στις άλλες τρεις διδακτικές ώρες 

πραγματοποιήθηκαν γλωσσικές ασκήσεις. Κατά την τέταρτη εεβδομάδα 

αξιοποιήθηκαν οι δυο ώρες για ερωτηματολόγιο και συνέντευξη των παιδιών Ρομά.  

–1
η
 διδακτική ενότητα: Οι άθλοι του Ηρακλή 

 .Επιμέρους στόχοι: Κατανόηση περιεχομένου, παραγωγή προφορικού λόγου٭

  .Διδακτικοί στόχοι: Ερωτήσεις–απαντήσεις περιεχομένου (ιστορία)٭

Ουσιαστικά, γένη ουσιαστικών, ενικός–πληθυντικός αριθμός, ρήματα για παρόν 

(γλώσσα).  

Ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στους Ρομά και το μυθικό πρόσωπο (πολιτισμός).  

–2
η
 διδακτική ενότητα: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα 

 Επιμέρους στόχοι:  Κατανόηση περιεχομένου, παραγωγή προφορικού και γραπτού٭

λόγου. 

  .Διδακτικοί στόχοι: Ερωτήσεις–απαντήσεις περιεχομένου (ιστορία)٭

Ουσιαστικά, γένη ουσιαστικών, ενικός–πληθυντικός αριθμός, ρήματα για παρόν, 

επίθετα (γλώσσα). 

Ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στους Ρομά και την μυθική ομάδα (πολιτισμός).  

–3
η
 διδακτική ενότητα: Η αργοναυτική εκστρατεία 

 Επιμέρους στόχοι: Κατανόηση περιεχομένου, παραγωγή προφορικού και γραπτού٭

λόγου, ενεργοποίηση σκέψης για ιστορία και γλώσσα–πράξεις.  

  .Διδακτικοί στόχοι: Ερωτήσεις–απαντήσεις περιεχομένου (ιστορία)٭

Ουσιαστικά, γένη ουσιαστικών, ενικός–πληθυντικός αριθμός, επίθετα, ρήματα για 

παρελθόν (γλώσσα).  

Ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στους Ρομά και την μυθική ομάδα (πολιτισμός).  

 

6. 1. Παρατήρηση 

 

Για να προλάβουμε τους όποιους και δίκαιους ενδοιασμούς ως προς τη χρόνια 

συνύπαρξη της μυθολογίας με την ιστορία στη Γ΄ τάξη Δημοτικού, φροντίσαμε η 

συνέχεια της παρέμβασής μας να διανθιστεί με εικόνες αγγείων, ανάγλυφων και 

γλυπτών προερχόμενων από την αρχαία ελληνική τέχνη, καθιστώντας με αυτόν τον 

τρόπο, πολυτροπικά (ΤΠΕ), κατά μια έννοια, «νομιμοποιήσιμη» αυτήν την παράδοξη 

συνύπαρξη. Άλλωστε και το σχολικό εγχειρίδιο της ομάδας Μαϊστρέλλη (2007) που 

διδάσκεται σήμερα διανθίζεται ως ένα βαθμό με έργα τέχνης στις ενότητες της 

μυθολογίας σε αντίθεση με το προηγούμενο εγχειρίδιο της ομάδας Ακτύπη (2000) το 

οποίο περιελάμβανε σκίτσα και γελοιογραφίες (οι οποίες υπό προϋποθέσεις επίσης 

μπορούν να αξιοποιηθούν με ευφάνταστο τρόπο).  

Υπενθυμίζεται ότι η διδακτική παρέμβαση διεξήχθη στους/στις μαθητές/ριες 

Ρομά της Γ΄ τάξης στην πειραματική ομάδα. Εκτός από τα παιδιά του τμήματος, 

δεχθήκαμε και μερικούς εθελοντές μαθητές από την ευρύτερη οικογένειά τους  (το 

«σόι» τους, συγγενείς που είχαν διδαχθεί τις σχετικές ενότητες). Συνηθίζουν να 

συνεισφέρουν ως βοηθοί σε περίπτωση δυσκολίας στα μαθήματα. Άλλωστε οι ηλικίες 

είναι διαφορετικές. Όμως δυο μαθήτριες είχαν πένθος και αρνήθηκαν να 

παρακολουθήσουν, παρασύροντας και δυο συγγενείς τους. Επίσης, ένας μαθητής 

προτίμησε να αποχωρήσει με τον αδερφό του, επικαλούμενος ασθένεια. Από τις 

αρχικές 15 δυάδες, απείχαν οι τρεις, οπότε παρέμειναν οι 12 δυάδες.  

Προτιμήθηκε η εργασία κατά δυάδες διότι:  

–  Τα δυο παιδιά αλληλοβοηθούνται. 
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–  Το ένα παιδί αναλαμβάνει τις προφορικές ανακοινώσεις και το άλλο τις γραπτές.  

–  Κατά διαστήματα αλλάζουν τους ρόλους τους. 

– Υπάρχει ένα άτομο να εκπροσωπεί τη δυάδα σε περίπτωση απουσίας κάποιων 

παιδιών.  

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά 

δυσκολεύονταν να διαβάσουν το κείμενο του βιβλίου. Για τις εικόνες έδειχναν 

ενδιαφέρον. Υπήρχαν προβλήματα στην κατανόηση του περιεχομένου. Στη συνέχεια,  

οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον τα μικρά φιλμ. 

Ακολούθησε συζήτηση κατά περίπτωση. Απάντησαν στις περισσότερες ερωτήσεις 

κατανόησης περιεχομένου. Οπότε κατά τις επόμενες ώρες των γλωσσικών ασκήσεων 

είχαν έτοιμες πληροφορίες για να σχηματίσουν απλές προτάσεις. Έγιναν προσπάθειες 

να προφέρουν σωστά το οδοντικό σύμφωνο «θ», να λένε «θάλασσα» και όχι 

«τάλασσα». Δυσκολεύτηκαν στο να ξεχωρίσουν τα γένη των ουσιαστικών γιατί 

χρησιμοποιούν πολύ το ουδέτερο «το», όπως οι αλλοδαποί στην περίπτωση  

διγλωσσίας. Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι κατάφεραν να χρησιμοποιούν τα 

ρήματα, μετά την εξάσκηση, για το παρόν και το παρελθόν στον προφορικό λόγο. 

Στον γραπτό παρατηρήθηκε βελτίωση, όχι , όμως, εξάλειψη των δυσκολιών.  

Στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρατηρήθηκαν κάποιες δυσκολίες. Η 

συνεργασία ανά δύο παιδιά ήταν αποτελεσματική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν όταν 

ζητήθηκε να βρουν ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στη ζωή των Ρομά και των 

συγκεκριμένων μυθικών προσώπων/ομάδων.  

 

6.2 Ερωτηματολόγιο  

 

Όπως προκύπτει από τα σχετικά ερωτηματολόγια
185
, τα οποία περιείχαν ερωτήσεις 

ανοιχτού και κλειστού τύπου, τα παιδιά ικανοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο 

προσέγγισης του μαθήματος.  Ωστόσο, αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες κατά τη 

συγκέντρωση των δεδομένων. Η ποικιλία των μαθησιακών επιπέδων και των ηλικιών  

κατέστησε ανέφικτη τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους τους μαθητές. 

Χαρακτηριστικά σε 3 από αυτούς  πραγματοποιήθηκε από την πλευρά μας η 

ανάγνωση των ερωτημάτων. Επίσης, η εκ περιτροπής παρακολούθηση, λόγω 

απουσιών, έκανε μη συμπαγές το ερευνητικό δείγμα,  αλλά και κάποια στοιχεία 

κοινωνικής κουλτούρας (πένθος) απέτρεπαν μέρος των μαθητριών να 

παρακολουθήσουν έστω τα μικρά φιλμ (πράγμα το οποίο θεωρούσαν «αμαρτία»).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185
Για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συνολικά των ερωτηματολογίων συνυπολογίστηκαν 

επικουρικά με τη συνέντευξη οι παραδοχές των Cohen, Manion και Morrison (2012). Εξετάζονται 

ζητήματα που δύνανται να ανακύψουν στην προκειμένη περίπτωση, όπως η καταλληλότητα της 

σύνταξης των ερωτημάτων, η οποία υπόκειται στις διαφορετικών επιπέδων ικανότητες αναγνωστικής 

κατανόησης, ειδικά από μέρους των παιδιών Ρομά. Κατά συνέπεια περιορίζεται το εύρος δυσκολίας 

των γραπτών ερωτήσεων, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι η ενδεχόμενη αξιοποίηση συνέντευξης, 

ημιδομημένης μορφής, μπορεί να ενισχύσει τη σαφήνεια των απαντήσεων των παιδιών Ρομά, χωρίς, 

όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν ανακύπτουν ζητήματα αλληλεπίδρασης και υποκειμενικότητας. Σε κάθε 

περίπτωση και η μία λέξη ή φράση η οποία εκφράζεται ως άποψη από ένα παιδί Ρομά αποτελεί 

αξιοποιήσιμο δεδομένο, λόγω της ιδιαιτερότητας των περιπτώσεων αυτών. 
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6.2.1. Πόσο αρέσει η ιστορία και ο κινηματογράφος στα συμμετέχοντα στην έρευνα 

παιδιά Ρομά–Τι είναι η ιστορία και ο κινηματογράφος 

 
Πίνακας 2: Πόσο αρέσει η ιστορία και ο κινηματογράφος στα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά Ρομά 

 

 

– Στο ερώτημα πόσο σου αρέσει η ιστορία; το 46,67 % απολαμβάνει πάρα πολύ την 

ιστορία, το 26,66 % απλά πολύ, το 6,67%, λίγο, ενώ 0 %, καθόλου. Οι αιτίες που η 

ιστορία αποτελεί αγαπημένο, κατά μία έννοια, μάθημά τους, ποικίλλουν («Μ’ 

αρέσουν τα παραμύθια»  απαντά ένας μαθητής στην αιτιολόγηση της συμπάθειάς του 

προς το συγκεκριμένο μάθημα, συγχέοντας το μύθο με την ιστορία, πράγμα, όμως το 

οποίο δικαιολογείται λόγω της σύμπλευσης ιστορίας και μυθολογίας στη Γ΄ 

Δημοτικού, σύμφωνα με το ΑΠΣ). Άλλη μια αξιοπρόσεκτη αιτιολόγηση είναι η 

ακόλουθη: «Μ’ αρέσουν τα παλιά αρχαία πράματα», η οποία έχει να κάνει με την πιο 

απτή αντίληψη της ιστορίας και τις προεκτάσεις της στον υλικό πολιτισμό
186

.  

– Στο ερώτημα τι είναι για σένα ιστορία,  η πλειοψηφία (53,33%) θεωρεί την ιστορία 

«Μάθιμα». «Τα πάντα είναι μάθημα» σημειώνει άλλος μαθητής ή ακόμη και «βιβλίο» 

συμπληρώνει ένας άλλος. Τα παιδιά Ρομά δεν ακολουθούν τους κανόνες 

ορθογραφίας.  

– Όσο για το τι είναι κινηματογράφος, το 46,67 % δεν το αντιλαμβάνεται πλήρως, 

απαντά γενικά ότι είναι «ταινίες» ή «τενίες» ή «ταινία». Τα παιδιά Ρομά, ταυτίζουν 

συχνά τον κινηματογράφο με την τηλεόραση ή και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Η 

πιο παράδοξη ταύτιση όμως είναι αυτή που προκύπτει από την ακόλουθη απάντηση 

στο ερώτημα τι είναι κινηματογράφος: «βλέπης ταινία και τρορός καλαμπόκια», 

απάντηση από την οποία προκύπτει ότι η μαθήτρια συνδυάζει την παρακολούθηση 

ταινίας με την κατανάλωση τροφής και δη popcorn.  

– Άλλες απαντήσεις που δείχνουν το γιατί τα παιδιά Ρομά αγαπούν τον κινηματογράφο  

είναι:  γιατί έχει «φαντασία» ή γιατί «γελάμε». Επομένως, κυριαρχεί το αίσθημα της 

τέρψης στα παιδιά Ρομά για να μπορέσει να εξελιχθεί σταδιακά σε κριτική σκέψη
187

, 

                                                           
186Για το ρόλο του υλικού πολιτισμού στη διδασκαλία της ιστορίας βλ. Νάκου, 2001∙ Βέμη & Νάκου, 

2010.  
187
Η κριτική σκέψη αποτελεί βασική επιδίωξη της διδασκαλίας. Είναι νοητικοσυναισθηματική 

λειτουργία η οποία προϋποθέτει την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και μεταγνωστικών 

στρατηγικών. Αναπτύσσεται σταδιακά, άλλωστε, η δημιουργική σκέψη σχετίζεται με την αναλογική. 

Η ψυχοκοινωνική θεωρία του Vygotsky πρεσβεύει ότι οι ιδέες  αναπτύσσονται  με τη συλλογική 

δράση και συνείδηση. Η γνωσιοαναπτυξιακή θεωρία του Piaget πρεσβεύει ότι η γνώση είναι 

αποτέλεσμα εσωτερικής γνωστικής σύγκρουσης και αλληλεπίδρασης με φυσικά αντικείμενα. Οι 

νεώτερες θεωρίες είναι συνδυαστικές και αποδέχονται, τόσο την αξία της γνωστικής σύγκρουσης, όσο 

και τον καταλυτικό παράγοντα της συλλογικότητας σε ένα πλαίσιο που αποδέχεται τον 

κονστρουκτιβισμό στη μάθηση (Ματσαγγούρας, 2006).  

ΦΥΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΠΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΥΑΔΩΝ ΙΣΤ. ΚΙΝ. ΙΣΤ. ΚΙΝ. ΙΣΤ. ΚΙΝ. ΙΣΤ. ΚΙΝ. ΙΣΤ.ΚΙΝ. 

Αγόρι 

     (2) 

(2) (0) (1) (1) (0) (0) (0) (1) (4) 

Κορίτσι (5) (5) (4) (3) (0) (1) (0) (0) (2) (11) 

ΣΥΝ.ΔΥΑΔ (7) (7) (4) (4) (1) (1) (0) (0) (3) (15) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 46,67% 46,67% 26,66% 26,66% 6,67% 6,67% 0% 0% 20% 100% 
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ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση εμμένουμε στον κριτικό γραμματισμό, ο οποίος 

είναι και ο άμεσα εφικτός, σε συνάρτηση με την αξία της αναπαράστασης σε ιστορικό 

πλαίσιο. Άλλωστε υπάρχει καταφανής διαφοροποίηση μεταξύ κριτικής σκέψης και 

κριτικού γραμματισμού
188

. 

 

6.2.2. Πού βλέπουν περισσότερες ταινίες τα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά Ρομά 

 
Πίνακας 3: Πού βλέπουν περισσότερες ταινίες τα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά Ρομά 

ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ 1
η
 ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΥΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

2
η
  ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΥΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

3
η
 ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΥΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

4
η
 ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΥΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (5) 33,33% (5) 33,33% (0) 0% (1) 6,67% 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (5) 33,33% (4) 26,66% (2) 13,34% (0) 0% 

DVD (2) 13,34% (3) 20% (4) 26,66% (0) 0% 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  (0)    0%   (0) 0%    (0) 6,67%     (3) 20% 

ΑΠΟΧΗ         (3)  20%          (3) 20%        (3)  20%           (3)  20% 

ΣΥΝΟΛΟ (15) 100% (15) 100% (10) 66,67% (7) 46,67% 

 

Στην ερώτηση Πού βλέπεις περισσότερες ταινίες; οι πρώτες επιλογές είναι στο σχολείο 

και στην τηλεόραση με ποσοστό 33,33% ενώ σε DVD 13,34% (Πίνακας 3).  Στο 

αποτέλεσμα αυτό συντελούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις με το σχολείο στον 

κινηματογράφο.  

 

6.2.3. Με ποιον/ποιους παρακολουθούν ταινίες τα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά      

Ρομά 

 
Πίνακας 4: Με ποιον/ποιους παρακολουθούν ταινίες τα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά Ρομά  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΦΥΛΟΥ 

ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΟΝΟΣ/ 

ΜΟΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αγόρι (1) 4,55%      (2) 9,09% (1) 4,55% (0)0% (4)18,19% 

Κορίτσι (5) 22,72% (5) 22,73% (8) 36,36% (0) 0% (18) 81,81% 

ΣΥΝΟΛΟ (6) 27,27% (7) 31,82% (9) 40,91% (0) 0% (22) 100% 

                                                           
188Σύμφωνα με τον Η. Ματσαγγούρα (2006:83), βασικά δομικά στοιχεία της κριτικής σκέψης είναι α) 

οι λογικοί συλλογισμοί, β) οι γνωστικές δεξιότητες και γ) η μεταγνώση. Γνωστικά προϊόντα της 

κριτικής σκέψης αποτελούν οι κρίσεις, οι έννοιες, τα σχήματα, οι γενικεύσεις, οι διαδικασίες, οι 

στάσεις και οι αξίες. Από την άλλη, ο κριτικός γραμματισμός διαφοροποιείται. Υπάρχει ο χαρακτήρας 

της κρίσης, ωστόσο ο κριτικός γραμματισμός αναφέρεται στις πολλαπλές οπτικές και στον 

αναστοχασμό μέσω διαλόγου, στην κατανόηση του γύρω κόσμου ως αποτέλεσμα της κριτικής 

παιδαγωγικής. Αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη αμφισβητούμενων νοημάτων μέσα από την 

επεξεργασία  αυθεντικών πόρων, όσο και στη διατύπωση επιχειρημάτων (Κωστούλη & Στυλιανού, 

2014), πράγμα το οποίο μπορεί να συσχετιστεί με τις πηγές και τα ίχνη της ιστορίας, όπως αυτά 

μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη (Μαυροσκούφης, 2005).   
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Όπως προκύπτει από τον πίνακα, δεν υπάρχουν συμμετέχοντα παιδιά στην έρευνα 

που να βλέπουν ταινία μόνα τους. Το 40,91 % (1 αναφορά αγοριών και 8 αναφορές 

κοριτσιών) παρακολουθεί ταινία με το δάσκαλο–ερευνητή στο χώρο του σχολείου. 

Το 31,82 % παρακολουθεί με φίλους (2 αναφορές αγοριών και 5 αναφορές 

κοριτσιών) και το 27,27% με γονείς (1 αναφορά αγοριών και 5 αναφορές κοριτσιών). 

Στην περίπτωση αυτή από την κάθε δυάδα δόθηκε μία ή και περισσότερες απαντήσεις 

(αναφορές), διότι δεν ζητήθηκε ιεράρχηση αυτών (Πίνακας 4). 

 

6.2.4.Πόσο συχνά πηγαίνουν στον κινηματογράφο τα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά 

Ρομά–Τίτλοι ταινιών 

 
Γράφημα 1: Πόσο συχνά πηγαίνουν στον κινηματογράφο τα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά Ρομά 

 

Από τις απαντήσεις στο ερώτημα πόσο συχνά πηγαίνεις στον κινηματογράφο,  

προκύπτει ότι το 20 % πάει πάρα πολύ συχνά, το 20% πολύ συχνά,   το  40%  λίγο, 

ενώ Καθόλου το 0%, πράγμα στο οποίο συντελεί το γεγονός ότι τα παιδιά 

επισκέπτονται τον κινηματογράφο τόσο με το σχολείο, όσο και με το φιλικό ή 

οικογενειακό περιβάλλον.  

Στο ερώτημα Να γράψεις δυο τίτλους από ταινίες που είδες τελευταία, 

παρατηρείται σύγχυση με τηλεοπτικές σειρές (Παρά Πέντε, Κλεμμένα Όνειρα). 

Ωστόσο, σε ποσοστό 60% γίνεται αντιληπτό ότι στο σχολείο είδαμε ταινίες σχετικές 

με τον Οδυσσέα («Δυσέα», όπως γράφουν κάποιοι μαθητές) και τον Ηρακλή, με τον 

δεύτερο να κυριαρχεί στις απαντήσεις. Επίσης, σε ποσοστό 53,33% οι μαθητές και οι 

μαθήτριες αντιλαμβάνονται ότι οι ταινίες που παρακολουθήσαμε εντάσσονταν στο 

μάθημα της ιστορίας. 

 

6.2.5. Προτιμούν να βλέπουν ταινία στο μάθημα της ιστορίας τα παιδιά Ρομά; 
 

Γράφημα 2: Προτιμούν να βλέπουν ταινία στο μάθημα της ιστορίας τα παιδιά Ρομά; 

                          

Πάρα πολύ                   
20% 

Πολύ                                  
20% 

Λίγο                                       
40% 

Καθόλου                                   
0% 

Αποχή                                   
20% 

ΝΑΙ                                 
73,33%  

ΌΧΙ                                     
6,67% 

ΑΠΟΧΗ                              
20% 
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Σε ποσοστό 73,33% τα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά Ρομά προτιμούν να 

βλέπουν ταινίες στο μάθημα της ιστορίας. Μόνον μια απάντηση μαθητριών, σε 

ποσοστό 6,67%, ήταν αρνητική (Γράφημα 2).  

 

6.3. Συνέντευξη    

 

Σε προφορικές ερωτήσεις πολιτιστικών στοιχείων, με την χρήση εικόνων για τον 

τρόπο ενδυμασίας, την αρχιτεκτονική, τη θρησκεία και τις συνήθειες των αρχαίων 

Ελλήνων, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανά δύο δυάδες αναγνώρισαν κατά περίπτωση 

τα περισσότερα οπτικά ντοκουμέντα (αγγεία κ.α.) και τα συσχέτισαν με τους Θεούς 

του Ολύμπου και τους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

οικοδομείται η μετάβαση από τη μυθολογία στην ιστορία και δίνονται ερεθίσματα για 

την εισαγωγή στην ιστορική σκέψη, την ανάδειξη του κριτικού γραμματισμού  και 

την έμμεση ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Άλλωστε, οι ηλικιακές ομάδες των 

παιδιών Ρομά στο ίδιο τμήμα ποικίλλουν.  

Επίσης, ζητήθηκε από τα παιδιά να βρουν ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στη 

ζωή των Ρομά και των συγκεκριμένων μυθικών προσώπων/ομάδων, πράγμα το οποίο 

έγινε με ζωηρό ενδιαφέρον από την πλευρά τους, αναδεικνύοντας τόσο το 

πολιτισμικό υπόβαθρο, όσο και τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες στην εξάσκηση του 

προφορικού τους λόγου. Ως αξιοπρόσεκτες απαντήσεις αναφέρονται:  

–Οι τσιγγάνοι δεν κλέβουν τα μήλα, όπως ο Ηρακλής, αλλά τα αγοράζουν και τα 

πουλάν. Μερικές φορές κλέβουν για να ζήσουν.  

–Οι τσιγγάνοι ταξιδεύουν συνέχεια από το ένα μέρος στο άλλο, όπως ο Οδυσσέας.  

–Οι τσιγγάνες δεν είναι όπως η Μήδεια. Παντρεύονται μικρές και αγαπούν τα παιδιά 

τους.   

 

 

7. Σύγκριση ομάδων έρευνας–Αποτελέσματα   

 

Όπως προαναφέρθηκε στη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες έρευνας, η 

ομάδα ελέγχου και η πειραματική. Ο δάσκαλος–ερευνητής παρατήρησε την ομάδα 

ελέγχου επί ένα διδακτικό έτος και διαπίστωσε τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα 

παιδιά Ρομά κατά τη μαθησιακή διαδικασία στην κατανόηση του περιεχομένου και 

στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε το 

κίνητρο για την ενασχόληση με την πειραματική ομάδα, όπου χρησιμοποιήθηκαν 

πολυτροπικά μέσα (εικόνες–φιλμ) για τη διερεύνηση του μαθησιακού 

αποτελέσματος.  

Όπως διαπιστώθηκε από την επεξεργασία (απλή και όχι στατιστική) και 

ανάλυση των δεδομένων της παρατήρησης, του ερωτηματολογίου και της 

συνέντευξης, τα παιδιά της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν μεγαλύτερη πρόοδο 

σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου ως προς τις εξής παραμέτρους: α) την 

ικανότητα κατανόησης του περιεχομένου, β) την ικανότητα μετασχηματισμού αυτού 

σε προφορικό και στη συνέχεια σε γραπτό λόγο, γ) την ικανότητα διαχωρισμού του 

παρόντος από το παρελθόν (το τώρα και το πριν της παρακολούθησης του φιλμ) και 

συνεπώς την ενεργοποίηση της σκέψης στην ιστορία και τη γλώσσα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η ορθή διαχείριση της εικόνας και του διαθέσιμου χρόνου από 

πλευράς εκπαιδευτικού και οικογένειας για να μην παραμεληθεί η ανάγνωση από 

τους/τις μαθητές/ριες. Ο σκοπός να ενεργοποιήσουν τα παιδιά Ρομά με ευχάριστο 

τρόπο τη σκέψη τους σχετικά με τη γλώσσα και την ιστορία επιτεύχθηκε σε μεγάλο 

βαθμό. Επίσης, η ικανοποιητική επίτευξη των  επιμέρους στόχων σχετικά με το 
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μάθημα της ιστορίας και της γλώσσας, τα προϊόντα της οθόνης, τις προτιμήσεις ως 

προς τα πολυτροπικά ερεθίσματα, ενίσχυσαν την κοινωνική ένταξη των μαθητών και 

μαθητριών. 

Σχετικά με τα τέσσερα  ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις διαπιστώθηκε ότι:   

α) η κινούμενη εικόνα, βοήθησε στην κατανόηση του περιεχομένου των διδακτικών 

ενοτήτων της ιστορίας, υπερβαίνοντας τα εμπόδια της δυσαναγνωσίας, β) η 

κατανόηση του περιεχομένου βοήθησε περισσότερο στον προφορικό λόγο και 

λιγότερο στο γραπτό λόγο. Έγινε κατανοητή η έννοια του παρόντος (τι κάνει το 

μυθικό πρόσωπο/ομάδα τώρα που βλέπουμε την ταινία),  γ) ο προφορικός και 

γραπτός λόγος ενεργοποίησαν τη σκέψη σχετικά με την ιστορία και τη γλώσσα που 

αναφέρονται στο παρελθόν (τι έκαναν τα μυθικά πρόσωπα πριν πολλά χρόνια), δ) οι 

προτιμήσεις σχετικά με την κινούμενη εικόνα προέκυψαν μέσα από το 

ερωτηματολόγιο σε διαβαθμίσεις. Κατά συνέπεια, η γλώσσα, η ιστορία και ο 

πολιτισμός μπορούν και στην πολυτροπική μορφή τους να στηρίξουν διαθεματικά τη 

σχολική και μαθησιακή πραγματικότητα των παιδιών Ρομά. 

 

 

8. Συμπεράσματα  

 

Μέσα από την έρευνα αναδείχθηκε η ιστορία ως σημείο συνάντησης γλώσσας και 

πολιτισμού. Η πολυτροπικότητα και η διαθεματικότητα ενίσχυσαν την ενοποιημένη 

άποψη για τη γνώση με την αλληλεπίδραση των γνωστικών αντικειμένων. Επιπλέον, 

σε μη γενικεύσιμα συμπεράσματα, αναδείχθηκαν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 

των μαθητριών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας σε σχέση με την κινούμενη 

εικόνα. Επίσης αναδείχθηκε η σημασία της έννοιας της αναπαράστασης μέσα από 

εμπειρίες σχετικές με εικόνες και σύμβολα (γράμματα), καθώς και η ανάπτυξη του 

κριτικού γραμματισμού που επιτεύχθηκε με τον αναστοχασμό μέσα από το διάλογο 

και την κατανόηση του γύρω κόσμου. Η εισαγωγή στην κριτική σκέψη 

πραγματοποιήθηκε μέσα από ασκήσεις αιτιολόγησης, συσχέτισης, εύρεσης 

ομοιοτήτων–διαφορών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθενται οι βάσεις για τη μελλοντική 

ανάπτυξη της εξαρτώμενης και από την ηλικία κριτικής σκέψης στο μάθημα της 

ιστορίας. Τα συμμετέχοντα στην έρευνα παιδιά Ρομά της Γ΄ Δημοτικού 

αποδεικνύεται ότι δείχνουν ενδιαφέρον, τόσο για το μάθημα της ιστορίας, όσο και για 

τον κινηματογράφο με την ίδια διαβάθμιση στα ποσοστά, με μικρό προβάδισμα των 

αγοριών ως προς τον κινηματογράφο και των κοριτσιών ως προς την ιστορία. Ενίοτε 

συγχέουν τις τηλεοπτικές σειρές με τις ταινίες, παραμένουν, ωστόσο, εξοικειωμένα 

με τα μέσα. Το σχολείο και η τηλεόραση είναι οι πρώτες ισόβαθμες επιλογές τους ως 

προς την επαφή τους με πολυτροπικά ερεθίσματα. Άλλωστε, το σχολείο σχετίζεται με 

την τυπική και την άτυπη μάθηση, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται και με τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Τέθηκαν ως προτεραιότητες οι δυνατότητες και τα όρια κάθε σημειωτικού 

πόρου ως πηγή νοήματος, καθώς και οι μετασχηματισμοί που υφίστανται όταν 

χρησιμοποιούνται μαζί με άλλους. Αναγνωρίστηκε η κατά Chartier (1986) ευρετική 

αξία της αναπαράστασης στην ιστορία. Η εικόνα και η ταινία (κινούμενη εικόνα) 

ενισχύουν την κατανόηση του μαθήματος της ιστορίας από τους μαθητές Ρομά. 

Μετριάζει, επίσης, δυσκολίες, όπως οι συχνές απουσίες και η εκ περιτροπής 

παρακολούθηση. Εξακολουθούν, ωστόσο, να ανακύπτουν δυσκολίες προερχόμενες 

από την ύπαρξη πλήθους διετών (και αναλφάβητων ενίοτε) μαθητών Ρομά, ποικιλίας 

γνωστικών επιπέδων. Επιπλέον εξακολουθούν να προκύπτουν δυσλειτουργίες που 

προέρχονται από αιτίες κουλτούρας, όπως το πένθος που εμποδίζει την 
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παρακολούθηση ταινίας ή την αξιοποίηση των ΤΠΕ επειδή θεωρούνται «αμαρτωλές» 

πράξεις.  

Επισημαίνεται για άλλη μια φορά η συνύπαρξη μυθολογίας–ιστορίας στη Γ΄ 

Δημοτικού, η οποία επιτρέπεται σύμφωνα με το ΑΠΣ, δεν ενδείκνυται, όμως, ως 

καθαρή ιστορική σκέψη, παρά το γεγονός ότι συνδέθηκε από μέρους μας και ως ένα 

βαθμό και από τη συγγραφική ομάδα του σχολικού εγχειριδίου ιστορίας Γ΄ τάξης, με 

την αρχαία ελληνική τέχνη και τα πολιτιστικά στοιχεία της αρχαιότητας. Πράγματι, η 

μετάβαση από τη μυθολογία στην ιστορία επιτυγχάνεται μέσα από την 

πολυτροπικότητα και τους πολυγραμματισμούς ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

παιδιών Ρομά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση, ανάγνωση και γραφή. 

Αυτές οι δυσκολίες μετριάζονται με τη χρήση της εικόνας, η οποία βοηθά στην 

κατανόηση του περιεχομένου. Αυτό με τη σειρά του προσφέρει έτοιμο πληροφοριακό 

υλικό στα παιδιά και μετασχηματίζεται με νοητικές πράξεις σε δεξιότητα προφορικού 

λόγου. Στη συνέχεια  ο προφορικός λόγος με την υπομονετική καθοδήγηση του 

δασκάλου σχηματίζει απλές λέξεις ή φράσεις, έστω και ανορθόγραφες, και θέτει τα 

θεμέλια του γραπτού λόγου, δίνοντας συγχρόνως νόημα σε αυτόν. 

Επομένως, ακολουθώντας την άποψη της Κατσαρού (2011:416), «οι πολλαπλοί 

τρόποι επικοινωνίας (εικόνες, λέξεις, ενέργειες–πράξεις, αντικείμενα) 

αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους και με το κοινωνικο–πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο εκδηλώνονται για να δημιουργήσουν νόημα». Συνεπώς, η πολυτροπικότητα 

έχει θέση στη διδασκαλία και έτσι η τάξη μετατρέπεται σε μια «ερμηνευτική 

κοινότητα» (Olson, 1998), πολυσχιδή, πολυπρόσωπη και πολυδύναμη. 
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Abstract 

 

This research explores the language maintenance of Greek language in Australia in a 

period of change in the educational policies of Greece and Australia. Mothers were 

interviewed in order to detect the connection of the Greek language to their identity, 

the ways of transfer of language in children, the connection of their offspring with the 

language and their predictions for the future. Research findings detected: a) new 

connections between Greek language – identity b) a high degree of language shift to 

English c) factors that affect it, and the two countries' policies were marked negative 

regarding the maintenance of the Greek language. 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη γλωσσική διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην 

Αυστραλία σε μια περίοδο αλλαγών στις εκπαιδευτικές πολιτικές Ελλάδας – 

Αυστραλίας. Συνεντεύξεις μητέρων χρησιμοποιήθηκαν για να ανιχνευθεί η σχέση της 

ελληνικής γλώσσας με την ταυτότητά τους, οι τρόποι μεταβίβασης της γλώσσας στα 

παιδιά, η σχέση των απογόνων τους με τη γλώσσα και οι προβλέψεις τους για τη 

μελλοντική πορεία της. Τα ερευνητικά ευρήματα εντόπισαν: α) νέους συσχετισμούς 

ελληνικής γλώσσας – ταυτότητας, β) υψηλό βαθμό γλωσσικής μετατόπισης υπέρ της 

αγγλικής, γ) παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν, ενώ οι πολιτικές των δύο χωρών 

προσημειώθηκαν αρνητικά αναφορικά με τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. 

 

 

Θεωρητικό πλαίσιο  

 

Η γλωσσική διατήρηση αφορά σε δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε πλαίσια 

γλωσσικής ετερογένειας κατά την επαφή γλωσσών. Ταυτόχρονα συνδέεται άμεσα ή 

έμμεσα με θέματα ταυτότητας (Τσοκαλίδου, 2008). Η Pauwels (2004) την περιγράφει 

ως την κατάσταση όπου ο/η ομιλητής/ρια ή ομάδα ομιλητών/ριών ή κοινότητα 

ομιλίας συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του/της σε κάποιες ή όλες τις σφαίρες 

της ζωής του/της παρά τον ανταγωνισμό με την κυρίαρχη ή τη γλώσσα της 

πλειοψηφίας που προσπαθεί να γίνει η κύρια γλώσσα σε αυτές τις σφαίρες. Ενώ για 

τη γλωσσική μετατόπιση αναφέρει ότι αφορά στην αλλαγή (σταδιακή ή μη) από έναν 

ομιλητή, μια ομάδα ομιλητών και/ή μια κοινότητα ομιλίας από τη κυρίαρχη χρήση 

μιας άλλης γλώσσας σχεδόν σε όλες τις σφαίρες της ζωής. Ο Baker (2001) 

επισημαίνει ότι χαρακτηριστικό στοιχείο της γλωσσικής μετατόπισης είναι η 

mailto:lampriani@gmail.com
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καθοδική πορεία της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα: στον αριθμό–αναλογία ομιλητών 

στο συνολικό πληθυσμό, στη χρήση σε διάφορους χώρους κλπ., ενώ αντίθετα η 

γλωσσική διατήρηση παρουσιάζει σχετική σταθερότητα. Παράγοντες γλωσσικής 

διατήρησης θεωρούνται: ο χρόνος μετανάστευσης, η ύπαρξη γλωσσικού θύλακα, η 

ενεργή συμμετοχή ενός θρησκευτικού δόγματος με τη δημιουργία ενοριακών 

σχολείων, η ύπαρξη εμπειρίας γλωσσικής διατήρησης πριν τη μετανάστευση, το 

μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών, ο πληθυσμός της ομάδας, η γλωσσική και 

πολιτισμική ομοιότητα με την κυρίαρχη ομάδα, η στάση της κυρίαρχης ομάδας 

απέναντι στη γλώσσα και στην ομάδα, τα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της 

ομάδας, η απόδοση οικονομικής αξίας στη γλώσσα στην ευρύτερη αγορά (Pauwels, 

2004). Ο Smolicz (1980, 1981) εστιάζει στον παράγοντα της πυρηνικής αξίας (core 

value). Όταν η γλώσσα θεωρείται πυρηνική αξία, επιδιώκεται εντονότερα η 

διατήρησή της (Clyne, 2003). Επίσης ο Giles (1977) θεωρεί σημαντική και τη 

θεσμική υποστήριξη της, επίσημη και ανεπίσημη. Ο Clyne (2003) προσθέτει στους 

παράγοντες διατήρησης την παρουσία παππούδων και γιαγιάδων, ενώ ο Tannenbaum 

(2003) υποστηρίζει ότι η γλώσσα διατηρείται καλύτερα μέσα από την καθημερινή 

διαγενεακή χρήση της σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, καθώς και στο επίπεδο 

της κοινότητας. Ιδιαίτερα όταν η οικογενειακή δομή χαρακτηρίζεται από 

συλλογικότητα, η οποία πολλές φορές αντανακλάται και στην εθνική ομάδα, τότε 

επιτρέπει την καλλιέργεια δομών και δράσεων διατήρησης της γλώσσας (Smolicz et 

al., 2001). Τέλος ενισχυτικό παράγοντα αποτελεί και η εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες 

και το ηλεκτρονικό περιβάλλον (Σκούρτου, 2005). 

Σύμφωνα με την Pauwels (2004), διερευνώνται ακόμα ο ρόλος του φύλου, η 

πολιτική κατάσταση στην πατρίδα και το εθνικό θρήσκευμα. Ειδικότερα για το ρόλο 

του φύλου, ερευνητικά ευρήματα έχουν δείξει ότι οι μητέρες είναι αυτές που 

επιφορτίζονται με την ευθύνη της διατήρησης της γλώσσας, καθώς είναι αυτές που 

ρυθμίζουν τη συμπεριφορά και τα καθήκοντα των παιδιών (Winter & Pauwels, 2000). 

Ο ρόλος της μητέρας είναι καταλυτικός, μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η 

γλωσσική μετατόπιση ξεκινά από τις γυναίκες (Tsolidis, 2001,  Κondo, 1998). 

Οι στρατηγικές της οικογένειας για τη διατήρηση της γλώσσας αντανακλούν 

αντιλήψεις και στάσεις της απέναντι στη γλώσσα που επιδρούν σημαντικά στην 

πιθανότητα επιβίωσής της (Γκαϊνταρτζή & Τσοκαλίδου, 2011). Συνήθως εφαρμόζεται 

το μοντέλο ‘γλώσσα μειονότητας–γλώσσα σπιτιού’, όπου η μειονοτική γλώσσα 

κατέχει αποκλειστική ή το λιγότερο κυρίαρχη θέση στην οικογένεια (Τριάρχη–

Herrmann, 2000). Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η θετική συναισθηματική επένδυση 

στην παροχή της γλώσσας (Τριάρχη–Herrmann, 2000). Σύμφωνα με τον Baker 

(2001), την πρόσκτηση μιας δεύτερης γλώσσας από τα παιδιά επηρεάζει και η ύπαρξη 

κινήτρων είτε εσωτερικών, όπως η επιθυμία ταύτισης με μια γλωσσική ομάδα, είτε 

‘εργαλειακών’, π.χ. η εύρεση εργασίας. Τέλος, ιδιαίτερης βαρύτητας είναι η 

διδασκαλία της μέσα σε οργανωμένα σχολικά πλαίσια (Pauwels, 2004). Ωστόσο, ο 

Fishman (1994, στο Gantoni, 2007) επισημαίνει ότι υπάρχει η λανθασμένη άποψη ότι 

το σχολείο είναι αυτό που διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο στη γλωσσική μετάδοση 

και συνήθως του προσδίδεται μεγαλύτερη σπουδαιότητα απ’ αυτή που πραγματικά 

έχει. 

Η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία σύμφωνα με τον Clyne (2005) 

παρουσίαζε περιορισμένη γλωσσική μετατόπιση στην αγγλική γλώσσα και είχε 

υψηλά ποσοστά γλωσσικής διατήρησης, ειδικά στο περιβάλλον του σπιτιού. Ωστόσο 

την τελευταία δεκαετία καταγράφηκε ποσοστό μετατόπισης υπέρ της αγγλικής που 

έφτανε το 16,1%. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ, 2012) σημειώνει 

ρυθμό μετατόπισης προς τα αγγλικά 14% στην τρίτη γενιά, γεγονός που επηρεάζεται 
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από παράγοντες όπως: σταθερή μείωση νέων μεταναστών, μικτοί γάμοι,  έλλειψη 

εθνικού δικτύου εκμάθησης ελληνικών, ο πληθυσμός κάθε κοινότητας, ψυχολογικοί 

παράγοντες, αλλά και η γλωσσική πολιτική κάθε Πολιτείας. Επίσης αναφέρει ότι το 

ποσοστό των μεταναστών/ριών που έχουν πολύ καλή γνώση των ελληνικών δεν 

ξεπερνάει το 25%. Συνυπολογίζοντας σε αυτά, τη συνεχιζόμενη πτώση των εγγραφών 

στα ελληνικά σχολεία της Αρχιεπισκοπής, την αυξανόμενη χρήση των αγγλικών στον 

Τύπο της ομογένειας, στη συγγραφική δράση ελληνόφωνων συγγραφέων, ακόμα και 

από ορισμένους ιερείς κατά την τέλεση λειτουργιών, το ΣΑΕ καταλήγει ότι το 

ελληνικό στοιχείο τείνει προς την αφομοίωση και την ΄΄αυστραλοποίηση΄΄. Οι χώροι 

χρήσης των ελληνικών στην Αυστραλία είναι: ο κοινωνικός χώρος της παροικίας, της 

εκκλησίας, της εργασίας, των ΜΜΕ, της οικογένειας και τα τελευταία χρόνια το 

διαδίκτυο (Τάμης, 2001).  

Αναφορικά με την ομάδα–στόχο μας στη Ν. Αυστραλία, έρευνες δείχνουν ότι 

αν και η ελληνικότητα (Greekness) αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτισμικής 

ταυτότητας και ότι η γλώσσα συνδέεται απόλυτα με την ταυτότητα αυτή, ωστόσο οι 

ίδιοι δεν την χρησιμοποιούν συνεχώς για την επικοινωνία τους με άλλους Έλληνες. 

Τα ελληνικά περιορίζονται σε περιπτώσεις όπου τα αγγλικά δεν εξυπηρετούν ή όταν 

θέλουν να ενδυναμώσουν την αίσθηση της ενότητας με οικογένεια ή φίλους 

(Papademetre & Routoulas, 2001). Το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται και από την 

αυστραλιανή πολιτική για την γλώσσα, η οποία αντιμετωπίζει τις γλώσσες στο 

πλαίσιο ενός εθνικού επανακαθορισμού (με προτεραιότητα στην αγγλική) και 

επικεντρώνεται κυρίως στις ασιατικές και στην ‘εργαλειακή’ τους χρήση 

(Papademetre & Routoulas, 2001). Επίσης η Holeva, (2004) σε σχετική έρευνα 

καταλήγει ότι οι ομογενείς της Αυστραλίας δημιουργούν πια μια μεικτή 

αυστραλοελληνική κουλτούρα και δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη 

διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και αν τα παιδιά τους θα μάθουν ελληνικά.  

Την περίοδο που πραγματοποιήθηκε αυτή η έρευνα, η Αυστραλία βρισκόταν σε 

μια διαδικασία αναμόρφωσης των αναλυτικών της προγραμμάτων. Η ελληνική 

παροικία ένιωσε έντονα τον κίνδυνο ‘απόσυρσης’ της ελληνικής γλώσσας 

(Δαμανάκης, 2010). Από την άλλη πλευρά το ελληνικό κράτος σύμφωνα με το νόμο 

2413 του 1996 παρέχει: εκπαιδευτικό υλικό, τη δυνατότητα απόσπασης Ελλήνων 

εκπαιδευτικών και την παρουσία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ενώ 

παράλληλα υλοποιεί το πρόγραμμα Παιδείας Ομογενών.   

 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση του φαινομένου της διατήρησης της 

ελληνικής γλώσσας στη Ν. Αυστραλία μέσα στο σύγχρονο οικονομικοπολιτικό 

σκηνικό που βιώνουν Αυστραλία και Ελλάδα. Δίαυλος προσέγγισης της νέας 

πραγματικότητας ήταν οι απόψεις και αντιλήψεις μητέρων ελληνικής καταγωγής 

δεύτερης και πρώτης γενιάς. Όπως προαναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος: η 

στάση της κυρίαρχης ή πλειοψηφικής ομάδας απέναντι στη γλώσσα, η θεσμική 

υποστήριξή της, επίσημη και ανεπίσημη, και η πολιτική κατάσταση στην πατρίδα 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της γλώσσας. Παράλληλα 

εξετάσθηκαν και άλλοι παράγοντες που συνδέονται με τη σύγχρονη πραγματικότητα, 

όπως το Διαδίκτυο, που φαίνεται να ευνοεί τη γλωσσική διατήρηση, και ο ρόλος των 

ελληνικών κοινοτήτων στην Αυστραλίας, που ενισχύουν και ασχολούνται με την 

καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και μπορούν να επιδράσουν ιδιαίτερα θετικά στη 

διατήρηση της γλώσσας. 
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Τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αποτελούν και τις θεματικές μας 

κατηγορίες, είναι: 

–Σύνδεση της ελληνικής γλώσσας με την ταυτότητα (εθνική, πολιτισμική, 

θρησκευτική) 

–Σχέση των παιδιών της τρίτης γενιάς με την ελληνική γλώσσα 

–Στρατηγικές των οικογενειών για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας 

–Απόψεις για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία 

–Εντοπισμός παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της στην Αυστραλία 

–Εντοπισμός ανταποδοτικού ρόλου στην ελληνική γλώσσα για τις μελλοντικές γενιές 

στην Αυστραλία 

–Πώς επηρεάζουν οι τωρινές πολιτικές Αυστραλίας–Ελλάδας τη διατήρηση της 

ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία; 

–Πώς επηρεάζει η ελληνική οικονομική κρίση τη διατήρηση της γλώσσας στην 

Αυστραλία; 

–Τι ρόλο παίζει το Διαδίκτυο στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην 

Αυστραλία; 

–Τι ρόλο παίζει η οργανωμένη ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία στη διατήρηση 

της ελληνικής γλώσσας; 

Στην έρευνα συμμετείχαν 4 γυναίκες–μητέρες, καθώς είναι αυτές που 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση της γλώσσας, όπως σημειώθηκε στο 

θεωρητικό μας πλαίσιο. Οι συμμετέχουσες έχουν υψηλή μόρφωση, ικανοποιητική 

γνώση της ελληνικής γλώσσας και κατοικούν μόνιμα στην Αδελαίδα. Η 

επαγγελματική τους απασχόληση αγγίζει διάφορα πεδία, στοιχείο που επιτρέπει την 

παρουσίαση διαφόρων οπτικών αλλά και την ανάδειξη ποικίλων πτυχών ενός 

πολυπαραγοντικού φαινομένου όπως είναι η γλωσσική διατήρηση. 

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. Οι 18 

ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως ανοικτού τύπου οι οποίες αρκετές 

φορές είτε εμπλουτίζονταν, όπου κρίνονταν απαραίτητο, είτε αφαιρούνταν στην 

περίπτωση που είχαν ήδη απαντηθεί σε κάποια προηγούμενη ερώτηση. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2013 με τη χρήση του 

προγράμματος Skype. Κατά τη διάρκειά τους χρησιμοποιήθηκε η ελληνική και η 

αγγλική γλώσσα κατά περίπτωση, ενώ αρκετές φορές χρησιμοποιήθηκε εναλλαγή 

κωδίκων (codeswitching) τόσο από τη γράφουσα, προκειμένου να κάνει τις 

ερωτήσεις πιο κατανοητές και να δημιουργήσει πιο οικεία και άνετη ατμόσφαιρα στη 

συνομιλία, όσο και από τις συνεντευξιαζόμενες, καθώς είναι ένας πολύ οικείος 

τρόπος έκφρασης για αυτές όταν μιλούν με άλλο άτομο ελληνικής καταγωγής (Baker, 

2001, Τριάρχη– Herrmann, 2005, Τσοκαλίδου, 2008).   

Τα ερευνητικά δεδομένα εξετάσθηκαν με θεματική ή σημασιολογική ανάλυση 

περιεχομένου, η οποία εστιάζει κυρίως σε έννοιες, νοήματα και θέματα ή ακόμα και 

στο πώς κάτι βιώνεται, γίνεται αντιληπτό ή ερμηνεύεται από τις συνεντευξιαζόμενες.  

 

 

Αποτελέσματα 

 

Βιογραφία γλώσσας 

 

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα αυτοαξιολόγησαν το επίπεδο κατοχής τους της 

ελληνικής γλώσσας από ‘καλό’ ως ‘αρκετά καλό’. Δύο διαφοροποίησαν την ποιότητα 

της κατοχής αυτής σε προφορικό και γραπτό επίπεδο αναγνωρίζοντας ότι στο γραπτό 

υστερούν. Αναφορικά με τη συχνότητα δήλωσαν συχνή ως και καθημερινή χρήση, 
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ενώ ως προς τους χώρους χρήσης της παρουσιάστηκε η οικογένεια ως κύριο πλαίσιο, 

στην ευρύτερη μορφή της (παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι κλπ). Χαρακτηριστικά η Θ. 

απαντά: «Μιλάω ελληνικά περισσότερα στο σπίτι, με την οικο.. όχι με την οικογένειά με 

τα παιδιά μου τόσο πολύ, αλλά με την μητέρα μου….. Ναι πιο πολύ με τη μητέρα μου 

επειδής δεν καταλαβαίνει αγγλικά». Και η Β: «Συνήθως στους γονείς μου, στα πεθερικά 

μου and τώρα στη δουλειά μου, επειδή you know είναι που τους Έλληνες… θέλω να 

πω, που μιλάμε στους ηλικιωμένους στο τηλέφωνο, μιλάω you know συνήθως κάθε 

μέρα λίγα ελληνικά και τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, ξέρεις, τυχαίνει ξέρεις στην 

παροικία μας, εκεί στο σχολείο με την εκκλησία και αυτά, γνωστούς, συγγενείς, εκεί 

μιλάμε ελληνικά.» 

Στις παραπάνω διατυπώσεις είναι ευδιάκριτη η άμεση σύνδεση της ευρύτερης 

οικογένειας, καθώς και η διαγενεακή της σύνδεση με την ελληνική γλώσσα, στοιχείο 

που λειτουργεί ενισχυτικά στη διατήρησή της (Smoliczetal., 2001, Papademetre & 

Routoulas, 2001, Clyne 2005, 2003). Ωστόσο στον πυρήνα της οικογένειας η 

κατάσταση διαφοροποιείται, εκεί όλες οι συμμετέχουσες παραδέχονται ότι δεν 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα ή τη χρησιμοποιούν λίγο ή τουλάχιστον όχι τόσο συχνά 

όσο τα αγγλικά. Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν ανάλογα ερευνητικά ευρήματα που 

καταγράφουν μείωση του ποσοστού χρήσης της ελληνικής γλώσσας μέσα στο χώρο 

του σπιτιού (Clyne, 2005). Άλλοι χώροι όπου διαφαίνεται να χρησιμοποιείται η 

ελληνική γλώσσα είναι και ο κοινωνικός χώρος της παροικίας και η Εκκλησία, χώροι 

που έχουν επισημανθεί και από τον Τάμη (2001). 

Ως προς τη σχέση της ελληνικής γλώσσας με την εθνική, πολιτισμική και 

θρησκευτική ταυτότητα, παρατηρούμε ότι οι συμμετέχουσες αυτοκαθορίζονται ως 

«Greek Australian», συγκεκριμένα η Β. εξηγεί: «Εγώ το λέω ότι είμαι Eλληνίδα 

πρώτα και μετά Aυστραλέζα. Ο λόγος που το λέω είναι γιατί όλα τα core beliefs, όλα 

αυτά που αισθάνομαι, αυτά που πιστεύω, αυτά που έμαθα, είναι όλα ελληνικά αλλά έχω 

όμως και την ευκαιρία να ζω στην Αυστραλία και να μπορέσω να έχω 2 γλώσσες». 

Στην ερώτηση αν η ελληνική γλώσσα συνδέεται με την πολιτισμική και θρησκευτική 

τους ταυτότητα, οι απαντήσεις ήταν θετικές στο σύνολό τους. Η Μ. αναφέρει: «Oh, 

definitely, definitely I mean you know from all, you know, from birth to christenings, 

to weddings to ..,you know, funerals are Greek, that’s all connected and, you know, 

within the Greek language, , you know when you going through those celebrations 

you have to come across you know you speak in Greek e….. the ….. celebrations all 

the ceremonies are in Greek you need to have the understanding».  

 

Τι συμβολίζει η ελληνική γλώσσα 

 

Στην ερώτηση αυτή οι συμμετέχουσες δήλωσαν: «it’s part of  who I am», «My roots», 

«it’s just really important, really important to me», «For me personally the Greek 

language is paramount». Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο γυναίκες αμέσως μετά την 

αναγνώριση της πρωτεύουσας σημασίας της γλώσσας συνειρμικά αναφέρθηκαν στο 

πώς αυτές ανέλαβαν τη μετάδοσή της στα παιδιά τους, έτσι που η μία να το χρεώνεται 

ως προσωπική αποτυχία και η άλλη να παραθέτει τις δικές της κινήσεις ως προς το 

θέμα αυτό. Χαρακτηριστικά η Θ. ανέφερε: «One of the thing that I feel as a parent, 

and I’ ve said this many times, is that as a parent I feel that  I have somehow failed my 

children because I .. I... what they were connected with their greekness as much as 

they can be, they struggle with the language and it was something that I thought that I 

would be able to achieve but haven’t achieved to the level that I would like, so for me 

language is very important, the Greek language is (τοτονίζει) very important, I 

(τοτονίζει) tried to upkeep it as much as I can». Η στάση αυτή επιβεβαιώνεται και 
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θεωρητικά όπου είδαμε ότι οι μητέρες εμφανίζονται ως οι βασικοί προωθητές της 

γλώσσας (Winter & Pauwels, 2000). Επίσης παρατηρούμε ότι η σύνδεση της αξίας 

της γλώσσας με τη διατήρησή της συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της 

ελληνικότητας (Greekness), η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας των 

Ελλήνων της Αυστραλίας και συνδέεται απόλυτα με την ελληνική γλώσσα 

(Papademetre & Routoulas, 2001). 

 

Σχέση των παιδιών με την ελληνική γλώσσα 

 

Η ανάλυση των απαντήσεων για το θέμα αυτό έδειξε ότι: α) ο βαθμός κατανόησης 

της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των γυναικών που ρωτήθηκαν ήταν καλύτερος 

από το επίπεδο προφορικότητας. β) όλα τα παιδιά είχαν παρακολουθήσει μαθήματα 

ελληνικών σε σχολικό πλαίσιο. γ) τα μεγαλύτερα παιδιά εμφανίστηκαν να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα περισσότερο και να την κατέχουν καλύτερα σε αντίθεση 

με τα μικρότερα όπου η χρήση της δεν είναι ικανοποιητική ή συχνή. Τα στοιχεία αυτά 

ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ευρήματα που εντοπίζουν φθίνουσα πορεία της 

γλώσσας στις νεότερες γενιές (Clyne, 2005, ΣΑΕ, 2012). δ) πέρα από το σχολείο η 

χρήση της γλώσσας περιορίζεται στην επαφή με τους παππούδες και τις γιαγιάδες και 

το ευρύτερο συγγενικό πλαίσιο, ενώ η χρήση στον πυρήνα της οικογένειας είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη. Χαρακτηριστικά η Θ. αναφέρει: «Ε.. στη γιαγιά, μόνο όταν 

σηκώσουν το τηλέφωνο και είναι η γιαγιά ε…. αν ας πούμε μιλήσουνε με ε.. κάποιον 

που είναι από την Ελλάδα ή ξέρουν ας πούμε ότι τα ελληνικά τους δεν εί.., τα αγγλικά 

τους (έκανε λάθος και το διορθώνει) δεν είναι τόσο καλά προσπαθάνε να μιλήσουν 

ελληνικά, αλλά συνήθως επικοινωνούν στα αγγλικά». Τα ερευνητικά αυτά 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν άλλα αντίστοιχα που εντοπίζουν την χρήση της 

γλώσσας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή είναι απαραίτητη και τα αγγλικά δεν 

εξυπηρετούν (Papademetre & Routoulas, 2001). Ωστόσο η στάση των παιδιών 

απέναντι στη γλώσσα παρουσιάστηκε ως θετική, ενώ ο χρηστικός και ανταποδοτικός 

ρόλος της χρησιμοποιήθηκε αμφίσημα: Αφενός ως επιχείρημα ενίσχυσης της 

διάθεσης ενασχόλησης με τη γλώσσα: συγκεκριμένα η Θ. λέει: «Ναι ναι, γιατί 

πιστεύω ε…ότι έχει νόημα τώρα για τα παιδιά, όταν ήταν μικρά δεν ε ..ας πούμε ..ε ..  

μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να ότι και να θέλανε ε.. στα αγγλικά κάναν τη 

δουλειά τους, αλλά  τώρα που έχουν μεγαλώσει έχουνε δει ότι, ας πούμε ήδη το έχουν 

καταλάβει, ότι ε… την αξία ας πούμε της δεύτερης γλώσσας». Αφετέρου, λαμβάνεται 

υπόψη (από τα παιδιά) ως τροχοπέδη στη σχολική –και όχι μόνο– μελλοντική τους 

καριέρα. Σύμφωνα με τη Β. «… και μετά έρχεται και ο καιρός που πάνε στο γυμνάσιο 

σαν το Σ. κάνει το year 12, year 11 και λέει: «Mum τη γλώσσα θα την αφήσω για να 

μπορέσω, προτιμάω να κάνω κάτι άλλο, για να μπορέσω να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή 

μου». Διαφαίνεται εδώ η έλλειψη του εργαλειακού–πρακτικού κινήτρου για τη 

διατήρηση της γλώσσας (Βaker, 2001). 

Ως προς τις στρατηγικές της οικογένειας για τη διατήρηση της γλώσσας, οι 

απαντήσεις έδειξαν ότι το σχολείο θεωρείται το πρώτο βήμα, αν και αναγνωρίζονται 

οι περιορισμένες δυνατότητες και τα μειονεκτήματά του. Παράλληλα υπογραμμίζεται 

και πάλι η απουσία της αναγκαιότητας της χρήσης των ελληνικών όσο και της 

αναγνώρισης της αξίας κατοχής μιας δεύτερης γλώσσας, φαινόμενα που επιδρούν 

αρνητικά στη διατήρησή της. Τέλος αναφέρονται: η εκκλησία, το κατηχητικό 

σχολείο, η χρήση της γλώσσας στο σπίτι, η συναναστροφή με τις/τους γιαγιάδες–

παππούδες, η επαφή με την ελληνική μουσική και οι εκδηλώσεις της ελληνικής 

κοινότητας. 
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Ως προς τη σύνδεση της γλώσσας με την ελληνική ταυτότητα, οι απόψεις 

διίστανται. Δύο από τις συνομιλήτριές μας συμφωνούν και οι υπόλοιπες διαφωνούν. 

Χαρακτηριστικά η Β. δηλώνει: «Εγώ νομίζω η γλώσσα έχει μεγάλο ρόλο. Όταν χάσεις 

τη γλώσσα, χάνεις λίγο αυτό το identity που λένε. Μπορεί να μάθεις σαν ένα μάθημα 

στο σχολείο, να μάθεις την ιστορία των Ελλήνων, μπορείς να μάθεις και τη θρησκεία, 

όταν χάσεις και τη γλώσσα, χάνεις κάτι απαραίτητο». Ενώ, αντίθετα η Θ. λέει: «Nono 

(με έμφαση). ..Παρόλο που δε μιλάν τα ελληνικά τόσο καλά, ο μεγάλος μιλά καλύτερα 

από τον μικρό αλλά παρόλο που δυσκολεύονται με τη γλώσσα νιώθουνε ε… ένα δεσμό 

με την ελληνικότητά τους που πολλές φορές και εγώ απορώ πού έχει έρθει αυτό ..αυτή 

τη θέληση να μάθουν να είναι Έλληνες».  

 

Ανταποδοτικός ρόλος της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία 

 

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι τα ελληνικά θα βοηθούσαν τα παιδιά στο μέλλον και 

με ποιο τρόπο, οι απαντήσεις αντανακλούν κάποια από τα προαναφερόμενα αλλά και 

αναδεικνύουν νέα ζητήματα. Η χρησιμότητα της κατοχής μιας δεύτερης γλώσσας 

επανήλθε ειδικά στο επίπεδο της διερμηνείας και σε υπηρεσίες που ασχολούνται με 

ηλικιωμένους/ες Έλληνες/ίδες. Παράλληλα αναφέρθηκαν πλεονεκτήματα που 

αφορούν μαθησιακά οφέλη κ.ά. Ειδικότερα η Θ. λέει: «Having two languages gave 

me a better understanding on English so in terms of grammar, in terms of language 

rules a…. equally a…. My English which have supported my Greek language in the 

written and grammatical sense». 

 Ωστόσο την άποψη αυτή δεν τη συμμερίζονται και οι υπόλοιπες. Η Τ. 

αναφέρει: «Yeah,..  probably maybe not directly στη δουλειά γιατί δεν είναι τώρα .. 

εδώ στην Αυστραλία καλύτερα να μιλάς μια κινέζικα ή κάτι έτσι παρά ελληνικά γιατί τα 

ελληνικά its not the most demand for Greek in jobs». Εδώ υπογραμμίζονται οι νέες 

προτεραιότητες της Αυστραλίας ως προς την εργαλειακή και ανταποδοτική 

χρησιμότητα των γλωσσών στο χώρο της οικονομίας, στοιχείο που σαφώς επιδρά 

αρνητικά στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας (Papademetre & Routoulas, 2001). 

 

Προβλέψεις για τo μέλλον της ελληνικής γλώσσας 

 

Οι προβλέψεις εμφανίζονται δυσοίωνες τόσο στο θεωρητικό μας πλαίσιο όσο και στα 

λεγόμενα των συμμετεχουσών στην έρευνα (Papademetre & Routoulas, 2001, 

Holeva, 2004, Δαμανάκης, 2010). Η Θ. Δηλώνει χαρακτηριστικά:«… so as the 

generation evolve I believe that the Greek language will unfortunately (το τονίζει) –I 

don’t want even to say– would die here in Australia». Οι θέσεις αυτές αιτιολογούνται 

από τους μικτούς γάμους, τη γονεική στάση απέναντι στην εκμάθηση της γλώσσας, 

τη θέληση του ίδιου του παιδιού να τη μάθει, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

σχολεία ελληνικών. Οι παράγοντες αυτοί έχουν εντοπισθεί και ερευνητικά από φορείς 

και ερευνητές (ΣΑΕ, 2012, Τάμης, 2001). Επίσης αναφέρθηκε το χαμηλό επίπεδο των 

ελληνικών που διδάσκονται στο πανεπιστήμιο, παράγοντας που οδηγεί στην 

παραγωγή μη ικανού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία τους αλλά και η 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα η Θ. παρατηρεί: «It’s 

very difficult because even though there are students that a..wanting to teach Greek 

their level of Greek is not the level of Greek of the people that perhaps taught me». 
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Παράγοντες διατήρησης της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία 

 

Οι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στη διατήρηση της γλώσσας, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις που λάβαμε, συνοψίζονται στους εξής: οι μικτοί γάμοι, η μη 

υποστηρικτική γονεϊκή στάση, η μειωμένη διάθεση των παιδιών για εκμάθησή της, η 

μείωση του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία ελληνικών, το χαμηλό επίπεδο των 

ελληνικών που διδάσκονται στα πανεπιστήμια και κατ’ επέκταση η περιορισμένη 

επάρκεια των μελλοντικών δασκάλων αλλά και η έλλειψη ικανών εκπαιδευτικών 

ελληνικής γλώσσας. Επίσης αναφέρθηκε το φαινόμενο επικράτησης της αγγλικής 

ακόμα και σε χώρους που μέχρι πρότινος κυριαρχούσε η ελληνική. Η Θ. επισημαίνει: 

«..the other problem that we have is as generations flow English is spoken more and 

more at home..». Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί και με σχετικές ερευνητικές 

καταγραφές (Papademetre & Routoulas, 2001, Holeva, 2004). Τροχοπέδη 

προβλέπεται να αποτελέσει και το νέο αναλυτικό αυστραλέζικο πρόγραμμα  

(ACARA) και ο νέος προσανατολισμός της χώρας αυτής. ΗΘ. επισημαίνει: «Τhey 

only wanted 8 languages, and Greek is now one of those languages only because 

people pushed for it, it was actually underthreat of not being included at all… so we 

had to fight long and hard to actually make sure that the Greek language remain as 

part of our curriculum».Τέλος αρνητικός παράγοντας διατήρησης καταγράφεται και 

το ιδιόμορφο ‘Σχίσμα’ της Εκκλησίας. Η Β. λέει σχετικά: «Μακάρι να είχαμε ένα 

βασικό ..να έχει …ένα feeling of proud, να είμαστε ενωμένοι όλοι, Έλληνες ενωμένοι, 

δε σου λέω να είμαστε καλύτεροι από κανέναν άλλο, αλλά πιο πολύ ενωμένοι. Επειδής 

υπάρχει αυτό το ..ο σχισμός εδώ στη Νότια Αυστραλία πιστεύω σχίζει σε πολλά 

πράγματα και πολλά θέματα.».Ο ρόλος της θρησκείας στη διατήρηση της γλώσσας 

υπογραμμίζεται και θεωρητικά (Δαμανάκης, 2004, Pauwels, 2004, Τάμης, 2008). 

Ως θετικοί παράγοντες διατήρησης των ελληνικών αναφέρθηκαν: το σχολείο 

(βασική, ανώτατη εκπαίδευση), η οργανωμένη ελληνική κοινότητα, η χρήση της 

γλώσσας στο σπίτι, τα ταξίδια των παιδιών στην Ελλάδα, η θετική διάθεση για την 

εκμάθησή τους, η ένταξή τους στο αυστραλιανό αναλυτικό πρόγραμμα, η μουσική 

και τέλος η ηλικία, καθώς παρατηρήθηκε ότι όσο τα παιδιά μεγαλώνουν 

προσεγγίζουν θετικότερα τη γλώσσα.  

 

Κρατικές πολιτικές και η επίδρασή τους στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας 

 

Η αυστραλιανή πολιτική αναφορικά με τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας 

αντιμετωπίζεται ποικιλοτρόπως. Η Τ. απαντά θετικά σχετικά με την υποστήριξη που 

δέχεται η γλώσσα από το αυστραλέζικο κράτος. Η υποστήριξη αυτή επισημαίνει, 

εκφράζεται κυρίως με την οικονομική ενίσχυση των ελληνικών σχολείων, 

πανεπιστημίων κλπ αλλά και μεγάλων εκδηλώσεων της ελληνικής κοινότητας. Η Μ . 

θεωρεί ότι η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας επισκιάζεται και αποσύρεται καθώς 

η Αυστραλία εστιάζει πλέον στην πληθώρα των νέων μεταναστών που δέχεται και όχι 

στη συρρικνωμένη και ‘αυστραλοποιημένη’ πια ελληνική κοινότητα. Αντίστοιχα η Θ. 

πιστεύει ότι η κρατική υποστήριξη θα πάψει να υφίσταται στο μέλλον, αν και η 

ελληνική κοινότητα εκπροσωπείται πολιτικά στην Αυστραλία. Τέλος η Β. αφήνει 

αιχμές για ασυνέπεια της αυστραλέζικης πολιτικής ως προς την πολυπολιτισμικότητα 

που υποτίθεται ότι πρεσβεύει: «η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε multicultural society, 

εντάξει; Και σου λέει ο κάθε ένας έχει το δίκιο να κάνει exercise his cultural believes, 

εντάξει, στα σχολεία όμως τώρα τελευταία είχανε κόψει από το curriculum τα ελληνικά, 

αλλά επειδής ήτανε μερικοί στο πανεπιστήμιο, τριγύρω που ε…. κάνανε fight really 

hard για να μπορέσουν να τη κρατήσουνε τη γλώσσα ξαναήρθε η γλώσσα, so αυτό με 
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κάνει να πιστεύω ότι η κυβέρνηση προτιμάει να κρατήσει you know να κάνει encourage 

αυτές τις γλώσσες που είναι από τα new emerging immigrants δηλαδή τα ασιάτικα». Ο 

πληθυσμός της ομογένειας στο νέο αυτό σκηνικό φαίνεται να μην παίζει ρόλο για τη 

Β., καθώς η ελληνική ομογένεια τείνει πια προς την «αυστραλοποίηση», φαινόμενο 

που επισημαίνεται και από το ΣΑΕ (2012). 

Αναφορικά με την ελληνική πολιτική, τρεις από τις τέσσερις συμμετέχουσες 

θεωρούν ότι λειτουργεί υποστηρικτικά και γίνεται αντιληπτή κυρίως μέσω των 

ελληνικών παροχών σε δασκάλους, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, ανταλλαγών δασκάλων και μαθητών. Η παρουσία Ελλήνων 

αποσπασμένων εκπαιδευτικών επηρεάζει θετικά μαθητές/ριες και ομογενείς 

δασκάλους/ες ελληνικών, αν και η Θ. παρατηρεί μια μεθοδολογική ασυμβατότητα 

μεταξύ ομογενών και αποσπασμένων δασκάλων που ενίοτε προκαλεί προβλήματα και 

κάποιες φορές περιορίζει την αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής. 

Χαρακτηριστικά η Τ. αναφέρει: «Εγώ πιστεύω τα ελληνικά μου όταν ήρθατε εσείς εδώ 

στην Αυστραλία, [..]στο κολέγιο και κει μιλούσα πιο πολύ ελληνικά, μιλούσα σε σας, 

μιλούσα με τ’ άλλα παιδιά και τα ελληνικά μου… it probably got better basically γιατί 

μιλούσα ελληνικά κάθε μέρα, άκουγα εσάς, μάθαινα καινούριες λέξεις, πώς να 

εκφραστώ καλύτερα, if people don’t have the opportunity to speak Greek with 

someone that is better, their Greek won’t get better». 

Η ελληνική οικονομική κρίση αντιμετωπίζεται από όλες τις συμμετέχουσες ως 

αρνητικός παράγοντας στη διατήρηση της γλώσσας, καθώς οδηγεί σε περικοπές στις 

αποσπάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών και στην αποστολή εκπαιδευτικού υλικού. 

Ειδικότερα η Θ. εξηγεί: «because what we have teachers here now at this states that.. 

are able, we don’t have many that are literate both in the spoken written and oral 

sense of the Greek language,.. in future as I said before, I see that wont be there for 

us, so is important that we have connections with Greece.». 

 

Ο ρόλος του διαδικτύου και της ελληνικής κοινότητας στη διατήρηση της ελληνικής 

γλώσσας  

 

Η χρήση του διαδικτύου αποτιμάται θετικά για τη διατήρηση της γλώσσας από την 

πλειονότητα των συμμετεχουσών. Θεωρούν ότι κάνει την Ελλάδα ‘προσβάσιμη’ στη 

νέα γενιά, ιδιαίτερα μέσα από τη μουσική, και προσφέρει γνώσεις για τη μητέρα 

πατρίδα αλλά και για την ελληνική γλώσσα (γραμματική και μετάφραση).  

Ο ρόλος της ελληνικής κοινότητας, μέσα από τις απαντήσεις τους, εμφανίζεται 

να περιορίζεται στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των οποίων 

επιχειρείται να ενισχυθεί και η γλώσσα, ωστόσο η αποτελεσματικότητά της κρίνεται 

σε αυτό το πεδίο και πάλι περιορισμένη. Συγκεκριμένα η Θ. παρατηρεί:  «We can still 

have our festivals and learn about Greek culture and maintain our greekness, 

unfortunately it doesn’t necessarily mean you need the language to attend, there are a 

lot of Greeks that attend and non Greeks that attend these festivals but don’t 

necessarily have a good command of the language». Στα λόγια αυτά διαφαίνεται η 

άποψη ότι ελληνικότητα και ελληνική κουλτούρα είναι δυνατόν να διατηρηθούν 

χωρίς να είναι απαραίτητη η ελληνική γλώσσα, στοιχείο που συμφωνεί και με άλλες 

έρευνες (Papademetre & Routoulas, 2001, Holeva, 2004). Βέβαια η Β. επισημαίνει 

και την προσωπική ευθύνη των ομογενών: «Αλλά όμως είναι και μερικοί που δεν 

έχουν ενδιαφέρον, εκείνοι (το τονίζει), η κοινότητα δεν κάνει, δε μπορεί να τους 

τραβήξει, δεν τους κάνει attract, μόνο αν υπάρχει κανένα φεστιβάλ, γίνονται μια δυο 

φορές το χρόνο.» 
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Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα εμφανίζουν τη χρήση της ελληνικής γλώσσας να είναι μεν συχνή 

και καθημερινή, αλλά όχι στον οικογενειακό πυρήνα, και κυρίως σε περιπτώσεις που 

τα αγγλικά δεν εξυπηρετούν τους ομιλούντες. Συνυπολογίζοντας την ποιότητα και 

την αναγκαιότητα χρήσης της, αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη γλωσσικής 

μετατόπισης υπέρ της αγγλικής, Η ελληνοαυστραλιανή τους ταυτότητα εμφανίζεται 

να συνδέεται πρώτιστα με τη βιογενετική τους καταγωγή, τη θρησκεία, τον τρόπο 

ανατροφής, τη γλώσσα, το ελληνικό σχολείο, τις παραδόσεις, την κουλτούρα και τις 

κεντρικές αξίες που πιστεύουν (corevalues) (Smolicz, 1980, 1981). Διαφάνηκε 

ωστόσο ότι η ελληνική ταυτότητα αποτελεί ευρύτερη έννοια και ότι παρόλο που η 

σχέση ελληνικής γλώσσας και ελληνικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική, η πρώτη δεν 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της δεύτερης, η ελληνική ταυτότητα μπορεί να 

υφίσταται και χωρίς την ελληνική γλώσσα. Ο ανταποδοτικός ρόλος της ελληνικής 

γλώσσας στη μελλοντική εξέλιξη των παιδιών προσημειώθηκε τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά. Οι προβλέψεις για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας ήταν αρκετά 

δυσοίωνες και αιτιολογούνται από την περιορισμένη διάθεση γονέων και παιδιών για 

την εκμάθησή της, τους μικτούς γάμους, την κυριαρχία της αγγλικής σε πεδία που 

παλαιότερα χρησιμοποιούνταν η ελληνική, το χαμηλό επίπεδο των ελληνικών στο 

πανεπιστήμια και κατ’ επέκταση την έλλειψη σε ικανούς, ως προς την επάρκεια 

γλώσσας εκπαιδευτικούς, το νέο οικονομικό και γεωπολιτικό προσανατολισμό της 

Αυστραλίας και τον ιδιότυπο διχασμό της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η 

επίσημη εκπαιδευτική πολιτική της Αυστραλίας εμφανίζεται να παρέχει μια 

υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα με ημερομηνία λήξης εξαιτίας των νέων 

προτεραιοτήτων της. Ταυτόχρονα τη στάση αυτή ενισχύει μοιραία και η μείωση του 

μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία ελληνικών αλλά και η ‘αυστραλοποίηση’ των 

ομογενών. Αναφορικά με την επίσημη ελληνική πολιτική ως προς τη γλώσσα, η μέχρι 

πρότινος υποστήριξη αποτιμήθηκε θετικά. Ωστόσο η οικονομική κρίση προκαλεί τη 

συρρίκνωσή της όποιας εκπαιδευτικής βοήθειας στην ομογένεια της Αυστραλίας. Η 

πραγματικότητα αυτή θεωρείται ότι θα επηρεάσει αρνητικά την διατήρηση της 

ελληνικής γλώσσας στη χώρα αυτή. Το Διαδίκτυο είναι δυνατόν να αποτελέσει 

ενισχυτικό παράγοντα διατήρησης της γλώσσας στη νεότερη γενιά. Αντίστοιχα 

θετική αποτιμάται και η δράση και συμβολή της Ελληνικής Κοινότητας της 

Αυστραλίας αλλά με περιορισμένες δυνατότητες.  

Η συνολική εκτίμηση των ευρημάτων αυτών αφήνει μάλλον μια πικρή γεύση. 

Ενώ η γλώσσα εμφανίζεται να συνδέεται με την εθνική, πολιτισμική και θρησκευτική 

ταυτότητα των συμμετεχουσών στην έρευνα, στην πορεία, κατά την μεταβίβασή της 

στην επόμενη γενιά, φαίνεται η σχέση αυτή να ‘ξεφτίζει’ και να αδυνατεί να 

διατηρήσει τη γλώσσα. Η απώλεια της γλώσσας ως απαραίτητη συνθήκη για την 

ελληνικότητα τη βγάζει από το κάδρο του μέλλοντος ή τουλάχιστον την τοποθετεί ως 

ασήμαντη λεπτομέρεια στο φόντο. Οι πολιτικές Ελλάδας– Αυστραλίας κινούνται 

γύρω από γεωπολιτικές και οικονομικές επιταγές όπου η διατήρηση της ελληνικής 

γλώσσας δε φαίνεται να είναι για καμία από τις δύο σημαντικό διακύβευμα στην 

παρούσα χρονική και ιστορική στιγμή. Η απόσυρση της ελληνικής υποστήριξης θα 

αποτελέσει ισχυρό πλήγμα στη διατήρηση της γλώσσας. Ασφαλώς τα αποτελέσματα 

αυτά δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω του περιορισμένου δείγματος και του είδους 

της έρευνας. Είναι όμως ενδεικτικά των τάσεων που επικρατούν και επικαιροποιούν 

πλήθος άλλων ερευνητικών πορισμάτων. Οι συμμετέχουσες στην έρευνα εντόπισαν 

πληθώρα παραγόντων, ανέδειξαν κάποιους νέους και διατύπωσαν καίριες προτάσεις. 

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάποιοι από αυτούς χρήζουν περαιτέρω 
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διερεύνησης όπως: α) ο ρόλος του ιδιότυπου ‘διχασμού’ της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας στη διατήρηση της γλώσσας και β) η στάση και οι αντιλήψεις της 

νεότερης γενιάς ομογενών απέναντι στη διατήρηση της γλώσσας.  
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Abstract 

 

This article investigates the use of code–mixing practices in an intensive Aromanian 

class, where one group of students (the proficient one) had Albanian as L2 and 

another group (the beginners) had Albanian as L1. Our findings show that the code–

mixing practices used by the teacher who was bilingual, in her turn, having 

Aromanian as L1 and Albanian as L2, served several pedagogical functions: (1) to 

enhance students' bilingualism and bilingual learning; (2) to review and consolidate 

content learned in the Albanian classes; (3) to facilitate cross–linguistic transfer. 

Furthermore, findings suggest that strategic use of code–mixing of bilinguals' L1 and 

L2 in instruction may enhance students' bilingual development and maximize their 

learning efficacy.  

 

Philosophy statement  

 

The author of this article was born, raised and formally educated in Romania till the 

age of 26, when she married an Albanian man. This truly marks the beginning of her 

multilingual and multicultural experience. In Albania, she came to live among the 

large community of Aromanians from Korce, who speak a Romance idiom, which the 

Romanian school of linguistics, based on clear cut scientific criteria, considers one of 

the historical dialects of the Romanian language, together with Meglenoromanian and 

Istroromanian. In this article, she has subscribed to this position. L1 and L2 are used 

strictly as technical terms covering the notions of both language and dialect. 

 

 

Introduction 

 

In recent years, an important amount of literature having at its centre second language 

acquisition (SLA) and the use of two languages in educational contexts has emerged 

(Bourvignon et al., 1994; Nussbaum, 1991; Pekarek, 1999 etc.). A great amount of 

this literature deals with research on the influence of L1 in L2 learning situations. At 

the beginning of the 1970's, based on Lado's work (1957), contrastive analysis was 

used to reveal sources of potential difficulties for learners by identifying the linguistic 

gaps between the two languages involved in the learning process. Even though the 

role of L1 is still contested and regarded as problematic, especially in the classroom 

context, studies have demonstrated that inter– and intra–sentential mixing of the two 

languages (Poplack 1980), L1 and L2, does occur in the classroom, especially with 

young children at early learning stages (Coste 1994a,b; Matthey & Moore, 1997; 

mailto:dstoica76@gmail.com


411 
 

Cavalli 1998; Coste 2000; Coste & Pasquier 1992). Furthermore, the sociolinguistic 

approach has brought an important contribution to the field of bilingualism and 

bilingual interaction. Initially embedded in the study of speech patterns and bilingual 

behaviour in terms of their social functions within various speech communities 

(Milroy & Muysken, 1995; Romaine, 1989), research in this field became concerned 

with bilingual interaction within the classroom (Martin–Jones 1995). This is why 

researchers (Milk 1990; Merritt 1992) adopt a sociolinguistic approach to the analysis 

of classroom discourse functions, by linking communicative choices and transmission 

of language values and models. As a result, increasing attention is paid to the role of 

context in the acquisition and the way contextual variables affect the learning and 

production of a second language (Ellis & Roberts, 1987). From this perspective, 

language and social interaction are tightly connected, and the language acquisition  

process appears to be embedded in the interactional context it stems from (Muysken, 

2000).  

The present article draws on a didactic experience which had at its center two 

groups of Aromanian bilingual students with different levels of proficiency in 

Aromanian. For six months, in 2015, they were enrolled in an Aromanian teaching 

programme, containing 3 teaching hours per week. One group, that of the emergent 

bilinguals (since they had been exposed to some Aromanian within their families but 

had never used it in speaking or writing), included children with ages between 8 and 

11, who were coming from Aromanian families or mixed families (father Aromanian, 

mother Albanian or the other way round) studying in Albanian schools where the 

language of instruction is Albanian, the language of the majority. In their case their 

L1 was Albanian. The other group, of proficient bilinguals (they had been using 

Aromanian orally, usually at home, but never in writing), included pupils with ages 

between 12 and 15, who were coming only from 

families where both parents were Aromanians, 

still using the idiom within their households. In 

addition, some of them also communicated in 

Aromanian with their grandparents, who were not 

proficient in Albanian. Their L1 was Aromanian. 

Nevertheless, these pupils also studied in schools 

where the main language of instruction was 

Albanian. 

The Aromanian community living in this 

area, among the Albanian population representing 

the majority, belongs to the Farsherot group 

(branch)
189

. They settled down a long time ago in 

this area where they used to come and spend the 

summer with their sheep, and, besides their 

traditional profession of shepherds, they also 

started practising agriculture. From a linguistic 

point of view, now they are predominantly bilingual, using Aromanian (mostly at 

home, in the family environment and within the Aromanian community), and 

Albanian both in community relations and official communication. Younger 

generations tend to abandon their mother tongue and use Albanian in verbal 

                                                           
189For the division of the Aromanian groups see Nevaci M., Graiul aromânilor fărşeroţi din Dobrogea, 

Bucuresti. EUB, 2011, p.17. 
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interactions within the family or community, motivated by the strong influence of the 

Albanian language on Aromanian children and youths during the schooling process. 

 

 

The project 

 

The method used was that of content–based learning including a manual (cf. Angela 

Fuduli et all, 2009) which started from a beginners’ level (A1) and ended with a pre–

intermediate level (A2). The decision of the instructor who had Aromanian as L1 and 

Albanian as L2, was to use the same method with both groups, since all the students 

had never used Aromanian in writing. The pedagogical strategy employed from the 

very beginning was that of code–mixing, since both Aromanian and Albanian were 

used in the classroom, encouraging children to build on connections and develop basic 

vocabulary in Aromanian, by sharing and using information both in Aromanian and 

Albanian. Furthermore, children used their language skills in Albanian, which they 

had acquired in schools in order to write short compositions like personal 

presentations, their family presentation, their house and bedroom description, recipes 

etc. in Aromanian. 

Considering that Albanian uses the Latin alphabet, the use of an alphabet chart 

(see the picture above) turned out to be very useful. This way, students could see if 

there were differences in letters or characters that represented a certain sound in 

Albanian and Aromanian. This chart helped students see which phonemes in Albanian 

and Aromanian were similar and which ones were different. This technique also 

proved useful when developing our students’ writing skills in Aromanian. Thus, when 

teaching new words to the emergent bilinguals, the teacher could easily point out to 

the alphabet chart and show the students if the same letter(s) or characters in Albanian 

and Aromanian represented that sound. In addition, Albanian contains almost all the 

sounds Aromanian has, an aspect which turned out very useful when the children 

started articulating each Aromanian sound without any difficulty. 

When using dictation as an exercise for practicing students’ writing skills, 

especially with the proficient group, the teacher always advised the students to check 

their alphabet charts or the one hanged in the classroom when they were in doubt 

about the spelling of certain words in Aromanian. As far as their spelling mistakes are 

concerned, the most frequent mistakes students’ dictations contained were those of 

reproducing in Aromanian the soud [k] using the letter k like in Albanian, instead of 

letter c (Latin c) and that of using letter x, like in Albanian, instead of dz or ḑ for the 

corresponding sound in the Aromanian dialect. 

The students’ writing skills significantly improved during the session of 

independent writing. Writing is a part of students’ work across all subject areas. Thus, 

when bilingual students create written products, they can strategically draw upon their 

entire linguistic repertoire. This turned out to be a useful method which scaffolded the 

students’ ability to write in Aromanian, while, at the same time, strengthened their 

writing abilities in Albanian, providing them with a way to express their ideas and 

identities freely. 

Since students from both groups had already acquired writing skills in the 

Albanian language, the teacher had them use both L1 and L2 in their writing, instead 

of asking them to write the task only in Aromanian. Furthermore, in the case of the 

proficient bilingual students, the teacher asked them to present orally, sometimes 

combined with media or a visual display, what they had written about at home. After 

the presentations, most of the students confessed that they began by writing their 
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home task in their strongest idiom (i.e. Albanian in most of the cases), and then 

worked with a peer or adult (usually a member of the family) to translate it into 

Aromanian.  

This is how we came to the conclusion that code–mixing is a great option for 

students in bilingual programs because it enables them to develop their writing ability 

in both languages, and use both languages in a meaningful way. Some of the methods 

used by the teacher in order to help students create one piece of writing were: 

 

 Labeling: students, especially the emergent bilinguals, were asked to label in 

Albanian the accompanying visuals in the manual, which were already labeled 

in Aromanian (such as members of the family, colors, parts of the body, the 

rooms in the house, the pieces of furniture etc). 

 Inserting Aromanian words, phrases, sentences for the students with 

beginning Aromanian proficiency level: the teacher showed them how to write 

or pronounce them in Aromanian and translate by using Albanian for any 

words, phrases or sentences they have learned. Then they could move fluidly 

back to the Albanian language to continue writing or speaking. 

 Inserting Albanian words, phrases or sentences: The bilingual students with 

higher proficiency in Aromanian were able to express themselves more 

fluently in Aromanian. For example, when they started writing or speaking in 

Aromanian, the teacher asked them to switch to Albanian whenever they got 

stuck on a word or idea. Then they used Aromanian to continue writing or 

presenting orally. This turned out to be a good strategy to help students when 

they got stuck and eliminated the time they usually spend worrying about 

known words in Aromanian. 

 

The use of the Albanian language provided them with the opportunity to respond 

more fully to the writing task and to continue developing their literacy skills in 

Aromanian, and to be engaged in cognitive tasks. These skills have transferred to 

Aromanian, as their proficiency in Aromanian developed. Writing in Aromanian 

provided students with an opportunity to continue developing their proficiency and 

writing abilities. The creation of a written product in Aromanian (either a personal 

presentation for lower proficiency levels or writing the end of a story/fairytale for 

more proficient levels), but writing it first in Albanian, and then accompanying it with 

an oral output (oral personal presentation or of their families, telling the end of the 

story/fairy–tale) contributed to the integration of the skills in both languages.  

Last but not least, we have noticed that very often the bilingual students in both 

groups used both idioms in one piece of writing for stylistic reasons. They often 

included words, phrases or even sentences in Albanian to express an idea that was 

better communicated in Albanian, to add authenticity etc. or because they lacked the 

word in Aromanian.  

At the level of the vocabulary, they often introduced Albanian words under the 

form of loans or code–switches, when the latter category did not have a high degree of 

formal adaptation in Aromanian, covering the following semantic fields: 

 

 professions or social categories: mecanίc ‘mechanic’ (<Alb. mekaník), 

pensionίști ‘pensioners’ (<Alb. pensionístë), racsionári ‘reactionary’ (<Alb. 

reaksionarë),acsonári ‘shareholders (<Alb. aksionarë), pasonári ‘rich’(<Alb. 

të pasur), magazinér ‘storekeeper’ (<Alb. magazinier), krúie–veterinér 

‘veterinary in chief’ (<Alb. kryeveteriner), arkitéktu ‘architect’ (<Alb. 
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arkitekti), idraulíc ’plumber’ with the apiration oh, just like in Albaian oral 

pronunciation of this word (<Alb hidraulík), tecníc ‘technician’ (<Alb. tekník), 

electríc ‘electricist’ (< Alb. elektrík), marangóz ‘carpenter’ (<Alb. marangoz), 

secretáră ‘secretary’ (< Alb. sekretáre), uștár ‘soldier (<Alb. ushtár).  

  objects, spaces of modern life, professional actions :  fabrícă ‘factory’ 

(<Alb. fabríkë), locál ‘restaurant’ (<Alb. lokál), restoránt ‘restaurant’(<Alb. 

restoránt) polițίa ‘poliția’ (<Alb. policía), magazίnă ‘warehouse’ (<Alb. 

magazinë), ĝiúĉi ‘trial (<Alb. gjyqi), ziúră ‘office’ (<Alb. zyrë), ndărmárie 

‘company’ (<Alb. ndërmárrje), semafóril’i’traffic lights’ (<Alb. semafórët), 

pléri ḱimíḱe ‘chemicals (<Alb. pléhra kimíke), benzínă ‘gas’ (<Alb. benzínë), 

tuńéli ‘tunnels’ (<Alb. tunéle), réϑu ‘county’ (Alb. rréthi), vózi ‘barrel’ (<Alb. 

vózë), paláte ‘blocks of flats’ (<Alb. paláte), dogána ‘customs’ (<Alb. 

dogána). 

 elements of social and political life : privatizίm ‘privatisation’ (<Alb. 

privatizim), partίa ‘party’ (<Alb. partía), ĉlirίmi ‘libertation’ (< Alb. çlirimi), 

democrațía ‘democracy’ (<Alb. demokracía), k’everίa‘goverment’ (<Alb. 

qevería), politίcă ‘politics’ (<Alb. politíkë), puștéti ‘power’ (<Alb. pushtéti), 

monίzmi ‘communism’ (<Alb. monízmi, a word formed through haplology 

from theAlb komunίzmi), comunίzmi ‘communism’ (<Alb. komunízmi), 

sistému ‘system’ (<Alb. sistemi), propagándă ‘proaganda’ (<Alb. 

propagandë), aĝitațión ‘agitation’ (<Alb. agjitación). 

 education, school: matematίcă 'Mathematics'(<Alb. matematikë), fizίcă 

'Physics' (<Alb. fizíkë), universitét ‘university’ (<Alb. universitet), ĝimnázu 

‘high school’ (<Alb. gjimnázi), anglίșt ‘English’ (<Alb. anglisht), frănĝíșt 

‘Frech’ (<Alb. frëngjisht), italíșt ‘Italian’ (<Alb. italisht), bioloĝί‘Biology’ 

(<Alb. biologjí), muzίcă ‘music’ (<Alb. muzíkë), morfoloĝí ‘morphology’ 

(<Alb. morfologjí), letărsí ‘literature’ (<Alb. letërsí), excursión‚’excursion’ 

(<Alb. ekskursión), cópșă ‘ kindergarten ‘ (<Alb. kopësht). 

 

As we can notice, these words, either abstract or concrete, designate new realities 

in the community of Aromanians and this is why we have labeled them as cultural 

loans, since they appear as a necessity especially in the case of the rural 

communities of Aromanians, who needed to fill in the missing terminology with 

new words. Among the code–switches at the lexical level, we mention: 

 

 terms referring to foods: ĝálpă ‘butter’ (<Alb. gjalpë) used instead of umt, 

ușĉímil’i  ‘foods’ (<Alb. ushqimet), sóδă ‘baking powder (<Alb. sodhë), 

małótă ‘long, thick fur for men’ (<Alb. mallótë). 

 profesiuni sau categorii sociale: măsús ‘Albanian currency’(<Alb. mësues), 

with the aphonisation of the unstressed vowel e, just like in Albanian, 

blegtorίa ‘farming’ (<Alb. blegtoría), buiĉăsίe ‘agriculture’ (<Alb. bujqësi), 

baĝ, báĝu ‘the place where cheese is made’ (<Alb. baxho) used instead of the 

widely used stan. 

 elements of social life, feelings, attitudes:  consúm ‘consumption’ (<Alb. 

konsum), problémi ‘problems’ (<Alb. problemi), pușím ‘vacation’ (<Alb. 

pushim), zacónil’i ‘the customs’ (<Alb. zakonet), ftésil’i ‘the invitations’ 

(<Alb. ftesat), sicléti ‘difficult situation’ (<Alb. siklét) 

 ways of measuring time: ĉerșór ‘June’ (<Alb. qershor), gușt ‘August’ (<Alb.  

gusht) ștatór ‘September’ (<Alb. shtator), tetór ‘October’ (<Alb. tetor),  fund 

‘end’ (<Alb. fund), periúdha ‘period’ (<Alb. periúdha) 
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 education, school șcółă ’school’(<Alb. shkollë) frequently used instead of 

sculí, ĝúhă ‘language’ (<Alb. gjuhë) used instead of  límbă, leḑίm ‘reading’ 

(<Alb. lexím), măsími ‘lesson’ (<Alb. mësime), nắntă viieĉáre ‘secondary 

school’ (<Alb. nëntë vijeçare), θécsi ’accent’ (<Alb. theks). 

 others: ĝéie,ĝéril’i  ‘thing, things’’ (<Alb. gjë, gjëra) șcămbi ‘rocks’( < Alb. 

shkëmbi), iéta ‘life’ (<Alb. jéta) used instead of bána. 

 

At the level of the sentence, we have identified the followig types of code–

switching (cf. Poplack 1980): 

 

 tag–switching: După doi méși năḑim° tu arί°, domăθắn di ḑáți ańi di małóta 

ș–am°  rămásă tu munti. After 2 months we went up, that is to say to the 

mountains and we stayed there] 

 intersentetial  

o Ș–nafoáρă cănd° zbuρám nafoáρă noi aviám° únă θécsi [nuc e di 

si iθónă]. 

And when we were speaking outside, we had an accent, [I don’t know 

how they call it]. 

o Profesóru di morfoloĝíe ńi da măsími. [Ta șpiegoi? Șpiegon. Nuc 

e di si ta θem tașí...] aístḙa... nu știu alte... [The professor of 

morphology teaches us. Should I explain it? I don’t know how to 

say it...these...I don’t know what else to say...] 

 intrasentential 

o Șă d–apóia s–feţi șef buiĉăsíe ș–me ráδă.[Afterwards he became 

the head of the agricultural sector and so it goes] 

o Tóρa est° k'inăsítă di bánă, [vétăm ĉe iam depáρti.][Now I am 

happy with my life, only that I am far away] 

o Ațéli documéntil'i ți fac, li scanói, [ia u dărgói năpắr iméiłe], aísti 

fac°.[Those documents I scan them, I send them to their emails, 

this is what I do.] 

 

These examples have been gathered from the students’ written and oral tasks, which 

clearly demonstrate that the two linguistic systems work together, at the same time. 

The oral texts have been recorded and transcribed by the author of this article 

employing the system of symbols used by the Institute of Phonetics and Dialectology 

I. Iordan–Al. Rosetti of the Romanian Academy. 

 

 

Interference between the morphological systems of Aromanian and Albanian 

 

As far as the verbal system is concerned, we have come across in the students’ written 

compositions  many verbs borrowed from Albanian, concluding that the first and the 

fourth conjugations have been largely enriched in Aromanian. For example the verbs 

tituleádză ’’is entitled’’ (<Alb. titullohet), mi dăshpirái ’’I became desperate’’ (< Alb. 

u dëshpërova), frecuentáști ’’they frequent’’ (<Alb. frekuentojnë), belong to the first 

conjugation, whereas părțăléscu ’’they transmit’’ (<Alb. përcjellin), pruveáști ’’it 

proves’’ (<Alb. provon), chiundreá ’’was standing’’ (<Alb. qëndronte), chiundrí 

’’stood’’ (<Alb. qëndroi), pligui ’’to wound’’ (<Alb. plagos) belong to the fourth one. 

Our previous research has shown that most of the verbs borrowed from Albanian have 

been included in the fourth conjugation in Aromanian.  
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As far as the noun system is concerned, we have noticed the adaptation 

mechanism of the Albanian nouns into the morphological system of the Aromanian. 

From the collected material, it is obvious that the most easily adapted are the Albanian 

feminine nouns, ending in the vowels –ë, –e. They receive the definite article –a 

(specific for feminine nouns, just like in Albanian) or the indefinite article ună.More 

than that, in the adaptation process, we have come across the phenomenon of gender 

change: some Albanian masculine nouns turn into feminine nouns in Aromanian (e. g. 

ată, une libră). 

Regarding masculine nouns borrowed from Albanian into Aromanian, there is a 

clear mechanism of adaptation in place through their articulation, most often with the 

definite article of Farsherot type –u, but also with –lu, specific for other Aromanian 

speeches, or through their articulation with the indefinite article un. 

We have also remarked the transition of masculine nouns in Albanian into 

neuter ones in Aromanian through the same process of articulation with the definite 

article  –u or –lu or by articulating them with the indefinite article un, also used in the 

case of neutrals. More than that, we have come to the conclusion that the category of 

neuter nous in Aromanian has been enriched the most with Albanian borrowings. 

Plural masculine nouns borrowed from Albanian are adapted to Aromanian by adding 

to them plural endings ( like –uri, for example in product, producturi) specific for the 

Aromanian dialect, the plural form being often accompanied by the definite article. 

As far as the adjectives are concerned, we notice the same mechanism of 

adaptation like in the case of nouns, by means of endings, depending on the gender, 

number and case of the adjective. Invariable adjectives in Albanian, like caps 

’’constipated’’ (<Alb. kaps), appear to remain invariable in Aromanian too. 

 

 

Conclusions 

 

To sum up, the present paper aimed at bringing linguistic evidence (gathered during 

our Aromanian classes with children from the Aromanian community of Korce area) 

supporting the idea that the Aromanians’ bilingual repertoire is not made up of two 

distinct and separate languages (Aromanian and Albanian) that are linearly and 

separately acquired and used. In the case of these bilinguals, code–mixing turned out a 

very effective teaching method enhancing the students' bilingual development and 

maximizing their learning efficacy. At the lexical level, we have highlighted the 

cultural and core borrowings from Albanian into Aromanian, necessary to fill in the 

lexical gaps existing in Aromanian, whereas at the morphological level, we have 

analyzed the trasference of morphemes from Albanian into Aromanian, during the 

process of adaptation of the above mentioned borrowings.  

Teaching a second language whether in a monolingual or bilingual setting, 

raises questions of methodology. Among these issues there is the language 

distribution issue and the role of L1 in second–language acquisition. This article has 

focused on the benefits of the code–mixing for the learning process. The availability 

of more than one language is part of the linguistic repertoire of these students. As it 

has been demonstrated, code–mixing can help bridge gaps in the discourse, it can 

generate interactional changes that may entail acquisitional dimensions. Code–mixing 

may facilitate the transmission of subject contents, adding significantly to the 

enrichmentof new concepts, becoming an active part in the learning experience. This 

way code–mixing may instantiate strategies for teaching concepts across linguistic 

and cultural boundaries. 
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Abstract 

 

Aim of this paper is to present the findings of a teaching program whose topic is the 

refugee issue and to assess the degree to which such social crises promote vocabulary 

development. Our teaching program was applied in 2 public kindergartens (kind1 – N 

= 13, kind2 – N = 10) and 2 public primary school (prim1 – N = 15, prim2 – N = 11). 

During the teaching intervention, children were deeply interested in the topic and 

troubled about the situation of the refugees. Our major conclusion is that experiential 

learning is a means of ‘natural’ vocabulary development and reinforces the 

importance of communicative–text centered approach during language teaching. 

 

Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα ενός 

προγράμματος βιωματικής διδασκαλίας με θέμα το προσφυγικό ζήτημα και να 

αποτιμήσει το βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα επιτυγχάνει στο να ενισχύσει τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 2 δημόσια νηπιαγωγεία 

(Ν1 – N = 13, Ν2 – N = 10) και τις δύο πρώτες τάξεις 2 δημοτικών σχολείων (Δ1 – Ν 

= 15, Δ2 – Ν = 11). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, τα παιδιά έδειξαν έντονο 

ενδιαφέρον για το θέμα και προβληματισμό για την τύχη των προσφύγων. Το μείζον 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η βιωματική διδασκαλία/μάθηση 

συνιστά έναν επιτυχημένο τρόπο ‘φυσικής’ ανάπτυξης του λεξιλογίου και 

ενδυναμώνει την επικοινωνιακή–κειμενοκεντρική προσέγγιση κατά τη γλωσσική 

διδασκαλία. 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Παρόλο που συχνά η γνώση του λεξιλογίου θεωρείται δεδομένη (βλ. Stahl & Nagy 

2006), το επίπεδο γνώσης του καθορίζει την ταυτότητά μας και τη γνώση μας για τον 

κόσμο (βλ. ενδεικτικά, Graves 2008). Η γνώση του λεξιλογίου ορίζεται από 

διάφορους παράγοντες οι οποίοι είναι δυνατόν να σχετίζονται α) με τη μέθοδο η 

οποία ακολουθείται και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας, β) την 

ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας και εκμάθησης του λεξιλογίου, γ) την ανάπτυξη 

της λεξιλογικής ενημερότητας των μαθητών, δ) τη συνεχή και συστηματική έκθεση 

σε  διάφορα είδη γραπτού και προφορικού λόγου (βλ. Anderson & Nagy 2004, 

mailto:martzak@edc.uoc.gr
mailto:martzak74@gmail.com
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Graves 2006, 2008, Stahl & Nagy 2006, Lubliner & Scott 2008, για σχετική 

συζήτηση). Στην εργασία μας, διερευνούμε τον βαθμό στον οποίο είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί ανάπτυξη και ενίσχυση του λεξιλογίου στο πλαίσιο βιωματικών 

διαθεματικών διδασκαλιών. Το θέμα του βιωματικού προγράμματος διδασκαλίας που 

σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε είναι το προσφυγικό ζήτημα. Το πρόγραμμά μας 

εφαρμόστηκε σε 2 δημόσια νηπιαγωγεία (Ν1 – N = 13, Ν2 – N = 10) και 2 δημόσια 

δημοτικά σχολεία (Δ1 – Ν = 15, Δ2 – Ν = 11) του νομού Ρεθύμνου. Δύο νηπιαγωγοί 

και δύο δασκάλες, μία για κάθε τμήμα, διευκόλυναν τη διαδικασία όποτε αυτό ήταν 

απαραίτητο. Ακολούθως, η διάρθρωση του άρθρου έχει ως εξής: στο κεφάλαιο 2 

συζητούμε το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο έχει βασιστεί η οργάνωση του 

βιωματικού προγράμματος, ενώ στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζουμε διεξοδικά τη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας. Το κεφάλαιο 4 

αναλύει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος στα νηπιαγωγεία και τα 

δημοτικά σχολεία σε παιδιά προσχολικής (στο εξής ΠΗ) (ηλικιακό εύρος: 4,5 – 6,5 

έτη) και πρώτης σχολικής ηλικίας (στο εξής ΠΣΗ) (ηλικιακό εύρος 7 – 9 έτη). Τέλος, 

το κεφάλαιο 5 συνοψίζει το άρθρο.  

 

 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Το πρόγραμμα βιωματικής μάθησης τα αποτελέσματα της εφαρμογής του οποίου 

παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο 

ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA2 και στον άξονα των στρατηγικών 

συμπράξεων. Οι συγκεκριμένες πράξεις στοχεύουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

συγκεκριμένα την διαπανεπιστημιακή και διατμηματική συνεργασία προκειμένου να 

προωθηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων στην αγορά 

εργασίας.  Θέμα του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

βιωματικής διδασκαλίας και μάθησης (EXPerientialEDUcationCOMpetences, 

ακρωνύμιο EXPEDUCOM). H ελληνική ομάδα η οποία συνίστατο από τις 

συγγραφείς του άρθρου επέλεξε ως θέμα το προσφυγικό ζήτημα με στόχο την 

ανάπτυξη της συνείδησης του πολίτη σε παιδιά ΠΗ και ΠΣΗ.  

Ο λόγος για τον οποίο υιοθετήσαμε το προσφυγικό ζήτημα ως το θέμα του 

βιωματικού μας προγράμματος ήταν επειδή, πρώτον, η ελληνική κοινωνία έχει δεχτεί 

τεράστιες ροές προσφύγων τα τελευταία (δύο) χρόνια, δεύτερον, πιστεύουμε ότι το 

θέμα μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά ΠΗ να αναπτύξουν ενσυναίσθηση (empathy) για 

ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και, τρίτον, η ενδελεχής διερεύνηση της 

βιβλιογραφίας μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι το θέμα της διδασκαλίας μας και η 

μορφή που έχει η τελευταία είναι εξαιρετικά πρωτότυπα. Η αίσθησή μας κατά την 

αναζήτηση σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία θα δέχονταν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας ήταν ότι η ελλιπής ή παραπλανητική ενημέρωση 

δημιουργούσε στους γονείς αρνητικές εντυπώσεις για το προσφυγικό ζήτημα. Για την 

επιτυχημένο σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε 

τις αρχές της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας και της βιωματικής διδασκαλίας/ 

εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι το προσφυγικό ζήτημα απευθύνεται σε παιδιά ΠΗ 

επιλέξαμε την ιστορία και το κουκλοθέατρο ως τα καλύτερα μέσα ώστε να 

παρουσιάσουμε τις ιδέες μας και τα‘μηνύματα’ μπορούν να προκύψουν από αυτές.  

Η διδασκαλία μας διέπεται από ένα μωσαϊκό αρχών, συγκεκριμένα, α) της 

Μεθόδου Project, γνωστής και ως Μεθόδου της Διαθεματικότητας (Project approach, 

βλ. Edwards 1993, Knoll 1996, 1997) –σε αυτήν ενσωματώθηκαν αρχές του μοντέλου 

Διδασκαλίας μέσω της Ενσωμάτωσης Γλώσσας και Περιεχομένου (Content and 
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Language Integrated Learning, CLIL, βλ. Coyle 2007, 2008), γνωστότερου με το 

αγγλικό ακρωνύμιο CLIL (εφαρμόστηκε στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας), β) του 

Κονστρουκτιβισμού (Constructivism, βλ. Jacobsen, Eggen & Kauchak, 2006), γ) της 

Πολυτροπικότητας (Multimodality, βλ. Kendricketal. 2006), δ) της Πολιτικής Αγωγής, 

όπως αυτή εφαρμόζεται στο σχολείο (Political education in school, βλ. Kalantzis & 

Cope, 2013), ε) της Θεωρίας Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης του Vygotsky (Vygotskian 

theory, βλ. Vygotsky 1962), στ) της Θεωρίας των Πολλαπλών Νοημοσύνων (Multiple 

Intelligences, βλ. Gardner 1983, 1993, 1999, 2004, 2006), ζ) της Βιωματικής 

Διδασκαλίας (Experiential Education, βλ. Kolb 197, 1981, 1984). Στη συνέχεια, 

δημιουργήσαμε βιωματικές δραστηριότητες βασισμένες στους θεματικούς άξονες του 

προγράμματος EXPEDUCOM (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Alexopoulou et al. 

in press, επίσης Μπετεινάκη και συν. υπό δημ.).190 

Δεδομένου ότι ο πυρήνας της διδασκαλίας είναι μια ιστορία, υιοθετήσαμε τον 

βασικό μεθοδολογικό πυρήνα των προγραμμάτων διαδραστικής ανάγνωσης 

(διαλογική ανάγνωση, συζήτηση κειμένου, εστιασμένη διδασκαλία, μετα–

αναγνωστικές δραστηριότητες, για εκτενή συζήτηση βλ. Ευθυμίου 2013, Μήτσης 

2012, Παραδιά & Μήτσης 2011) σε συνδυασμό με την επικοινωνιακή–

κειμενοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Θεωρούμε 

ότι η ανάγνωση και αναδιήγηση της ιστορίας μας μπορεί να συμβάλλει θετικά στην 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου και του γραπτού λόγου (βλ. ενδεικτικά, Egan 1989, 

Hoffmannetal. 2014, Isbell et al. 2004, Morrow 1985), γενικότερα, και την ανάπτυξη 

και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου (βλ. ενδεικτικά για τα ελληνικά, Κανέλλου και 

συν. 2016, Ράλλη και Σιδηροπούλου 2012, Χοβαρδά 2014), ειδικότερα. 

 

 

3. Μεθοδολογία – σχεδιασμός και οργάνωση του προγράμματος 

 

Όπως ήδη αναφέραμε, πυρηνικός άξονας του προγράμματός μας είναι η ιστορία. Η 

ιστορία που δημιουργήσαμε έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό το μαγικό στοιχείο 

δεδομένου ότι το τελευταίο διατηρεί το έντονο το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και 

συμβάλλει στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διάχυση των παιδαγωγικών και 

διδακτικών στόχων (βλ. ενδεικτικά Strauss, 1996). Οι ήρωες της ιστορίας είναι 

ξωτικά στα οποία αναβιώνουν τα χαρακτηριστικά των προσφύγων. 

Αρχικά, κατασκευάσαμε τις κούκλες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο 

κουκλοθέατρο μέσω του οποίου δραματοποιήθηκε η ιστορία (εικόνες 1–2) και το 

σκηνικό (εικόνες 3–4). 

 
Εικόνα 1     Εικόνα 2 

 

                                                           
190Το EXPEDUCOM (Experiential Education Competences) έχει θέσει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη 

αυθεντικού διδακτικού υλικού σχετικού με βιωματικές μελέτες περίπτωσης. 
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Εικόνα 3             Εικόνα 4      

 

 

 

Στη συνέχεια, σχεδιάσαμε μια ψυχοκινητική δραστηριότητα στόχος της οποίας 

ήταν να διευκολύνουμε τα παιδιά να γίνουν κοινωνοί του προσφυγικού δράματος. 

Κατασκευάσαμε σωσίβια τα οποία φορέθηκαν από τα παιδιά (εικόνα 5) και μια 

βάρκα πάνω στην οποία θα υλοποιούνταν η ψυχοκινητική δραστηριότητα (εικόνα 6).  

 
Εικόνα 5     Εικόνα 6 

 

 
 

Συνολικά, η βιωματική διδασκαλία που σχεδιάσαμε αποτελείται από τα εξής 

μέρη: 

 

 Εξατομικευμένες συνεντεύξεις πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

 Ανάγνωση και δραματοποίηση της ιστορίας (κουκλοθέατρο) 

 Επεξεργασία της ιστορίας σε επίπεδο περιεχομένου και (νέου) λεξιλογίου 

 (έμμεσες) γλωσσικές ασκήσεις (εμπέδωσης) στην ολομέλεια και 

εξατομικευμένα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

 Συζήτηση πιθανών τίτλων και τελών της ιστορίας 

 Επίσκεψη από εθελοντή Σαμαρείτη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και 
ενημέρωση σχετικά με εθελοντικές δράσεις που αφορούν τους πρόσφυγες 
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 Υλοποίηση ψυχοκινητικού παιχνιδιού μέσα στην τάξη 

 Προβολή βίντεο σχετικού με το προσφυγικό ζήτημα 

 Δημιουργία αφίσας με τις ζωγραφιές των παιδιών. 
Η διδασκαλία αναπτύχθηκε σε τρεις φάσεις οι οποίες έλαβαν χώρα σε τρεις 

συνεχείς ημέρες. Την πρώτη μέρα (φάση 1), τα παιδιά συμμετείχαν σε 

εξατομικευμένες συνεντεύξεις προκειμένου να έχουμε γνώση των απόψεων των 

παιδιών σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

δείχναμε στα παιδιά εικόνες προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία. Οι ερωτήσεις 

διατυπώθηκαν ως εξής: 

α. Τι χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν ευτυχισμένα; 

β. Γιατί οι πρόσφυγες βρίσκονται σε βάρκες; 

γ. Μπορείς να φανταστείς πώς νιώθει ένας πρόσφυγας; 

δ. Αυτό το παιδί είναι πρόσφυγας. Τι σημαίνει αυτό; 

Οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπήθηκαν και διήρκεσαν περίπου πέντε λεπτά για 

κάθε παιδί. Συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και κατά την τρίτη φάση (φάση 3) της 

διδασκαλίας, αμέσως μετά την διδακτική παρέμβαση (φάση 2). Οι ερωτήσεις των 

συνεντεύξεων της τρίτης φάσης διατυπώθηκαν ως εξής: 

α. Τι σημαίνει «είμαι πρόσφυγας»; 

β. Πώς νιώθεις που έρχονται τόσοι πρόσφυγες στην Ελλάδα; Τι θα πρέπει να κάνουμε 

για να τους βοηθήσουμε; 

γ. Αν ένα παιδί – πρόσφυγας στεκόταν μπροστά σου τι θα του έλεγες; 

δ. Αν ήσουν σταρ της τηλεόρασης με ποιο τρόπο θα ζητούσες από τον κόσμο να 

βοηθήσει τους πρόσφυγες; 

Στόχος της δεύτερης φάσης συνεντεύξεων ήταν να διερευνήσουμε, αφενός, αν η 

διδακτική παρέμβαση επίδρασε θετικά στις στάσεις και στις απόψεις των μικρών 

παιδιών σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και, αφετέρου, αν η παρέμβαση ενίσχυσε 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

Γενικότερος στόχος των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων ήταν να ενισχύσουν 

τα παιδιά στο να αναπτύξουν τη γλώσσα τους, να κατανοήσουν το εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον τους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Συγκεκριμένα 

όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας, στόχος είναι η ανάπτυξη, πρώτον, της 

προφορικής επικοινωνίας, καθώς αναμένεται ότι τα παιδιά είναι σε θέση να 

περιγράφουν και να ερμηνεύουν τα γεγονότα, δεύτερον, της ανάγνωσης, δεδομένου 

ότι αναμένεται πως τα παιδιά μπορούν να κατανοούν και να αναδιηγούνται μια 

ιστορία καθώς και να αντλούν πληροφορίες από το γραπτό λόγο και, τρίτον, της 

γραφής, αφού προβλέπεται πως τα παιδιά θα μπορούν να κατανοούν τη 

σημαντικότητα της γραφής ως μέσου επικοινωνίας και να παράγουν τα δικά τους 

πλέον γραπτά κείμενα. Στο επίπεδο του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος τα 

παιδιά αναμένονται α) να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, β) να αναπτύξουν 

αισθήματα αγάπης και στήριξης προς όλα τα έμψυχα όντα, γ) να αναγνωρίζουν και να 

εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, να μάθουν να τις 

σέβονται και να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τη χρήση νέων 

τεχνολογιών. Τέλος, στο επίπεδο της έκφρασης, τα παιδιά αναμένονται να 

προσπαθούν να ερμηνεύουν και να εκφράζουν το ανθρώπινο περιβάλλον μέσω της 

τέχνης και να αναπτύξουν την αυτοέκφρασή τους μέσω της της υποκριτικής, του 

παιχνιδιού και της συνεργασίας. 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δύο δημόσια νηπιαγωγεία και δύο δημόσια 

σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Συνολικά συμμετείχαν 23 παιδιά ΠΗ (10 αγόρια και 13 

κορίτσια από τα οποία 20 είναι νήπια με ηλικιακό εύρος και 3 προνήπια με ηλικιακό 
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εύρος ~4,5–5,5 ετών) και 26 παιδιά ΠΣΗ τα οποία φοιτούν στις τρεις πρώτες τάξεις 

του δημοτικού σχολείου (ηλικιακό εύρος 7–9 ετών).  

Η ιστορία δραματοποιήθηκε με τη μορφή κουκλοθέατρου (εικόνα 7). Στη 

συνέχεια, αναπτύχθηκε μια περίπου δεκαπεντάλεπτη συζήτηση στην ολομέλεια της 

τάξης με ερωτήσεις αντίληψης και κατανόησης της ιστορίας καθώς και με γλωσσικές 

ασκήσεις. Επιπλέον, ζητήσαμε από τα παιδιά να αναζητήσουν παράλληλες ιστορίες 

προσφύγων στο παρελθόν και το παρόν ή ανάλογες ιστορίες που έζησαν μέλη της 

οικογένειάς τους. Η ιστορία μας είχε ανοιχτό τέλος. Κατά συνέπεια, ζητήθηκε από τα 

παιδιά να σκεφτούν πιθανά τέλη της ιστορίας στην οποία κλήθηκαν επίσης να 

δώσουν ένα όνομα. 

Την συζήτηση στην ολομέλεια ακολούθησε η επίσκεψη ενός εθελοντή 

Σαμαρείτη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ο οποίος βρέθηκε σε χώρους υποδοχής 

προσφύγων και μίλησε για τις εμπειρίες του. Η παρουσίαση του εθελοντή–Σαμαρείτη 

ενισχύθηκε με την προβολή βίντεο και φωτογραφιών. 

Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε το ψυχοκινητικό παιχνίδι. Τα παιδιά προσπάθησαν 

να κρυφτούν από τους ‘εχθρούς’ τους, έφτιαξαν μια βαλίτσα και σακίδια με 

απολύτως απαραίτητα αντικείμενα για ένα μακρινό και όχι σύντομο ταξίδι, έβαλαν τα 

σωσίβια (εικόνα 8) και προσπάθησαν να σώσουν τον εαυτό τους και το διπλανό τους 

βοηθώντας ο ένας τον άλλο να κρατηθούν στη βάρκα (εικόνα 9). Με την 

ολοκλήρωση του ψυχοκινητικού παιχνιδιού ζητήθηκε από τα παιδιά να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους με μια ζωγραφιά (εικόνα 10–14) αλλά και με συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Εικόνα 7     Εικόνα 8 
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Εικόνα 9     Εικόνα 10 

 

 
Εικόνα 11     Εικόνα 12 
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Εικόνα 13        Εικόνα 14 

 

 
 

 

4. Αποτελέσματα 

 

Η συζήτηση η οποία πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια της τάξης μετά την 

υλοποίηση της δεύτερης φάσης (παρέμβαση) μας οδήγησε στις εξής γενικές 

παρατηρήσεις (ποιοτικά χαρακτηριστικά): 

α. Η αγωνία των μικρών παιδιών για την τύχη συνομήλικων προσφύγων 

δημιούργησε κίνητρα ώστε τα ελληνόφωνα παιδιά ΠΗ και ΠΣΗ να συμμετέχουν με 

ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες.  

β. Η πραγμάτευση θεμάτων της καθημερινότητας που ενδιαφέρουν τα παιδιά 

συνιστούν μείζονες άξονες ανάπτυξης του λεξιλογίου.  

γ. Τα νήπια έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον για τις στοχευμένες γλωσσικές 

δραστηριότητες/ασκήσεις οι οποίες ζητούσαν τη δημιουργία σύνθετων και 

παράγωγων λέξεων παρά στις γενικού τύπου ερωτήσεις οι οποίες αποσκοπούσαν 

στον γενικότερο έλεγχο της λεξιλογικής τους επίγνωσης. 

δ. Τα νήπια ήταν πολύ πιο άνετα και χαλαρά να συμμετέχουν σε γλωσσικές 

ασκήσεις στην ολομέλεια παρά στις εξατομικευμένες συνεντεύξεις.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην ολομέλεια αλλά και στις εξατομικευμένες 

συνεντεύξεις δόθηκαν στα παιδιά πέντε λέξεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην 

ιστορία και αντιστοιχούσαν σε κυριολεκτικές και σε αφηρημένες έννοιες/σημασίες. 

Αυτές οι λέξεις είναι οι εξής: 

• Ταξίδι 

• Βάρκα  

• Πρόσφυγας 

• Πόλεμος 

• χαρά 

Από τα παιδιά ζητήθηκε να σχηματίσουν λέξεις οι οποίες παράγονται από τις 

πέντε αυτές λέξεις είτε «έχουν το ίδιο ή παρόμοιο ή εντελώς αντίθετο/ διαφορετικό 

νόημα».191 

Οι πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά τόσο ΠΗ όσο 

και ΠΣΗ στην ολομέλεια αλλά και στις εξατομικευμένες συνεντεύξεις δίνονται στο 

(1): 

 

                                                           
191 Η διευκρίνιση της εκφώνησης, όπως ακριβώς δόθηκε στα παιδιά.  
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(1) α. Ταξίδι = ταξιδάκι, μεγαλοτάξιδο, ταξιδάρα, ταξιτζής, διακοπές, πάααααρα 

πολύ μεγάλο ταξίδι 

β. Βάρκα = βαρκάρης, βαρκούλα, βαρκάκι, βαρκάδα, πλοίο, θάλασσα, ταξίδι, 

κολυμπάω, τρικυμία, θήλισα 

γ.Πρόσφυγας = προσφυγάκι, μωράκι, παιδιά, φαγητό, λεφτά, αγάπη, οικογένεια, 

χαρά, φιλιά, μοναχικός, δύσκολο, χωρίς γονείς. 

δ.Πόλεμος = πολεμικός, όπλο, πιστόλι, πολεμική τέχνη, τσακώνονται, τόξο, 

φόβος, σατανικός, ειρήνη 

ε.Χαρά = χαρούμενος, παιδότοπος, διακοπές, χαρωπά, χαρουμενομικρούλα, 

λιγοχαρά, πολοχαρά, λύπη 

Από το (1) προκύπτει ότι τα παιδιά όλων των ηλικιών στοχεύουν την παραγωγή 

απλών, δηλαδή μορφολογικά μη παράγωγων λέξεων καθώς και συνώνυμων λέξεων, 

στη συνέχεια σε πολύ μικρότερα ποσοστά παράγωγων λέξεων, πρωτίστως 

υποκοριστικών και μεγεθυντικών, σύνθετων λέξεων, λέξεων οι οποίες ανήκουν στο 

ίδιο σημασιολογικό πεδίο (π.χ. πόλεμος – όπλο – πιστόλι), αντίθετων και αντώνυμων 

λέξεων και λέξεων αφηρημένης σημασίας. Ενδιαφέρων είναι ο σχηματισμός σύνθετων 

τύπων οι οποίοι, ωστόσο, δηλώνουν υποκοριστικές ή μεγεθυντικές έννοιες. 

Ενδεικτικά παραδείγματα συνιστούν τα ‘λιγοχαρά’(μικρή, λίγη χαρά), ‘πολοχαρά’ 

(πολλή χαρά, μεγάλη χαρά), ‘χαρουμενομικρούλα’ (μικρή χαρά), ‘μεγαλοτάξιδο’ 

(ταξιδάρα). Αξιοσημείωτη, αν και μικρή σε ποσοστό, είναι η προσπάθεια των παιδιών 

να σχηματίσουν σημασιολογικά ασαφείς λέξεις. Πρόκειται για σχηματισμούς οι οποίοι 

αντιστοιχούν κυρίως σε υποκοριστικές και μεγεθυντικές έννοιες. Κατά συνέπεια, 

‘θήλισα’ είναι μια τεράστια θάλασσα.192 Τέλος, η φωνολογική ομοιότητα κάποιων 

λέξεων ωθεί τα παιδιά στο να εντάσσουν τις τελευταίες στις ίδιες ομάδες (π.χ. ταξίδι 

– ταξιτζής).    

Στον πίνακα 1 απεικονίζονται οι επιδόσεις όλων των παιδιών ΠΗ ανά 

κατηγορία λέξεων.193 Όπως φαίνεται, οι μεγαλύτερες επιδόσεις σημειώνονται στην 

παραγωγή ονομάτων (11,57%) έναντι των ρημάτων (1,17%) και λέξεων 

κυριολεκτικών εννοιών (~10,95%) έναντι των αφηρημένων (1,86%). Μικρότερες 

επιδόσεις σημειώνουν οι υποκοριστικές λέξεις (1,96%) και τα αντώνυμα/αντίθετα 

(~1,65%). 

  

                                                           
192 Οι ερμηνείες των λέξεων δίνονται από τα ίδια τα παιδιά μετά από διευκρινιστικές ερωτήσει εκ 

μέρους μας.  
193 Η συζήτηση του πίνακα 1 και των σχημάτων 1 και 2 βασίζεται στην εργασία των Μπετεινάκη και 

συν. (υπό δημ.) οι οποίες διεξήγαν το πρώτο σκέλος της έρευνας με την ομάδα παιδιών ΠΗ.  
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Πίνακας 1: Επιδόσεις στις εξεταζόμενες λεξιλογικές κατηγορίες – παιδιά ΠΗ 

 

Τα σχήματα 1 και 2 απεικονίζουν τις επιδόσεις των παιδιών ανά ηλικία, 5 και 6 

ετών. Η εξατομικευμένη εικόνα που δίνουν τα αποτελέσματα των παιδιών 5 και 6 

ετών στα σχήματα 1 και 2 είναι παρόμοια με αυτήν των συγκεντρωτικών 

αποτελεσμάτων του πίνακα 1. Τόσο στο σχήμα 1 όσο και στο σχήμα 2 τα παιδιά 

προτιμούν να παράγουν ονόματα (σχήμα 1  9,83% – σχήμα 2  14,17%) παρά 

ρήματα (σχήμα 1  1,67% – σχήμα 2  1,63%) και κυριολεκτικής σημασίας λέξεις 

(σχήμα 1  8,33% – σχήμα 2  11,02% ) παρά αφηρημένες (σχήμα 1  2,74% – 

σχήμα 2  1,66%). Οι σημασιολογικά ασαφείς λέξεις εμφανίζονται σε ακόμη 

χαμηλότερο ποσοστό (σχήμα 1  1,83% – σχήμα 2  0,57%). Οι ουσιαστικές 

διαφορές μεταξύ παιδιών 5 και 6 ετών είναι ότι τα μεγαλύτερα παιδιά επιδεικνύουν 

καλύτερες επιδόσεις στις παράγωγες λέξεις (5,49% έναντι 3,33%), τις μεγεθυντικές 

λέξεις (1,31% έναντι 0,33%), τις αφηρημένες (2,74% έναντι 1,66%) και αντώνυμες/ 

αντίθετες έννοιες (2,02% έναντι 0,83%). Αντιθέτως, τα παιδιά 5 ετών σημειώνουν 

μεγαλύτερα ποσοστά παραγωγής σημασιολογικά ασαφών λέξεων (1,83% έναντι 

0,57%). Αυτή η γλωσσική συμπεριφορά είναι αναμενόμενη διότι η εμφάνιση 

σημασιολογικά ασαφών λέξεων φθίνει με τη συστηματική διδασκαλία του 

λεξιλογίου.  

 

 

 

 

 

Περιγραφικά στατιστικά 

  N Min Max Sum Mean Std. 

Dev. 

ΗΛΙΚΙΑ 23 5 6 134 5,8261 ,38755 

ΟΝΟΜΑΤΑ 23 4 26 266 11,57 5,892 

ΡΗΜΑΤΑ 23 0 6 27 1,17 1,586 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ 23 0 3 13 ,57 1,037 

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 23 1 14 111 4,83 3,639 

ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ 
23 0 6 45 1,96 2,033 

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΑ 
23 0 5 13 ,57 1,237 

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΕΣ 
23 3 20 252 10,9565 4,86619 

ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ 
23 ,00 6 43 1,8696 1,71370 

ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ 
23 ,00 3 16 ,6957 ,92612 

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ 23 ,00 5 38 1,6522 ,98205 

ΣΗΜ.ΑΣΑΦΕΙΣ 23 ,00 8 14 ,6087 1,69864 

Valid N (listwise) 23           
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Σχήμα 1. Επιδόσεις παιδιών ΠΗ (5 ετών) 

 

 
 

 
Σχήμα 2. Επιδόσεις παιδιών ΠΗ (6 ετών) 

 

 
 

Ο πίνακας 2 συνοψίζει τις επιδόσεις των παιδιών ΠΣΗ στις εξεταζόμενες 

λεξιλογικές κατηγορίες, ενώ τα σχήματα 3–5 παρουσιάζουν τις αντίστοιχες επιδόσεις 

των παιδιών ανά ηλικίες. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2, τα ποσοστά των παιδιών 

ΠΣΗ τα οποία φοιτούν στις πρώτες τρεις τάξεις του δημοτικού σχολείου δεν είναι 

εντυπωσιακά υψηλότερα από αυτά των παιδιών ΠΗ. Συγκεκριμένα, τα παιδιά ΠΣΗ 

σημειώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις τους στην παραγωγή ονομάτων (13,12% έναντι 

11,57% των παιδιών ΠΗ) με κυριολεκτική σημασία (~12,23%, έναντι 10,95% των 

παιδιών ΠΗ). Η γλωσσική αυτή συμπεριφορά είναι αναμενόμενη δεδομένου ότι το 

λεξιλόγιο των παιδιών ΠΣΗ εμπλουτίζεται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά σε σχέση 

με το αντίστοιχο των παιδιών ΠΗ ηλικίας. Αναμενόμενη επίσης είναι η χαμηλών 

ποσοστών πραγμάτωση σημασιολογικά ασαφών λέξεων, δεδομένου ότι τα παιδιά 

ΠΣΗ φτάνουν ή έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο μορφοσυντακτικής και 

σημασιολογικής τους ανάπτυξης. Αυτό όμως που δεν συνιστά αναμενόμενη 

γλωσσική συμπεριφορά είναι η χαμηλή επίδοση των παιδιών ΠΣΗ στην παραγωγή 

σύνθετων και παράγωγων λέξεων, συγκεκριμένα στην παραγωγή υποκοριστικών 

(,85%), και την παραγωγή αντώνυμων/ αντίθετων λέξεων (~1,38%). Πολύ χαμηλές 
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είναι οι επιδόσεις και στην παραγωγή λέξεων αφηρημένων εννοιών/ σημασιών (~ 

,92%). 

 
Πίνακας 2: Επιδόσεις στις εξεταζόμενες λεξιλογικές κατηγορίες – παιδιά σχολικής ηλικίας 

 

Περιγραφικά στατιστικά 

 N 

 

Min Max Sum Mean Std. Dev. 

ΟΝΟΜΑΤΑpost 26 7 18 341 13,12 2,673 

ΡΗΜΑΤΑpost 26 0 2 8 ,31 ,618 

ΣΥΝΘΕΤΕΣpost 26 0 3 18 ,69 ,884 

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣpost 26 0 8 56 2,15 2,111 

ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑpost 26 0 7 22 ,85 1,690 

ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΑpost 26 0 0 0 ,00 ,000 

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΕΣpost 26 6,00 18,00 318,00 12,2308 3,21630 

ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣpost 26 ,00 3,00 24,00 ,9231 ,84489 

ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ 26 ,00 5,00 43,00 1,6538 1,29437 

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ 26 ,00 5,00 36,00 1,3846 1,23538 

ΣΗΜ.ΑΣΑΦΕΙΣ 26 ,00 1,00 5,00 ,1923 ,40192 

Valid N (listwise) 26      

       

 

Στα επόμενα τρία σχήματα απεικονίζεται η εξελικτικότητα στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου παιδιών ΠΣΗ στην ηλικία των 7, 8 και 9 χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, το 

σχήμα 3, απεικονίζει τις εξεταζόμενες λεξιλογικές κατηγορίες σε παιδιά ηλικίας 7 

ετών. Οι επιδόσεις είναι καλύτερες όσον αφορά την παραγωγή ονομάτων (11,22%, 

έναντι 13,12% των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων) και τη χρήση κυριολεκτικών 

εννοιών (~10,33%, έναντι ~12,23% των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων). Πολύ 

χαμηλά επίσης τα ποσοστά για τις σύνθετες και τις παράγωγες λέξεις ( ,33% και 

1,67%, αντιστοίχως), τις υποκοριστικές και αντώνυμες/ αντίθετες λέξεις ( ,33% και 

~,77, αντιστοίχως). Χαμηλές επιδόσεις δείχνουν τα ποσοστά για ρηματικές και 

αφηρημένες έννοιες ( ,11% και ~,88, αντιστοίχως) καθώς και για σημασιολογικά 

ασαφείς (~,33%). 

 
Σχήμα 3. Επιδόσεις παιδιών σχολικής ηλικίας (7 ετών) 
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Το σχήμα 4 αποτυπώνει τη γλωσσική συμπεριφορά των παιδιών 8 ετών. Η 

παραγωγή ονομάτων παρουσιάζει ποσοστό 14,27% έναντι των ρημάτων στα οποία 

παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις (~,40%). Επίσης, προτιμώνται οι λέξεις 

περιεχομένου με κυριολεκτική σημασία (~13,26%) έναντι αυτών με αφηρημένη 

σημασία (1%). Συνώνυμες λέξεις παράγονται σε ποσοστό ~1,66%, ενώ αντίθετες/ 

αντώνυμες λέξεις σε ποσοστό (~1,53%). Το ποσοστό των παράγωγων λέξεων 

ανέρχεται στο ποσοστό του 2,67%. Από αυτό, το ποσοστό υποκοριστικών λέξεων 

ανέρχεται στο 1,27% και των σύνθετων λέξεων στο ~,66%. Τέλος, σημασιολογικά 

ασαφείς λέξεις παράγονται σε ποσοστό ~,66%. 
 

Σχήμα 4. Επιδόσεις παιδιών σχολικής ηλικίας (8 ετών) 

 
 

Τέλος, το σχήμα 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των παιδιών 9 ετών. 

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ονομάτων φτάνει το 13%, ενώ των ρημάτων μόλις και 

αγγίζει το ,5%. Οι κυριολεκτικής σημασίας λέξεις παράγονται σε ποσοστό 13%, ενώ 

οι αφηρημένου περιεχομένου λέξεις σημειώνουν ποσοστό ,5%. Τα παιδιά 9 ετών 

σημειώνουν υψηλότερη επίδοση στις αντίθετες/αντώνυμες λέξεις (3%) συγκριτικά 

προς τις συνώνυμες λέξεις (2,5%). Οι σημασιολογικά ασαφείς λέξεις εμφανίζονται σε 

ποσοστό ,5%. Τέλος, οι παράγωγες λέξεις έχουν ποσοστό σχηματισμού που φτάνει το 

,5%. Όλες είναι σύνθετες. 
 

Σχήμα 5. Επιδόσεις παιδιών σχολικής ηλικίας (9 ετών) 
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Συνολικά, από την ανάλυση που έγινε μέσω του συντελεστή συσχέτισης των 

συνεχών μεταβλητών της έρευνας προέκυψε ότι η ηλικία υπήρξε στατιστικά 

σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης για τις εξεταζόμενες κατηγορίες των 

ονομάτων, των λέξεων κυριολεκτικής σημασίας καθώς και για τις αντώνυμες/ 

αντίθετες λέξεις (για παράδειγμα, όσο μεγαλύτερα σε ηλικία είναι τα παιδιά τόσο 

περισσότερες αντώνυμες/αντίθετες λέξεις παράγουν). Η ηλικία φαίνεται να είναι 

στατιστικά σημαντική και στις περιπτώσεις των αφηρημένων εννοιών (τα παιδιά 

ΠΣΗ σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά ΠΗ) και τις σημασιολογικά 

ασαφείς λέξεις (τα παιδιά ΠΗ εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα παιδιά ΠΣΗ). 

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά ΠΗ είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα 

παιδιά ΠΣΗ όσον αφορά τις κατηγορίες των παράγωγων λέξεων και, επίσης, των 

υποκοριστικών και των μεγεθυντικών.  

Η συχνότερη εμφάνιση σημασιολογικά ασαφών λέξεων σε παιδιά ΠΗ και 

αφηρημένων εννοιών σε παιδιά ΠΣΗ συνιστά αναμενόμενη γλωσσική συμπεριφορά. 

Η καλύτερη επίδοση των παιδιών ΠΗ στην παραγωγή μορφολογικά σύνθετων δομών 

συγκριτικά προς τα παιδιά ΠΣΗ δεν αποτελεί αναμενόμενη γλωσσική συμπεριφορά 

και αυτό γιατί η ανάπτυξη του λεξιλογίου προϋποθέτει και τον χειρισμό μορφολογικά 

σύνθετων σχηματισμών (βλ. Tzakosta & Hadzidaki 2013). Μάλιστα, ενώ η επίδοση 

των παιδιών ΠΣΗ φαίνεται να βελτιώνεται στην ομάδα παιδιών 8 ετών, οι επιδόσεις 

φθίνουν και πάλι στα παιδιά 9 ετών. Το θέμα απαιτεί περαιτέρω και ενδελεχή έρευνα 

προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το αν τα πορίσματα αυτά 

συνιστούν εξαίρεση ή αν μπορούν να γενικευθούν και να μας οδηγήσουν σε 

συγκεκριμένα συμπεράσματα αναφορικά με τους τρόπους διδασκαλίας του 

λεξιλογίου και του σημασιολογικού τομέα της γλώσσας γενικότερα.  

 

 

5. Συμπεράσματα – σύνοψη 

 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα βιωματικής διδασκαλίας με θέμα το 

προσφυγικό ζήτημα καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της, ιδιαιτέρως στο 

επίπεδο της αξιολόγησης της ανάπτυξης του λεξιλογίου, σε παιδιά ΠΗ και ΠΣΗ. Η 

φάση των συνεντεύξεων που διενεργήθηκε πριν την εφαρμογή της διδασκαλίας 

ανέδειξε ότι η ενημέρωση των παιδιών σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα υπήρξε 

ελλιπής ή ανακριβής, ιδιαιτέρως στα προνήπια, ωστόσο, όλα τα παιδιά είχαν θετική 

στάση απέναντι στους πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος 

τα παιδιά έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για το προσφυγικό ζήτημα και ανέπτυξαν 

έντονη ενσυναίσθηση σχετικά με τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονταν οι 

πρόσφυγες.  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος σε καθαρά γλωσσικό επίπεδο έδειξαν ότι 

οι βιωματικές διδασκαλίες συνιστούν ένα εργαλείο ‘φυσικής’ αξιολόγησης της 

ανάπτυξης του λεξιλογίου των παιδιών αλλά και γλωσσικής διδασκαλίας. Οι 

βιωματικές διδακτικές παρεμβάσεις ενισχύουν την αξία της επικοινωνιακής–

κειμενοκεντρικής προσέγγισης για τη γλωσσική διδασκαλία. Οι ιστορίες επίσης 

συνιστούν έναν φυσικό τρόπο διδασκαλίας και ανίχνευσης προβλημάτων ή/και 

προόδου στο επίπεδο του λεξιλογίου. 

Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι από τις λέξεις περιεχομένου τα ονόματα 

εμφανίζονται γρηγορότερα και συχνότερα από τα ρήματα. Επίσης, οι παράγωγες 

λέξεις εμφανίζονται γρηγορότερα και συχνότερα από τις σύνθετες λέξεις (βλ. 

ενδεικτικά Tzakosta & Hadzidaki 2013). Τα παιδιά ευκολότερα παράγουν αντίθετες 

και αντώνυμες έννοιες παρά συνώνυμες. Τέλος, οι λέξεις κυριολεκτικής σημασίας 
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εμφανίζονται γρηγορότερα και συχνότερα από τις αφηρημένων σημασιών λέξεις. 

Τέτοια αποτελέσματα κάνουν σαφείς προτάσεις σχετικά με τη σειρά της διδασκαλίας 

του λεξιλογίου στο σχολείο η οποία, για να είναι επιτυχημένη, είναι αναγκαίο να 

ακολουθεί τη σειρά εκμάθησης του λεξιλογίου σε ‘φυσικά περιβάλλοντα’.  
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Abstract 

 

The present research is an attempt to highlight the linguistic ideologies of teachers 

working in public education and the linguistic practices they employ. Specifically, it 

is explored whether and in which way their linguistic ideologies determine their 

linguistic practices and affect the language behaviors of both parents and children 

coming from different nationalities, firstly at the micro–level of the school and the 

family and then at the macro–level of society. This research is conducted in two 

countries, France and Greece, in order to accomplish a study of the two different 

educational realities and a comparison between them.  

 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα έρευνα γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των γλωσσικών ιδεολογιών 

των δασκάλων εργαζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση και των γλωσσικών τους 

πρακτικών. Συγκεκριμένα, αναζητείται το εάν και πώς οι γλωσσικές τους ιδεολογίες 

καθορίζουν τις γλωσσικές τους πρακτικές και επηρεάζουν τις γλωσσικές 

συμπεριφορές γονέων και παιδιών προερχόμενων από διαφορετικές εθνικότητες, 

πρώτα στο μικρο–επίπεδο του σχολείου και της οικογένειας και ύστερα στο μακρο–

επίπεδο της κοινωνίας. Η εν λόγω έρευνα διεξάγεται σε δυο χώρες, τη Γαλλία και την 

Ελλάδα, με σκοπό τη μελέτη των δυο διαφορετικών εκπαιδευτικών πραγματικοτήτων, 

αλλά και τη σύγκρισή τους. 

 

 

1. Εισαγωγή 

Η πολυπολιτισμική δημογραφική σύνθεση τόσο στη Γαλλία από παλαιότερα, όσο και 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μια πραγματικότητα. Η παρούσα 

κατάσταση δεν θα απουσίαζε φυσικά και από την εκπαίδευση. Έτσι, το δημόσιο 

δημοτικό σχολείο χαρακτηρίζεται από μια ποικιλομορφία γλωσσών και πολιτισμών 

και καλείται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία των απαραίτητων 

προϋποθέσεων αναγνώρισης και αποδοχής του πλουραλισμού και της ετερότητας. 

Βέβαια, για να πραγματοποιηθεί αυτό είναι αναγκαία η υπέρβαση του 

μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού του χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, αυτό που 

mailto:dimitzatzou@gmail.com
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επιχειρείται να αναδειχθεί μέσα από το εν λόγω εγχείρημα είναι ο ρόλος των ίδιων 

των δασκάλων και η επιρροή τους στη συνέχιση ή μη της διγλωσσίας των 

μαθητών/ριών. Δηλαδή, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξερεύνηση του εάν 

και πώς οι γλωσσικές ιδεολογίες των δασκάλων καθορίζουν τις γλωσσικές τους 

πρακτικές και επηρεάζουν τις γλωσσικές συμπεριφορές γονέων και παιδιών 

προερχόμενων από διαφορετικές εθνικότητες, στο σχολείο και στην οικογένεια 

(μικρο–επίπεδο) και κατόπιν στην κοινωνία (μακρο–επίπεδο) (Γκαϊνταρτζή, 2012).  

 

 

2. Αποσαφήνιση όρων 

 

Γλωσσικές ιδεολογίες  

Υπάρχει μια μεγάλη αναγνώριση των γλωσσικών ιδεολογιών σαν ένα κρίσιμο θέμα 

στη μελέτη της γλώσσας και της κοινωνίας, ειδικά όταν πρόκειται να γίνει 

αξιολόγηση στις σχέσεις μεταξύ γλώσσας, κοινωνικής δομής και δύναμης/εξουσίας, 

καθώς και όταν πρέπει να αξιολογηθούν τα κίνητρα και οι αιτίες της γλωσσικής 

αλλαγής (Blommaert, 1999: 1). Αυτές επηρεάζονται από την εξουσία και τείνουν να 

γίνουν η πηγή των κοινωνικών εντάσεων, που διαμορφώνουν τις γλωσσικές 

πρακτικές των κοινωνιών (Curdt–Christiansen, 2013: 2–5).     

Ο Schiffman (1996) προσδιορίζει τις γλωσσικές ιδεολογίες ως υποσυνείδητες 

αντιλήψεις και υποθέσεις για την κοινωνική χρησιμότητα μιας συγκεκριμένης 

γλώσσας στη δεδομένη κοινωνία, η οποία αντικατοπτρίζει τις αξίες και τα πρότυπα 

που βασίζονται στη γλωσσική κουλτούρα της κοινωνίας. H Woolard (1998) 

επισημαίνει ότι οι γλωσσικές ιδεολογίες είναι κοινωνικά εγκατεστημένες και 

βρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση με ζητήματα ταυτότητας και εξουσίας στην 

κοινωνία. Δηλαδή, δεν αφορούν μόνο τη γλώσσα, αλλά σχετίζονται με την 

εκπαίδευση, τη θρησκεία, την κοινωνικοποίηση και την κουλτούρα  και αφορούν 

ζητήματα που σχετίζονται με τις ιδέες, την κατανόηση και τη συνειδητότητα των 

ανθρώπων.           

«Η γλώσσα δεν είναι αθώα» σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1999: 24), καθώς 

«πολυάριθμες πληροφορίες κοινωνικές και ιδεολογικά μηνύματα κάθε λογής 

περιέχονται στις λέξεις, στις πιο απλές φράσεις, στο χειρισμό των λέξεων και της 

σύνταξης και στις γραμματικές επιλογές που κάνει ο κάθε ομιλητής». Συνεπώς, η 

μελέτη των γλωσσικών ιδεολογιών και των ρόλων τους στο σχολείο, σε συνάρτηση 

με τη σημασία των σχέσεων εξουσίας, αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα 

που μας βοηθά να κατανοήσουμε την κοινωνιο–γλωσσική πραγματικότητα των 

δίγλωσσων παιδιών (Γκαϊνταρτζή, 2012).       

Οι γλωσσικές ιδεολογίες λοιπόν, οι οποίες αποτελούν κοινωνικές κατασκευές 

που βασίζονται σε ζητήματα εξουσίας, πρέπει να αποτελούν ένα βασικό ζήτημα προς 

μελέτη καθότι μπορούν να επηρεάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεδομένου του 

ότι η διδασκαλία αποτελεί μια σχέση αλληλεπίδρασης και αμοιβαίου εμπλουτισμού 

μεταξύ των συμμετεχόντων της, είναι αναγκαία η ανάδειξη των γλωσσικών 

ιδεολογιών των εκπαιδευτικών με σκοπό όχι μόνο την αναγνώριση των δικών τους 

πρακτικών, αλλά και την αναγνώριση των γλωσσικών στάσεων και συμπεριφορών  

από την πλευρά των μαθητών/ριών μεταναστευτικής καταγωγής και των οικογενειών 

τους. 
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3. Δεδομένα παλαιότερων ερευνών 

 

Ελλάδα 

 

Τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών αναδεικνύουν ότι οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την ύπαρξη των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής 

στην τάξη επικεντρώνονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σχολείο 

καθώς και στα προβλήματα που δημιουργούνται. Μάλιστα, η πλειονότητα αυτών 

υπογραμμίζει την αδυναμία των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στην ετερότητα 

της τάξης τους (Τσοκαλίδου, 2005; Σκούρτου, 2002; Skourtou et al., 2004). Επίσης, 

αν και οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές στάσεις ως προς τη διγλωσσία, τη διατήρηση 

και την εκμάθηση της πρώτης γλώσσας των παιδιών, εντούτοις, αδυνατούν να 

κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της στήριξης της διγλωσσίας, αναφορικά με τη 

γλωσσική και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών (Σκούρτου, 2002; Skourtou et 

al., 2004; Τσοκαλίδου, 2005; Μητακίδου & Δανιηλίδου, 2007).    

Σύμφωνα με την Τσοκαλίδου (2012: 44), στη διδακτική πράξη η διγλωσσία των 

παιδιών παραμένει «αφανής», δηλαδή η γλώσσα τους δεν αναδεικνύεται στο πλαίσιο 

της τάξης και αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Η ιδεολογία της μονογλωσσίας είναι 

εμφανής και στις συμβουλές που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στους μετανάστες γονείς, 

καθώς πολλοί τους συμβουλεύουν  να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στο σπίτι 

με τα παιδιά τους και όχι τη γλώσσα καταγωγής, η οποία αποτελεί εμπόδιο για την 

ανάπτυξη της ελληνικής (Μητακίδου & Δανιηλίδου, 2007; Χατζηδάκη, 2007; 

Κασσίμη, 2005; Γκαϊνταρτζή, 2012; Τσοκαλίδου, 2005). Επίσης, σύμφωνα με την 

έρευνα των Μητακίδου & Δανιηλίδου (2007), αν και παρατηρείται ότι σταδιακά οι 

εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν θετικές στάσεις ως προς τη διγλωσσία και αναγνωρίζεται 

η συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος, εντούτοις, η ελλειμματική γνώση ως 

προς τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας είναι εμφανής.      

Η Τσοκαλίδου (2005:37–50) διαπιστώνει πως οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν 

σημαντική την ανάπτυξη της διγλωσσίας των παιδιών, δηλώνοντας ότι η ανάπτυξη 

και των δυο γλωσσών δεν αποτελεί ευθύνη του σχολείου. Συνεπώς οι δραστηριότητες 

που προάγουν την πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία βρίσκονται εκτός 

της τάξης, ενώ η εμπλοκή των μεταναστών γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι περιορισμένη. Επίσης, η έρευνα της Γκαϊνταρτζή (2012: 430–434) ανέδειξε ότι 

οι γλωσσικές ιδεολογίες και πρακτικές των εκπαιδευτικών βασίζονται στη 

μονογλωσσία. Μάλιστα αν και η γλωσσική και η πολιτισμική ετερογένεια 

αξιολογούνται θετικά σε ένα θεωρητικό επίπεδο από τους/τις εκπαιδευτικούς, 

πρακτικά αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα και η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας 

αναγνωρίζεται ως ευθύνη της οικογένειας.       

Σε έρευνα της Σκούρτου (2008)
194

 οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δυσκολεύονται 

να δεχτούν τη σημασία που έχει η πρώτη γλώσσα στην κατάκτηση της δεύτερης. Αν 

και αναγνωρίζουν και αποδέχονται τη διγλωσσία των μαθητών τους, παρόλα αυτά 

δυσπιστούν για τη σύνδεση της ελληνικής (κυρίαρχης γλώσσας) με μια άλλη γλώσσα. 

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα της Κασίμη (2005), οι εκπαιδευτικοί δε 

χρησιμοποιούν την έννοια «διγλωσσία» όταν αναφέρονται στους/στις αλλοδαπούς/ές 

μαθητές/ριες. Αυτή η κατάσταση βέβαια αναδεικνύει την πολιτική αλλά και 

ιδεολογική αντίληψη της διγλωσσίας. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τις 

σχολικές δυσκολίες των αλλοδαπών μαθητών/ριών στη διγλωσσία και  θεωρούν ότι η 

πλειοψηφία των μεταναστών γονέων δεν ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση των 

                                                           
194Όπως αναφέρεται στο Σκούρτου, Ε. (2011) Η διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg, σ. 25. 
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παιδιών τους. Το ίδιο γίνεται εμφανές και από την έρευνα της Χατζηδάκη (2007) 

σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη συμμετοχή των 

μεταναστών γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Διαφαίνεται δηλαδή ότι η 

πλειονότητα αυτών έχουν μια αρνητική εικόνα για τη δυνατότητα ενεργούς 

συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση. 

 

Γαλλία 

 

Στη Γαλλία οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν τους/τις μαθητές/ριες 

που έχουν έρθει πρόσφατα στη χώρα έχοντας μειωμένες απαιτήσεις από αυτούς/ες, 

μην ενθαρρύνοντάς τους/τες και αξιολογώντας τους/τες βασισμένοι/ες σε 

«παραδοσιακές προσεγγίσεις» (αξιολόγηση γραπτού λόγου, εγκατάλειψη 

προφορικού) (Auger, 2010: 45), ενώ οι δραστηριότητες τύπου «eveil aux langues» 

χρησιμοποιούνται σπάνια στην τάξη (Auger, 2008: 129). Ως εκ τούτου, πολλά παιδιά 

έχουν «εσωτερικεύσει» μια αρνητική αναπαράσταση της γλώσσας τους και της εν 

δυνάμει διγλωσσίας τους (Auger, 2006: 113).      

Αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διγλωσσία, ακόμη 

και σήμερα υπάρχει μια αρνητική αναπαράσταση, καθώς αναγνωρίζεται ως 

χαρακτηριστικό της ελίτ, δηλαδή είναι συνδεδεμένη με τα παιδιά από ευνοϊκά 

κοινωνικό–πολιτισμικά περιβάλλοντα, ενώ αντίθετα δε συνδέεται με τα παιδιά που 

προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα (Varro, 2003). Επιπροσθέτως, η 

διγλωσσία των παιδιών που προέρχονται από μειονότητες είτε αγνοείται είτε 

θεωρείται ως εμπόδιο ή πρόβλημα για την εκμάθηση των γαλλικών και επομένως ως 

πηγή μαθησιακών δυσκολιών (Castellotti & Moore, 2002; Clerc, 2007; Hélot & 

Young, 2002; Hélot & Young, 2006; Varro, 2003; Young, 2011). Επίσης, κάποιοι/ες 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η διγλωσσία και η πολυγλωσσία είναι ένα ατού όταν 

υπάρχει άψογη μεταχείριση των γλωσσών τόσο στον γραπτό, όσο και στον 

προφορικό λόγο (Clerc, 2007).         

Σε μια έρευνα όπου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με διευθυντές/ριες 

σχολείων αγροτικών και αστικών περιοχών (Young, 2011), έγινε αντιληπτό ότι 

υπήρχε μια λανθασμένη αντίληψη για την πολυγλωσσία και μάλιστα πολλοί/ές από 

αυτούς/ές τη συσχέτιζαν αποκλειστικά με την εκμάθηση των γαλλικών ή των 

γερμανικών. Θεωρούσαν ως μόνες νόμιμες γλώσσες αυτές του σχολείου και 

αδυνατούσαν να κατανοήσουν ότι και οι γλώσσες των μαθητών/ριών είναι ισότιμες 

με όλες τις υπόλοιπες. Επίσης χρησιμοποιούσαν όρους όπως «ξένες γλώσσες», 

αναφερόμενοι στις μητρικές γλώσσες των παιδιών και χαρακτήριζαν ως «μητρική 

γλώσσα» τα γαλλικά στο σχολείο, μια κατάσταση που καταδεικνύει εθνοκεντρισμό. 

Εν τέλει, αναφορικά με τη χρήση γλωσσών στο σχολικό πλαίσιο, επισημάνθηκε ότι 

όταν μια άλλη γλώσσα χρησιμοποιείται στο σχολείο, απειλούνται οι αξίες της 

δημοκρατίας, αλλά και αυτή η κατάσταση μπορεί να συντελέσει στην απόρριψη των 

μαθητών/ριών από τους/τις συμμαθητές/τριές τους (Young, 2011: 95–107).   

Η ανάγκη επιμόρφωσης επισημαίνεται και από τους/τις ίδιους/ες 

εκπαιδευτικούς. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τάξεις CLIN,CRI,CLA 

όπου οι μαθητές/ριες μεταναστευτικής καταγωγής παρακολουθούν μαθήματα 

γαλλικών, σημειώθηκε από τους/τις ίδιους/ιες τους/τις εκπαιδευτικούς η ανάγκη για 

την επιμόρφωσή τους (Clerc, 2005). Συνεπώς, τα προβλήματα της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών είναι ορατά (Coste, 1991). Επίσης, σχετικά με τις αναπαραστάσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με το ρόλο των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους: 

αν και όσες αφορούν την αρνητική επιρροή της πρώτης τους γλώσσας, μερικές φορές 

εξασθενούν, εντούτοις, αντικαθίστανται από άλλες διαστρεβλωμένες. Θεωρούν ότι οι 
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γονείς δε μιλούν στα παιδιά τους, παρά μόνο για να τους δώσουν οδηγίες (Auger, 

2010). 

 

 

4. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας – Ερευνητικά εργαλεία 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δάσκαλοι/ες δημόσιων δημοτικών σχολείων στη 

Γαλλία και στην Ελλάδα. Στη Γαλλία το δείγμα προέρχεται από δυο σχολεία που 

βρίσκονται στην πόλη Le Mans. Συγκεκριμένα 4 δάσκαλοι και 4 δασκάλες διαφόρων 

τάξεων έλαβαν μέρος στην εν λόγω μελέτη. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα όπου 4 

δάσκαλοι και 4 δασκάλες εργαζόμενοι/ες σε δυο σχολεία της Θεσσαλονίκης 

αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι δεδομένου ότι το 

δείγμα είναι μικρό, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μελέτες περίπτωσης από τις οποίες 

δεν μπορεί να προκύψει γενίκευση.      

Με σκοπό τα συλλεχθέντα δεδομένα να είναι περισσότερο αξιόπιστα, 

χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός μεθόδων: α) μη συμμετοχικές παρατηρήσεις σε 

τάξεις, β) άτυπες συζητήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς και γ) ημιδομημένες 

συνεντεύξεις. Αναφορικά με τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, αυτές επιλέχθηκαν διότι 

μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε εκτός από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

αντίστοιχες ανοιχτού τύπου, με σκοπό τη διευκρίνιση πιθανών ασαφειών 

(Καραγεώργος, 2002). Βέβαια, οι συνεντεύξεις αν και παρέχουν σημαντικά δεδομένα, 

εντούτοις, αντικατοπτρίζουν μόνο το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι και όχι αυτό 

που συμβαίνει στην πραγματικότητα (Nisbet & Watt,1984: 13). Γι' αυτό επιλέχθηκε 

και η άμεση παρατήρηση, σύμφωνα με τα δεδομένα της οποίας υπήρξαν αντιφάσεις 

από ορισμένους εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι άτυπες συζητήσεις με τη σειρά τους 

έδωσαν τη δυνατότητα για καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, 

με στόχο την όσο το δυνατόν αξιόπιστη ανάλυσή του. 

 

Συλλογή δεδομένων 

  

Η πρώτη φάση διεξαγωγής της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου–Μαΐου του 2014 στην πόλη του Le Mans στη Γαλλία. Η έρευνα έλαβε 

χώρα σε δυο δημόσια δημοτικά σχολεία. Έτσι, στο πρώτο σχολείο 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50 ώρες παρατήρησης και 6 συνεντεύξεις με τους/τις 

δασκάλου/ες, ενώ στο δεύτερο σχολείο πραγματοποιήθηκαν 2 συνεντεύξεις. Από τις 

50 ώρες παρατήρησης οι 20 πραγματοποιήθηκαν στην τρίτη τάξη (CE2), οι 15 στη 

δευτέρα τάξη (CE1) και οι υπόλοιπες 15 στην πέμπτη τάξη (CM2). Οι δάσκαλοι/ες 

στις τάξεις των οποίων έγιναν οι παρατηρήσεις συμμετείχαν και στις συνεντεύξεις.

 Η δεύτερη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και τον 

Φεβρουάριο του 2015 στη Θεσσαλονίκη και διεξήχθη με τον ίδιο τρόπο που έγινε και 

στη Γαλλία. Δηλαδή, στην έρευνα συμμετείχαν δυο δημόσια δημοτικά σχολεία της, 

στο πρώτο πραγματοποιήθηκαν 50 ώρες παρατήρησης, εκ των οποίων 20 έγιναν στην 

τρίτη τάξη του δημοτικού, 15 στην πέμπτη και 15 στη δευτέρα, ενώ στο δεύτερο 

σχολείο πραγματοποιήθηκαν μόνο δυο συνεντεύξεις. 
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Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων 

 

Με σκοπό να αναλυθούν τα δεδομένα της παρατήρησης, ακολούθησε η καταγραφή 

και ο σχολιασμός τους με βάση τις σημειώσεις από την παρακολούθηση των τάξεων. 

Αναφορικά με την ανάλυση των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 

περιεχομένου και η κριτική ανάλυση του λόγου. Έτσι, έγινε η θεματική ανάλυση του 

υλικού σε συνδυασμό με στοιχεία της κριτικής ανάλυσης του λόγου, ώστε να 

διαφωτιστούν τα ιδεολογικά ζητήματα του λόγου των εκπαιδευτικών.  

Η Κριτική Ανάλυση επιδιώκει θεωρητικά να συνδυάσει τη μικρο–ανάλυση των 

διαφορετικών εκφάνσεων του λόγου σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, 

με τη μακρο–ανάλυση της κοινωνικής δομής στην οποία εντάσσεται και ο λόγος 

(Fairclough, 1992; van Dijk 1998). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η 

θεωρητική προσέγγιση της ιδεολογίας του van Dijk, με σκοπό να μελετηθούν και να 

αναλυθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε επίπεδο γλωσσικών ιδεολογιών. Αυτή η 

προσέγγιση που συνδυάζει τη γνώση, την κοινωνία και τον λόγο (van Dijk, 1998: 5), 

ορίζει τις ιδεολογίες ως «συστήματα ιδεών» που ανήκουν στο «συμβολικό πεδίο της 

σκέψης και της αντίληψης» (γνωστική διάσταση), τα οποία μοιράζονται τα μέλη μιας 

κοινωνικής ομάδας (κοινωνική διάσταση) (van Dijk, 1998: 5). 

Με βάση αυτή την προσέγγιση, ορισμένα από τα στοιχεία που μελετήθηκαν 

είναι τα ακόλουθα: οι προτάσεις–δηλώσεις που θεωρούνται ως δεδομένες και 

παρουσιάζονται ως γνώση (Fairclough, 1992; van Dijk, 1998), τα «local meanings» 

όπως οι έννοιες των λέξεων, οι δομές των προτάσεων που είναι αποτέλεσμα της 

επιλογής που κάνουν οι ομιλητές/ριες στο πλαίσιο των νοητικών τους μοντέλων ή 

των υπαρχουσών κοινωνικών πεποιθήσεων (vanDijk, 1998: 266–267), οι έμμεσες και 

υπονοούμενες σημασίες, όπως είναι οι υπαινιγμοί, οι υποθέσεις, η αοριστία κ.ά. (van 

Dijk, 1998: 207), τα σημεία του αυθόρμητου λόγου, τα ρητορικά σχήματα, όπως είναι 

η μεταφορά, η παρομοίωση, η υπερβολή κ.ά.(van Dijk, 1998: 208), η πόλωση 

ανάμεσα σε «εμάς» και τους «άλλους» με στοιχεία θετικής παρουσίασης του «εαυτού» 

και αρνητικής παρουσίασης του «άλλου» (van Dijk, 1998: 267) κ.ά.  

 

 

5. Αποτελέσματα Γαλλίας και Ελλάδας 

 

Μέσα από τις παρατηρήσεις που έλαβαν χώρα στις τάξεις, έγινε σαφές ότι οι 

εκπαιδευτικοί βασίζονται σε μονογλωσσικές πρακτικές, οι οποίες δε λαμβάνουν 

υπόψη το υπόβαθρο των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής. Μάλιστα τις 

περισσότερες φορές αδιαφορούσαν για τα παιδιά που δε συμμετείχαν στο μάθημα, 

μεταξύ αυτών και ορισμένα από τα παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει «η ασυμφωνία μεταξύ αυτοαναφερόμενης και παρατηρούμενης 

συμπεριφοράς» (Σαραφίδου, 2011: 32) του δασκάλου της πέμπτης τάξης στη Γαλλία. 

Ενώ στη συνέντευξη ο δάσκαλος είχε σημειώσει ότι βοηθά τα παιδιά να κατακτήσουν 

το βασικό λεξιλόγιο στη γαλλική γλώσσα, κατά την παρατήρηση διαφάνηκε ότι απλά 

αδιαφορούσε γι’ αυτά. Συγκεκριμένα, μια μαθήτρια του ζητούσε επανειλημμένα 

βοήθεια κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο ίδιος όμως την αγνοούσε διαρκώς. 

 Παρακάτω διαφαίνονται οι θεματικές που έχουν προκύψει από τα λεγόμενα 

των ίδιων των εκπαιδευτικών μέσα από τις συνεντεύξεις: 
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1. Ιδεολογία της μονογλωσσίας 

 

1.1. Οι μητρικές γλώσσες των μαθητών/ριών εκτός τάξης και εκτός σχολικού πλαισίου 

 

Απόσπασμα 1 Γαλλία: 

Π: Θεωρείτε σημαντικό για το δάσκαλο να γνωρίζει τις ρίζες, την ταυτότητα και τη 

μητρική γλώσσα των μαθητών/ριών;  

Δ: Ναι, μπορεί να είναι σημαντικό να γνωρίζει τις ρίζες και τη μητρική γλώσσα των 

μαθητών προφανώς (…). Μετά μέσα στην τάξη μου, δεν δίνουμε υποχρεωτικά προσοχή 

...δεν λαμβάνουμε υποχρεωτικά υπόψη, αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να μάθει να 

μιλάει τα γαλλικά… 

 

 Η διπλή άρνηση στα λόγια του παραπάνω δασκάλου («δεν δίνουμε», «δεν 

λαμβάνουμε») και η επαναληπτική χρήση του επιρρήματος «υποχρεωτικά», γίνεται 

με σκοπό να τονιστεί η απουσία αυτών των πρακτικών, καθώς, όπως επισημαίνει ο 

ίδιος, στόχος είναι η εκμάθηση της γαλλικής. Η χρήση του επιρρήματος «κυρίως», 

γίνεται με σκοπό να αναδειχθεί η προτεραιότητα, δηλαδή η εκμάθηση της γαλλικής. 

Η ιδεολογία της μονογλωσσίας και ο αποκλεισμός των μητρικών γλωσσών από τη 

διδασκαλία είναι εμφανής. 

 

Απόσπασμα 2 Γαλλία: 

Π: Έχετε παρατηρήσει αν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στην 

τάξη / στο σχολείο;(…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Δ: Ναι κυρίως με την οικογένεια.                                                                                                                            

Π: Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό;                                                                                                                                 

Δ: Θεωρώ ότι αν είναι στο σχολείο εδώ, είναι καλό να προσπαθούν να μιλούν τα 

γαλλικά, αφού ο στόχος είναι να μάθουν τη γλώσσα. Να μάθουν γαλλικά (…) 

 

«Ο στόχος» του σχολείου είναι η εκμάθηση της γαλλικής, όπως αυτό εκφράζεται από 

τις δηλώσεις της δασκάλας: «να μιλούν τα γαλλικά», «να μάθουν τη γλώσσα», «να 

μάθουν γαλλικά». Η χρήση της υποτακτικής σε αυτό το σημείο, πέρα από την 

προτροπή, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι αποτελεί και μια προσταγή με σκοπό να 

επιτευχθεί επί της ουσίας ο «στόχος» που –προφανώς– είναι η ένταξη.  

 

Απόσπασμα 3 Ελλάδα:                                                                                                                                

Π: Θεωρείτε σημαντικό να γνωρίζει ο/η εκπαιδευτικός τις ρίζες, την ταυτότητα και τη 

μητρική γλώσσα των μαθητών/ριών του/της;(…)                                                                                          

Δ: Δεν νομίζω ότι μου είναι χρήσιμο σαν πληροφορία στην…πραγματικότητα. Μόνο το 

ότι υπάρχει επιρροή μιας άλλης μητρικής γλώσσας λόγω του ότι τη μιλούν στο σπίτι, 

μου χρειάζεται σαν γνώση (…). Στη διδασκαλία δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι. Δε 

μπορώ, δε γνωρίζω τη γλώσσα τους για να πω ότι θα τραβήξω παραλληλισμούς. 

 

 Η μητρική γλώσσα των παιδιών βρίσκεται εκτός σχολικής τάξης. Η χρήση της λέξης 

«επιρροή» έχει αρνητική χροιά, δηλώνοντας τη χρήση της μητρικής γλώσσας στο 

σπίτι από το παιδί ως «επιβάρυνση», όπως έχει διαφανεί από τον συνολικό λόγο της. 

Επιπροσθέτως, ένα ακόμη σημείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η χρήση του 

όρου «μιας άλλης μητρικής γλώσσας». Μια ακόμη ιδεολογική δήλωση που 

διακρίνεται από απουσία γνώσεων και παρουσία συγχύσεων. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη συνδέσεων/κοινών σημείων μεταξύ των 
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γλωσσών, όμως αποστασιοποιείται από αυτό τον ρόλο δηλώνοντας την ανικανότητά 

της, λόγω απουσίας γνώσης της γλώσσας των παιδιών. 

 

Απόσπασμα 4 Ελλάδα: 

Π: Έχετε παρατηρήσει αν τα παιδιά χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στην τάξη/ 

στο σχολείο;Τι πιστεύετε γι’ αυτό;                                                                                                                                                            

Δ: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται. Κάθετα δεν πρέπει να γίνεται καθόλου…και 

ήδη αυτό είναι σπανιότατο, δηλαδή τώρα δεν το βλέπουν να μιλούν αλβανικά, γι’ αυτό 

πριν από δεκαπέντε χρόνια μπορεί να μιλούσαν (…). Γενικά δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνε τη γλώσσα τους καθόλου εδώ. 

 

Ο ιδεολογικά μονογλωσσικά προσανατολισμένος λόγος της δασκάλας και η 

απόρριψη της μητρικής γλώσσας στο σχολικό πλαίσιο διαφαίνεται μέσα από τη 

χρήση των ακόλουθων φράσεων: «δεν πρέπει», «κάθετα δεν πρέπει να γίνεται 

καθόλου», «δεν πρέπει να χρησιμοποιούνε τη γλώσσα τους καθόλου εδώ». Οι 

απόλυτες δηλώσεις της, καθώς και το κύρος της ως δασκάλας του σχολείου, έχουν 

άμεσα επακόλουθα στις γλωσσικές συμπεριφορές γονέων και παιδιών. Γι’ αυτήν η 

μητρική γλώσσα των παιδιών είναι απαγορευμένη στο σχολείο. 

 

1.2 Οι μονογλωσσικές συμβουλές στους μετανάστες γονείς 

 

Απόσπασμα 5 Γαλλία: 

Π: Ποιες είναι οι συμβουλές σας στους γονείς σχετικά με τη χρήση της γαλλικής 

γλώσσας;       

Δ: Εάν οι γονείς μιλούν γαλλικά η συμβουλή είναι να μιλούν στο μέγιστο τα γαλλικά στο 

σπίτι. Αν δεν μιλούν καθόλου γαλλικά, εκεί περιπλέκεται. Αν δεν μιλούν τα 

γαλλικά...είναι να κοιτούν τα βιβλία, την εικονογράφηση με τα παιδιά...αν τα παιδιά 

ξέρουν να διαβάζουν, αλλά αυτό παραμένει δύσκολο (…) 

 

Η συμβουλή της συγκεκριμένης δασκάλας είναι η μέγιστη –δυνατή– χρήση της 

γαλλικής στο σπίτι («να μιλούν στο μέγιστο τα γαλλικά στο σπίτι», «τα γαλλικά όσο 

μπορούν στο σπίτι»). Κατόπιν, ως μια κατάσταση που «περιπλέκεται» 

χαρακτηρίζεται από την ίδια η μη γνώση της γαλλικής από τους γονείς. Όμως, η 

επιλογή της λέξης δεν είναι διόλου τυχαία, καθότι χρησιμοποιείται με σκοπό να 

αποδοθεί μια συγκεκριμένη σημασία, που υποδηλώνει μια θέση που βασίζεται σε 

ιδεολογική βάση (van Dijk, 1998: 2005): η μη γνώση της γαλλικής ως μια 

προβληματική και πολύπλοκη κατάσταση. 

 

Απόσπασμα 6  Γαλλία:  

Π: Ποιες είναι οι συμβουλές σας στους γονείς σχετικά με τη χρήση της γαλλικής 

γλώσσας;               

Δ: Εγώ ενθαρρύνω όλη την οικογένεια να ενταχθεί και να μάθει τα γαλλικά (…) Αλλά 

το να μάθουν τη γλώσσα της χώρας δεν σημαίνει να ξεχάσουν τη δική τους γλώσσα. 

Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να μάθουν (...).  

 

Ο δάσκαλος ενθαρρύνει την ένταξη και την εκμάθηση της γαλλικής. Η επαναληπτική 

χρήση της υποτακτικής «να μάθει», «να μάθουν» δηλώνει την προτροπή του για την 

εκμάθηση της κυρίαρχης γλώσσας. Ο ίδιος βέβαια αναγνωρίζει ότι η ένταξη δεν 

σημαίνει την απώλεια της γλώσσας τους, αλλά για τον ίδιο η ένταξη διαμέσου της 

γλώσσας αποτελεί μια αναγκαιότητα.  
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Απόσπασμα 7 Ελλάδα :                                                                                                               

Π: Τι συμβουλές τους δίνετε αναφορικά με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας;                                       

Δ: Αυτό, να τη χειρίζονται κυρίως, όταν προσπαθούν να μάθουν μια ελληνική γλώσσα, 

να ξεκινάνε από τις…απλές μορφές, από απλές λέξεις, αλλά να μην μένουν μόνο σε 

αυτές. Να προσπαθούν κάθε φορά να τις εμπλουτίζουν. Αλλά για να τη μάθουν πρέπει 

να τη λένε προφορικά, με καθαρή έτσι άρθρωση…να ταυτοποιούνε τη λέξη με το 

αντικείμενο, να το δείχνουν ώστε να ξέρουν. Όταν δεν καταλαβαίνουν πάντα να ρωτούν 

και πρέπει και ο κάθε…διδάσκων κάθε φορά να κατεβαίνει ας το πω στο επίπεδο, για 

να μπορεί να κατανοεί. Δηλαδή πρέπει να κατεβεί σε ένα απλό επίπεδο (...)  

 

Για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ο «χειρισμός» της αποτελεί μια 

αναγκαιότητα: «χειρίζονται», «πρέπει να τη λένε προφορικά, με καθαρή έτσι 

άρθρωση». Μέσω του ιδεολογικού της λόγου, η δασκάλα ασκεί σημαντική επιρροή 

στις γλωσσικές πρακτικές γονέων και παιδιών, επιδιώκοντας πάντα την ένταξη και 

την αφομοίωση. Ο «διδάσκων», όντας γνώστης της κυρίαρχης γλώσσας, «πρέπει να 

κατέβει σ΄ένα απλό επίπεδο», ώστε το παιδί «να μπορεί να κατανοεί». Σε αυτό το 

σημείο η επαναληπτική χρήση του ρήματος «κατεβαίνω» υποβιβάζει επί της ουσίας 

τη γλώσσα των παιδιών και αναδεικνύει το κύρος της δασκάλας, άρα και της 

γλώσσας του/της, δηλαδή της ελληνικής. 

 

Απόσπασμα 8 Ελλάδα:                                                                                                                 

Π: Τι συμβουλές τους δίνετε αναφορικά με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας;                               

Δ: (…) δεν φτάνουν μόνο οι ώρες που περνά το παιδί στο σχολείο. Είναι σημαντικό να 

μην τελειώνει εκεί η επαφή με την ελληνική γλώσσα και επειδή συχνά οι μετανάστες 

έχουνε μια τάση, οι απανταχού μετανάστες στον κόσμο να…γκετοποιούνται και να 

κάνουν και παρέες μαζί για ευνόητους λόγους… πολλές φορές βλέπουμε έτσι παιδιά να 

μην μιλάνε, ούτε στο σπίτι, αλλά ούτε και στο…στις άλλες τους δραστηριότητες, στις 

άλλες τους συνευρέσεις τα ελληνικά, οπότε μένουν αρκετά πίσω όσον αφορά το επίπεδο.  

 

Η μη χρήση της ελληνικής «ούτε στο σπίτι, αλλά ούτε και στο…στις άλλες 

δραστηριότητες, στις άλλες συνευρέσεις», αποτελεί «πρόβλημα» για την εκμάθηση 

των ελληνικών («οπότε μένουν αρκετά πίσω όσον αφορά το επίπεδο»). Η απόψεις 

του που παρουσιάζονται σαν «κοινή λογική», βασίζονται στο ιδεολογικό υπόβαθρο 

θεώρησης της διγλωσσίας ως «πρόβλημα».  

       

2. Αναγκαιότητα επιμόρφωσης: Σύγχυση των εκπαιδευτικών ως προς τη διγλωσσία 

των μαθητών/ριών 

 

Απόσπασμα 9 Γαλλία: 

Π: Για εσάς η εκμάθηση και η χρήση της μητρικής γλώσσας των παιδιών αποτελεί ένα 

εμπόδιο ή μια βοήθεια για να μάθουν τα γαλλικά;                                                                                  

Δ: (…) Στην πραγματικότητα, αν φθάσει νωρίς στο σχολείο στη Γαλλία για να μάθει 

γαλλικά, γνωρίζοντας μια άλλη γλώσσα, αυτό δεν θα τους θέσει ένα πρόβλημα, αυτό 

μπορεί ακόμη και να τα βοηθήσει να μάθουν και άλλες γλώσσες. Διότι είναι πιο εύκολο 

να μάθουν καινούριες, αντιθέτως εάν φτάσουν αργά στη Γαλλία, εδώ η μητρική γλώσσα 

θα αποτελέσει ένα εμπόδιο σε ένα πρώτο χρόνο, επειδή…η δική τους γλώσσα μπορεί να 

είναι πολύ διαφορετική από τα γαλλικά.  
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Για τη δασκάλα, βασικός παράγοντας είναι η ηλικία του παιδιού όταν θα φτάσει στη 

Γαλλία. Μάλιστα για την ίδια σημαντικό ρόλο παίζει και το κατά πόσο η μητρική 

γλώσσα του παιδιού μοιάζει με τα γαλλικά. Η χρήση των λέξεων «εμπόδιο», 

«διαφορετική» δηλώνει όχι μόνο τη διγλωσσία ως «πρόβλημα», αλλά και τη σύγχυση 

της δασκάλας γι’ αυτά τα ζητήματα. Η ίδια χαρακτηρίζει ως «άλλη γλώσσα» τη 

μητρική γλώσσα των παιδιών, πραγματοποιώντας επίσης και τη διάκριση ανάμεσα 

στη «δική μας τη γλώσσα» και την «άλλη». Η υποβάθμιση του ρόλου της μητρικής 

γλώσσας, αλλά και η απουσία γνώσεων από την πλευρά της εκπαιδευτικού, είναι 

ξεκάθαρη. 

 

Απόσπασμα 10 Γαλλία: 

Π: Η εκμάθηση και η χρήση της μητρικής γλώσσας από τα παιδιά είναι εμπόδιο ή 

βοήθεια για να μάθουν γαλλικά;                                                                                                            

Δ: Όχι, νομίζω ότι είναι κυρίως ουδέτερη (…) είναι ένα καλύτερο πράγμα στο μέτρο 

όπου συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα γαλλικά. Για παράδειγμα, αν τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα και ταυτόχρονα τη γαλλική, νομίζω ότι είναι 

κυρίως θετικό υπό την προϋπόθεση για παράδειγμα όπου δεν μιλούν στο σπίτι μόνο τη 

μητρική τους γλώσσα και δεν μιλούν εκτός σπιτιού μόνο τα γαλλικά εκεί… 

 

Ο δάσκαλος δηλώνει ως «ουδέτερη»  τη λειτουργία της μητρικής για την εκμάθηση 

των γαλλικών. Για τον ίδιο είναι «ένα καλύτερο πράγμα» όταν χρησιμοποιούνται 

παράλληλα τα γαλλικά και η μητρική εντός και εκτός σπιτιού. Η χρήση των 

εκφράσεων «στο μέτρο όπου», «υπό την προϋπόθεση» δηλώνει με σαφήνεια την 

απαραίτητη συνθήκη θεώρησης της διγλωσσίας ως κάτι το θετικό, όπου αυτή δεν 

είναι άλλη από τη χρήση και της γαλλική γλώσσας. Οι δηλώσεις του, 

παρουσιαζόμενες σαν «κοινή λογική», βασίζονται σε ιδεολογική βάση. 

 

Απόσπασμα 11 Ελλάδα: 

Π: Η εκμάθηση και η χρήσης της πρώτης γλώσσας από τα παιδιά θεωρείτε ότι αποτελεί 

εμπόδιο ή βοήθημα για την εκμάθηση των ελληνικών;                                                                              

Δ: Βοήθημα όχι. Εμπόδιο τώρα είναι σχετικό, δηλαδή του ότι επιβαρύνεται ένας 

μαθητής με τη μάθηση πολλών γλωσσών. Δηλαδή, αν βάλουμε ότι έχουμε και τα 

αγγλικά ήδη ξένη γλώσσα, μαθαίνοντας και τη δική του γλώσσα και την άλλη θα είναι 

απλά επιβαρυντικό. Δε θεωρώ δηλαδή βοήθημα ή εμπόδιο, απλά πιο επιβαρυντικό όσον 

αφορά… 

 

Η συγκεκριμένη δασκάλα εκφράζει με απόλυτο και φυσικό τρόπο το γεγονός ότι η 

μητρική γλώσσα δεν αποτελεί βοήθημα. Μια ιδεολογική θέση που παρουσιάζεται σαν 

«κοινή λογική» που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, ενώ η χρήση του ρήματος 

«επιβαρύνεται» και η επανάληψη του επιθέτου «επιβαρυντικό» δηλώνει τα αρνητικά 

επακολουθήματα της εκμάθησης της μητρικής γλώσσας. Αναγνωρίζει ότι τα αγγλικά 

αποτελούν «ξένη γλώσσα» την οποία γνωρίζουν τα παιδιά, όμως θεωρεί ως 

«επιβάρυνση» τη μάθηση της «δικής τους γλώσσας» και γενικά την εκμάθηση 

«πολλών γλωσσών». Γίνεται αντιληπτή η άγνοιά της για τη σημαντικότητα γνώσης 

της μητρικής γλώσσας. Μάλιστα, η τελευταία φράση της («δε θεωρώ δηλαδή 

βοήθημα ή εμπόδιο, απλά πιο επιβαρυντικό») εκφράζει μια αντίφαση: αν και αρχικά 

είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν αποτελεί βοήθημα, τώρα αναθεωρεί και 

επισημαίνει ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όμως, η ιδεολογική επιλογή του 

επιθέτου «επιβαρυντικό» επιβεβαιώνει ότι η μητρική γλώσσα του παιδιού συντελεί 
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στην επιδείνωση της πιθανής δυσκολίας που έχει για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας. 

 

Απόσπασμα 12 Ελλάδα: 

Π: Η εκμάθηση και η χρήση της πρώτης γλώσσας από τα παιδιά θεωρείτε ότι αποτελεί 

εμπόδιο ή βοήθημα για την εκμάθηση των ελληνικών;                                                                               

Δ: Άλλες φορές…αυτό το πράγμα είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί τα παιδιά, αν ειδικά οι 

γονείς τους δεν μιλάνε καλά ελληνικά…και μιλάνε μόνο αλβανικά ή ξέρω εγώ ας 

πούμε, ρώσικα ή οτιδήποτε στο σπίτι, το παιδί μπερδεύεται στην πρώτη τάξη. Έχει 

πρόβλημα…και ακούγοντας από εκεί άλλη γλώσσα, ερχόμενο εδώ άλλη γλώσσα μένει 

πίσω. Πολλές φορές μένει πίσω. 

 

Ως «δίκοπο μαχαίρι» χαρακτηρίζεται από τον δάσκαλο η εκμάθηση και η χρήση της 

πρώτης γλώσσας των παιδιών, δηλώνοντας ότι η εν λόγω κατάσταση έχει τόσο 

θετικές όσο και αρνητικές όψεις. Μάλιστα, για να τονίσει την αρνητική πλευρά του 

ζητήματος χρησιμοποιεί το επίρρημα «ειδικά» και χαρακτηρίζει τη χρήση της πρώτης 

γλώσσας από το παιδί στο σπίτι ως μια κατάσταση που το μπερδεύει. Η λανθασμένη 

αντίληψη της διγλωσσίας γίνεται ξεκάθαρη και στη συνέχεια, όπου επισημαίνεται ότι 

το παιδί «έχει πρόβλημα». Η συγκεκριμένη δήλωση παρουσιάζεται σαν «κοινή 

λογική», άρα λειτουργεί σαν ιδεολογία που κατόπιν αιτιολογείται από την ακόλουθη 

φράση: «και ακούγοντας από εκεί άλλη γλώσσα, ερχόμενο εδώ άλλη γλώσσα, μένει 

πίσω. Πολλές φορές μένει πίσω». Συμπεραίνεται συνεπώς ότι η διγλωσσία 

αναγνωρίζεται ως «πρόβλημα». 

 

3. Μονογλωσσικές πρακτικές: Η γαλλική γλώσσα στο γαλλικό σχολείο και η ελληνική 

γλώσσα στο ελληνικό σχολείο 

 

Απόσπασμα 13 Γαλλία:                                                                                                                         

Π: Τι κάνετε για τα παιδιά που έχουν διαφορετικές εθνικότητες και δεν μιλούν γαλλικά 

καλά;                                                                                                                                                           

Δ: Προσπαθώ να τους εξηγήσω τα πράγματα όσο πιο καθαρά γίνεται ... αλλιώς τους 

δίνω μια πιο εύκολη δουλειά να κάνουν (...) .Στη συνέχεια, το να είναι σε ένα γλωσσικό 

μπάνιο όλη την ημέρα. Να είναι μπροστά από τις λέξεις και μπροστά από τους ήχους.  

 

Οι μονογλωσσικές πρακτικές της δασκάλας είναι εμφανείς. Το σημείο που χρήζει 

ανάλυσης στο λόγο της είναι η ακόλουθη δήλωση, που παρουσιάζεται σαν «κοινή 

λογική»: «το να είναι σε ένα γλωσσικό μπάνιο». Γι’ αυτήν, η μητρική γλώσσα του 

παιδιού βρίσκεται εκτός τάξης, συνεπώς παραμένει «αφανής». Τόσο η ιδεολογία της 

μονογλωσσίας, όσο και η έλλειψη γνώσης για τα ζητήματα της διγλωσσίας γίνονται 

αντιληπτά. Για την εκπαιδευτικό, το μόνο σημαντικό είναι το να βρίσκεται το παιδί 

«μπροστά από τις λέξεις και μπροστά από τους ήχους».  

 

Απόσπασμα 14 Γαλλία: 

Π: Εσείς τι κάνετε για τα παιδιά που έχουν διαφορετικές εθνικότητες και δεν μιλούν 

καλά τα γαλλικά;                                                                                                                                         

Δ: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ λεξιλόγιο, πολύ γλώσσα ... δηλαδή ... να 

κάνουμε καλή γλώσσα, να τους μιλάμε σωστά, να τους λέμε λέξεις που έχουν ανάγκη 

και έπειτα κυρίως να χρησιμοποιούμε επαναλαμβανόμενες φράσεις, οι οποίες μπορούν 

να ενσωματωθούν... εύκολα (…).Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ πολύ 
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πάνω στο λεξιλόγιο. Το νόημα της λέξης. Και έπειτα να τους δώσουμε ένα σημαντικό 

λεξιλογικό ρεπερτόριο για να μπορούν να καταλάβουν ήδη αυτό που τους ζητάμε.  

 

Η αναγκαιότητα εκμάθησης της γλώσσας γίνεται εμφανής μέσω της 

επαναλαμβανόμενης χρήσης των ακόλουθων λέξεων: «πρέπει», «πολύ», «γλώσσα», 

«λεξιλόγιο». Επίσης, η χρήση των παρακάτω εκφράσεων δηλώνει για μια ακόμη 

φορά την υποχρέωση εκμάθησης της γλώσσας: «επαναλαμβανόμενες φράσεις», 

«λεξιλογικό ρεπερτόριο», ενώ η πολλαπλή εμφάνιση της υποτακτικής («να κάνουμε», 

«να τους λέμε», «να χρησιμοποιούμε», «να δουλέψουμε», «να τους δώσουμε») 

δηλώνει το έργο των δασκάλων προς την επίτευξη του στόχου της «ένταξης». Γίνεται 

κατανοητό ότι η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα αναγνωρίζονται με μόνο γνώμονα 

τη μονογλωσσία. 

 

Απόσπασμα 15 Ελλάδα:                                                                                                                               

Π: Εσείς τι κάνετε για τα παιδιά που έχουν διαφορετική εθνικότητα και δε μιλούν καλά 

την ελληνική γλώσσα;                                                                                                                          

Δ: Το μόνο που μπορώ να κάνω π.χ. την ώρα…είναι να προσπαθήσω το γλωσσικό 

κομμάτι, όταν βλέπω ότι κάνουν λαθάκια να τους διορθώνω, να προσπαθήσω να τους 

μάθω τη γλώσσα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. 

 

Μέσω των ακόλουθων εκφράσεων η εκπαιδευτικός περιορίζει τον ρόλο της στην 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας: «Το μόνο που μπορώ να κάνω…προσπαθώ το 

γλωσσικό κομμάτι», «να προσπαθήσω να τους μάθω τη γλώσσα». Μάλιστα, 

αποστασιοποιείται από το ζήτημα, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. 

Συνεπώς, η ιδεολογία της μονογλωσσίας διαφαίνεται ξεκάθαρα στις δηλώσεις της. 

 

Απόσπασμα 16 Ελλάδα:                                                                                                             

Π: Τι πιστεύετε ότι οφείλουν να κάνουν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί απέναντι στα 

παιδιά που μιλούν μια διαφορετική γλώσσα;                                                                                                                   

Δ:…Ο δάσκαλος πρέπει να προσεγγίζει, να μιλάει…και σε προσωπικό επίπεδο…έτσι να 

προσεγγίσει το παιδί και να του μιλάει όσο γίνεται πιο καθαρά με καθαρή άρθρωση, 

ώστε να μαθαίνει….καλά τους φθόγγους και σωστά τη χρήση της γλώσσας. 

Να…να…μιλάει αρκετά προφορικά…και επίσης νααα… λέει και στα παιδιά όταν θα 

βρίσκονται έξω στο παιχνίδι να…να του μιλάνε. Να μην περιορίζονται μόνο σε 

κινησιολογικά παιχνίδια, ώστε να…να σπάσει έτσι το λεξιλόγιο των παιδιών (…). 

 

Ο μονογλωσσικά προσανατολισμένος λόγος της δασκάλας διαφαίνεται ξεκάθαρα 

μέσα από την επανάληψη του ρήματος «μιλάω». Αυτή η επανάληψη έχει ιδεολογικές 

διαστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η γλωσσική χρήση της ελληνικής γλώσσας 

αποτελεί την απαραίτητη πρακτική για την εκμάθησή της. Μάλιστα, η χρήση του 

ρήματος «πρέπει» δηλώνει την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης κατάστασης. Τα 

επιρρήματα «καθαρά» και «σωστά», καθώς και το επίθετο «καθαρή» αναδεικνύουν 

τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η ομιλία. Ο ιδεολογικός της λόγος όμως 

έχει άμεσες συνέπειες στη γλωσσική χρήση των ίδιων των παιδιών, καθώς η ίδια 

νουθετεί τους/τις ντόπιους/ες μαθητές/ριες της τάξης να μιλούν στα παιδιά 

μεταναστευτικής καταγωγής στα ελληνικά. Το ενδιαφέρον κεντρίζει η φράση «να 

σπάσει έτσι το λεξιλόγιο των παιδιών» που δηλώνει την επιθυμία για τη γλωσσική 

αφομοίωση, αλλά και τον αποκλεισμό των γλωσσών των δίγλωσσων μαθητών/ριών.  
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Συμπεράσματα–Συζήτηση 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα προαναφερθέντα καθίσταται εμφανές ότι οι ομοιότητες 

μεταξύ των δυο χωρών είναι αδιαμφισβήτητες. Η συμβολή των εκπαιδευτικών τόσο 

στα ζητήματα της διγλωσσίας των παιδιών στο μικρο–επίπεδο σχολείου–οικογένειας, 

όσο και στα άμεσα επακόλουθα που ο λόγος αλλά και οι πράξεις τους επιφέρουν στο 

μακρο–επίπεδο της κοινωνίας, γίνεται αντιληπτή (μιλώντας πάντα για τις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις). Οι γλωσσικές τους ιδεολογίες είναι αυτές που 

διαμορφώνουν και τις αντίστοιχες γλωσσικές τους πρακτικές, δημιουργώντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο μια ιεράρχηση της εξουσίας των γλωσσών (Γκαϊνταρτζή, 2012), στο 

βάθρο της οποίας βρίσκεται η γαλλική και ελληνική.    

Λαμβάνοντας υπόψη και τα ευρήματα των παλαιότερων ερευνών, 

διαπιστώνουμε ότι δεν έχει υπάρξει καμιά διαφοροποίηση ως προς της γλωσσικές 

ιδεολογίες και πρακτικές των εκπαιδευτικών. Οι Έλληνες/ίδες εκπαιδευτικοί δε 

γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας (Σκούρτου, 2002; Skourtou et al., 

2004), συμβουλεύοντας τους μετανάστες γονείς να χρησιμοποιούν την ελληνική 

γλώσσα στο σπίτι (Μητακίδου & Δανιηλίδου, 2007; Χατζηδάκη, 2007; Κασσίμη, 

2005; Γκαϊνταρτζη, 2012), ενώ στη διδακτική πράξη η διγλωσσία τους παραμένει 

"αφανής" (Τσοκαλίδου, 2012: 44). Το ίδιο ισχύει και για τους/τις Γάλλους/ίδες 

εκπαιδευτικούς όπου οι πρακτικές στην τάξη και οι συμβουλές τους στους γονείς 

βασίζονται στη μονογλωσσία (Auger, 2010), ενώ η διγλωσσία των παιδιών 

αναγνωρίζεται ως  πρόβλημα (Castellotti & Moore, 2002; Clerc, 2007; Young, 2011). 

Όμως τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα εξής: Είναι δυνατόν στο πλαίσιο 

της εκπαίδευσης τα ενεργά μέλη αυτής να μεταφέρουν ρητά και άρρητα μηνύματα 

γλωσσικής υπεροχής, συντελώντας έτσι στη γλωσσική μετατόπιση; Είναι ορθό οι 

ταυτότητες των μαθητών/ριών να αμφισβητούνται και να απορρίπτονται υπό το 

πρίσμα της μονογλωσσίας; Από όλα τα παραπάνω καθίσταται επιτακτική η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος που όχι μόνο θα αναγνωρίζει και θα δέχεται την πολυγλωσσία και τη 

διαφορετικότητα, αλλά θα συντελεί στην εξέλιξη και στην ενίσχυσή της. 
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Abstract  

 

In this announcement, the various –linguistic and non–linguistic– symbols used in the 

literary work ‘Around the world in 80 days’, written by Jules Verne, are examined 

from a cross–sectional and a longitudinal point of view. The references through these 

points of view, in matters of multiculturalism and multilingualism, are becoming 

classics: they concern the necessity of the applied ability to communicate between 

individuals that belong to different social classes and age groups, speak the same or 

different languages, come from different cultures, with rights and obligations in their 

various sections etc. 

 

Περίληψη 

 

Σε αυτήν την ανακοίνωση εξετάζονται από διαχρονική και συγχρονική άποψη τα 

διάφορα –γλωσσικά και μη– σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο λογοτεχνικό έργο 

‘Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες’ του Ιουλίου Βερν. Οι αναφορές μέσω αυτών σε 

ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσίας καθίστανται κλασικές: πρόκειται 

για την αναγκαιότητα εφαρμογής στην πράξη της δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ 

ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και ηλικιακές ομάδες, 

μιλούν τις ίδιες ή διαφορετικές γλώσσες, προέρχονται από διαφορετικούς 

πολιτισμούς με δικαιώματα και υποχρεώσεις στους διαφόρους τομείς τους κλπ.   

 

 

Πρόλογος–Σκοπός της έρευνας  

 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι, κατά βάση, το αποτέλεσμα έρευνας που διεξήχθη 

στα πλαίσια ενός Πολιτιστικού Προγράμματος στο Γυμνάσιο Ν. Μαδύτου με τίτλο 

‘Τα γλωσσικά και μη γλωσσικά σύμβολα στη σύγχρονη πραγματικότητα’. Η διεξαγωγή 

του είχε λάβει έγκριση από το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Δ. 

Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2015–2016.  

Η συγκεκριμενοποίηση εφαρμογής του αναφερόμενου λογοτεχνικού έργου 

έγινε στα πλαίσια συνεργασίας με το Τμήμα Μορφωτικών Υποθέσεων του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Αυτό είχε προσφέρει στην υποφαινόμενη (όπως και σε 

Καθηγήτριες Γαλλικών άλλων Γυμνασίων του ν. Θεσσαλονίκης) τέσσερα αντίτυπα 

                                                           
195Εκφράζονται ευχαριστίες στον Γιάννη Παντελίδη, M.Sc., Θρησκειολόγο, για τη βοήθειά του σε 

θέματα που σχετίζονται με την εξειδίκευσή του. 
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από λογοτεχνικά έργα Γάλλων συγγραφέων με σκοπό την κειμενική και πολυτροπική 

επεξεργασία ενός από αυτά με τους μαθητές της. 

Τα κριτήρια επιλογής (μετά από συζήτηση μαζί τους) του λογοτεχνικού έργου 

του Ιουλίου Βερν, Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, υπήρξαν: η αναγνωρισιμότητα 

του ονόματος του συγγραφέα, των τίτλων και των περιεχομένων των βιβλίων που είχε 

γράψει, του περιεχομένου του συγκεκριμένου βιβλίου αλλά και του νοητού ταξιδιού 

για τους ανωτέρω μαθητές/μελετητές όπου παρέπεμπε αυτό, δηλαδή στο χρόνο και 

στους χώρους/χώρες όπου εκτυλισσόταν η πλοκή του. 

Παράλληλα, απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας υπήρξε η επιθυμία 

για ευαισθητοποίηση και γνώση σχετικά με:  

 διάφορους πολιτισμούς και ακριβέστερα με την καθημερινότητα των ατόμων κατά 

το 19ο αι. σε συγκεκριμένες χώρες (Αγγλία, ΗΠΑ, Ινδία κλπ.), με διαφορετικές 

ενασχολήσεις (υπηρέτες, ευκαιριακοί ή συστηματικοί χαρτοπαίκτες κλπ.) ή για 

διαφορετικούς σκοπούς (απόδοση δικαιοσύνης, μετακίνηση κλπ.). 

 τα τεχνικά και τεχνολογικά επιτεύγματα της συγκεκριμένης εποχής των οποίων η 

χρήση ή η άγνοια επηρέαζε ή προσδιόριζε κάποιες περιοχές της Γης 

(χαρακτηρισμένες ως πολιτισμένες ή απολίτιστες
196

, αντίστοιχα).  

 τη δομή και τους τρόπους χρήσης της γλώσσας, μητρικής και ξένης, ως διαλόγων 

(ανά επίπεδα και ύφος ομιλίας) και ως αφήγησης, σε διαφορετικές επικοινωνιακές 

περιστάσεις καθορισμένες κοινωνιογλωσσολογικά και σημειωτικά. 

 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

.    

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 7 περίπου μηνών με 

προγραμματισμένη συχνότητα συναντήσεων των μαθητών με τη γράφουσα ως 

καθηγήτρια 2 ώρες την εεβδομάδα στο συγκεκριμένο σχολείο. Στη διάρκειά της οι 

μαθητές εργάστηκαν ατομικά, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες ή συνολικά με βάση το 

ενδιαφέρον ή τις δυνατότητες έρευνάς τους για συγκεκριμένες ενότητες του προς 

εξέταση θέματος. Οι ίδιοι αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο ή, όπως τους είχε 

ζητηθεί, από έντυπες εκδόσεις του λογοτεχνικού έργου (που κάποιοι διέθεταν) στη 

ΝΕ
197
, την αγγλική ή τη γαλλική (σε φωτοαντίγραφα από το προαναφερθέν 

αντίτυπο
198

 της γράφουσας που τους βοήθησε, όπου χρειάστηκε, στην ξένη γλώσσα).  

                                                           
196Στο Lévi–Strauss, Claude (1952/1991). Φυλή και Ιστορία (μετάφραση του Raceet Histoire από την 

Ευρυδίκη Παπάζογλου). Αθήνα: Γνώση–Σειρά: Φιλοσοφική και Πολιτική Βιβλιοθήκη, αρ. 42, σσ. 47–

48, αναφέρεται: ‘Ολοι οι πολιτισμοί, αντί να μένουν κλεισμένοι στον εαυτό τους, αναγνωρίζουν ο ένας 

μετά τον άλλον την υπεροχή του ενός απ’ αυτούς, δηλαδή του δυτικού πολιτισμού. Δεν βλέπουμε ότι ο 

κόσμος ολόκληρος δανείζεται βαθμηδόν από αυτόν τις τεχνικές του, τον τρόπο ζωής του, τις 

διασκεδάσεις του, μέχρι ακόμη και το ντύσιμό του; Όπως ο Διογένης αποδείκνυε την κίνηση 

βαδίζοντας, έτσι και η ίδια η πορεία των ανθρώπινων πολιτισμών, από τις μεγάλες μάζες των Ασιατών 

ως τις φυλές τις χαμένες μέσα στη βραζιλιανή ή αφρικανική ζούγκλα, αποδεικνύει με συναίνεση 

ομόφωνη και δίχως προηγούμενο στην ιστορία ότι μια απ’ τις μορφές του ανθρώπινου πολιτισμού 

υπερέχει σε σχέση με τις άλλες: εκείνο, για το οποίο οι ‘υπανάπτυκτες’  χώρες επικρίνουν τις άλλες 

χώρες στις διεθνείς συνελεύσεις, δεν είναι το ότι αυτές τις δυτικοποιούν αλλά το ότι δεν τους παρέχουν 

γρήγορα τα μέσα για να δυτικοποιηθούν’.    
197

 Για τις ανάγκες του παρόντος κειμένου χρησιμοποιήθηκε η έκδοση: Βερν, Ιούλιος (1990/2017). Ο 

γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες (μετάφραση του Le tour du monde en 80 jours από την Δήμητρα 

Κουβαράκη). Αθήνα: Πατάκης, 3
η
 έκδοση–σειρά: Κλασική Λογοτεχνία.  

198
 Πρόκειται για την έκδοση: Verne, Jules (2010). Letour du monde en 80 jours. Adaptation du texte: 

Dominique Bihoreau. Paris: Hachette Livre. 
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Τα αποτελέσματα των ερευνών τους τα ανακοίνωναν τμηματικά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Επρόκειτο καταρχήν 

για πληροφορίες σχετικά με το συγγραφέα, την εποχή του (από οικονομική, ιστορική, 

κοινωνικοπολιτική άποψη κλπ.), τα έργα του αλλά, κυρίως, για το συγκεκριμένο 

έργο, το περιεχόμενό του  και τις χωροχρονικές διαστάσεις όπου αυτό εκτείνεται.  

Η πρόκληση για επαφή με την ξενόγλωσση αναζήτηση στηρίχθηκε στο σκεπτικό 

ότι με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα αποκτούσαν γνώσεις, αλλά επίσης θα 

ευαισθητοποιούνταν πολιτισμικά και θα μορφώνονταν και γλωσσικά ερχόμενοι σε 

επαφή με περισσότερα (πληροφοριακά, λογοτεχνικά ως διαλογικά και αφηγηματικά 

κλπ.) κείμενα πέραν των όσων (αυθεντικών ή δημιουργημένων) είχαν επεξεργαστεί 

κατά την εκμάθηση των ξένων γλωσσών.  

Οι μαθητές έχοντας ενημερωθεί από τη γράφουσα για την έννοια των συμβόλων 

και τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις τους, επεσήμαναν τα διάφορα είδη τους και 

προσπάθησαν να αναλύσουν τους τρόπους με τους οποίους αυτά χρησιμοποιήθηκαν 

στο ανωτέρω λογοτεχνικό έργο. 

Η ομότιτλη ταινία (εφόσον μια μαθήτρια είχε δηλώσει ότι διέθετε το σχετικό 

DVD) και η παρακολούθησή της στο τέλος της πραγματοποίησης του Προγράμματος 

θα αποτελούσε ένα είδος επανάληψης του περιεχομένου του συγκεκριμένου βιβλίου 

και επιβεβαίωσης ή όχι ως αυτο–/ετερο–/αξιολόγηση ότι οτιδήποτε ερευνήθηκε ή 

μελετήθηκε συνέβαλε στην κατανόηση του εκπεμπόμενου μηνύματος (συνολικού ή 

τμηματικού) από το συγκεκριμένο έργο. Ακριβέστερα, θα επρόκειτο για τη θέαση του 

χωροχρονικά καθορισμένου ως λογοτεχνικά παρουσιαζόμενου κόσμου με την ηθική 

και τις αδυναμίες (τη συνδυασμένη πρόταση γάμου του Φιλέα Φογκ [στο εξής Φ.Φ.] 

από και προς την Ινδή πριγκίπισσα, τα αναχρονιστικά έθιμα για το κάψιμο των χηρών 

των πλούσιων Ινδών κλπ.) και τα δυνατά ή αδύνατα πολυσήμαντά του σημεία (το 

κέρδος/την απώλεια από κάποιο χρηματικό στοίχημα ως αρχή/εμπόδιο για μια νέα 

ζωή, αλλά και την ικανοποίηση/δυσαρέσκεια για τη διάσωση/απώλεια, αντίστοιχα, της 

προσωπικής αξιοπρέπειας του Φ.Φ. κλπ.).  

Σε κάθε περίπτωση, λήφθηκαν υπόψη οι Θεωρίες Σημειωτικής των A.J. 

Greimas+ J. Courtès (1993), J. Courtès (1993) και U. Eco (1988 και για τη Λογοτεχνία 

2002). Επίσης, εξετάστηκαν Μελέτες για τα Σύμβολα κλπ. των Tz. Todorov (1977 και 

για τη Φανταστική Λογοτεχνία), R. Guénon (1962/1994), L. Impelluso (2004) κ.ά. 

Όσον αφορά την πολυπολιτισμική, πολύγλωσση και δίγλωσση εκπαίδευση λήφθηκαν 

υπόψη οι έρευνες των: D. Coste+D. Moore+G. Zarate (1997/ 2009), D. Cuche (1986), 

Ρ. Τσοκαλίδου (2012), Ε. Σκούρτου (2011), J. Cummins (1998, 2000, 2005) κ.ά.                                                                                                                                                  

 

Το προφίλ των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών 

 

Στο συγκεκριμένο Πολιτιστικό Πρόγραμμα συμμετείχαν 11 μαθητές και  10 

Μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου. Είχαν διδαχθεί την αγγλική στο Δημοτικό και τις 2 

πρώτες τάξεις του Γυμνασίου ενώ είχαν επιλέξει τη γαλλική και τη γερμανική ως Β’ 

ξένη γλώσσα στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο έχοντές τες διδαχθεί περίπου επί 2 

συνεχή χρόνια. Άρα, το επίπεδο γνώσης τους για την πρώτη ξένη γλώσσα ήταν Β1–

Β2 ενώ για τις επιλεγμένες ως δεύτερες ήταν Α1–Α2.   

Οι μητρικές τους γλώσσες ήταν: η ΝΕ για τους 19 και η αλβανική για τους 2. 

Έτσι, λόγω της διαφορετικής καταγωγής και των (πολιτισμικών και γλωσσικών) 

γνώσεων, οι μαθητές απάρτιζαν πολυπολιτισμική και πολύγλωσση
199
, άρα ετερογενή 

                                                           
199Στο Dubois, J. et al. (1973). Dictionnaire de Linguistique. Paris: Larousse, p. 381, αναφέρεται ότι 

κατά την πολυγλωσσία χρησιμοποιούνται μέσα στην ίδια κοινότητα από τα ομιλούντα υποκείμενα 

πολλές γλώσσες επιλεκτικά, ανάλογα με τον κάθε τύπο επικοινωνίας (στην οικογένεια, τις κοινωνικές 
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τάξη
200
. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε περιπτώσεις δίγλωσσων

201
 μαθητών συνιστάται 

από τη διεθνή βιβλιογραφία η πολυπολιτισμικά διαφοροποιημένη διδασκαλία για 

οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο με τη χρήση πολιτισμικών αναφορών και με 

απώτερο στόχο τη μεταβίβαση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων
202
. Η παράλληλη 

γνώση των δύο γλωσσών από τα συγκεκριμένα παιδιά ενισχύει την παραδοχή της 

άποψης του Cummins (1980, 2005) για την ύπαρξη μιας κοινής υποκείμενης 

γλωσσικής Ικανότητας
203
, ως υπεύθυνης για την αποτελεσματική λειτουργία δύο ή 

περισσότερων γλωσσικών συστημάτων στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 

 

 

Δεδομένα της έρευνας-Ανάλυση 

 

Εξωγλωσσικές πληροφορίες: Ο συγγραφέας Ιούλιος Βερν, η εποχή και τα έργα 

του  

 

Ο Γάλλος συγγραφέας Ιούλιος Βερν (1828–1905)
204

 δημιούργησε ιστορίες 

αναφερόμενος σε έναν φανταστικό/ πιθανό κόσμο ανύπαρκτο πριν από, στη διάρκεια 

και μετά από την εποχή του. Πηγή έμπνευσής του ήταν οι αντλούμενες πληροφορίες 

από εφημερίδες, περιοδικά κλπ. για ‘νέες’ εφευρέσεις, επιστημονικές ανακαλύψεις 

και φιλόδοξα σχέδια των επιστημόνων και οραματιστών του 19
ου

 αι. Μη έχοντας ποτέ 

ταξιδέψει, η επινόηση των διαφόρων ιστοριών του γινόταν στη σοφίτα του σπιτιού 

του επιτυγχάνοντας τη διατήρηση αμείωτου του ενδιαφέροντος από το αναγνωστικό 

κοινό των εφημερίδων όπου και όταν –ανά εεβδομάδα– δημοσιεύονταν τα 

συγκεκριμένα κείμενα.  

                                                                                                                                                                      
σχέσεις κλπ.). 
200
Στο Τσοκαλίδου, Ρούλα (2008). Η επαφή των γλωσσών στην Εκπαίδευση: ένα πολιτικό εκπαιδευτικό 

ζήτημα. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 28, 402–412, εξετάζεται το ζήτημα επαφής γλωσσών και 

πολιτισμών κατά τη συνύπαρξη και εκπαίδευση δίγλωσσων μαθητών (με διπλή ή διαφορετική 

καταγωγή από εκείνη των αυτόχθονων) στην ελληνική Α/θμα Εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων αναφέρεται 

ένας σημαντικός παράγοντας που παραβλέπεται συνήθως από τους διδάσκοντες: είναι η δίγλωσση 

αφανής πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά στο σχολικό και το 

κοινωνικό περιβάλλον τους, κάνοντάς τα να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα. Βλ. περισσότερα και στο:  

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD160/A%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%91%2

0%C (ενημέρωση: 28.12.2017). 
201

 Βλ., όπ.π., Dubois, 1973: 65, όπου αναφέρεται ότι, κατά τη διγλωσσία, τα ομιλούντα υποκείμενα 

χρησιμοποιούν εναλλακτικά, ανάλογα με τους τόπους και τις επικοινωνιακές περιστάσεις, δύο 

διαφορετικές γλώσσες. Είναι η πιο συνήθης περίπτωση πολυγλωσσίας. 
202

 Τσοκαλίδου, ό.π. και: www. newhorizons.org. 
203
Πρόκειται για τον όρο: common underlying proficiency. Βλ. και στο Τσοκαλίδου και Μαλιγκούδη 

(2011). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διγλωσσία, www.polydromo.gr, σσ. 7–8. Σχηματικά αποδίδεται 

ως ο ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα σε δύο παγόβουνα που ως σύνολο αντιπροσωπεύουν τον εγκέφαλο 

και τη μεταφορά των εννοιολογικών γνώσεων από τη μία γλώσσα στην άλλη στο κάθε δίγλωσσο παιδί. 

‘Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των δύο γλωσσών (Γ1, Γ2) είναι επικοινωνιακά (βασική γραμματική, 

λεξιλόγιο και φωνολογία) ως αυτοματοποιημένα ή λιγότερο απαιτητικά στο γνωστικό επίπεδο. Η 

υποκείμενη ικανότητα συνδέεται με τις γνωστικά απαιτητικές σχολικές εργασίες (σημασιολογικές και 

λειτουργικές πλευρές της γλωσσικής ικανότητας) (Cummins 2005: 136, 155). 
204

 Βλ. στο Todorov, Tzvetan (1991). Εισαγωγή στη Φανταστική Λογοτεχνία (μετάφραση του 

Introduction à la Littérature Fantastique από την: Αριστέα Παρίση). Αθήνα: Οδυσσέας. Σε αυτό 

αναφέρεται ότι η ενασχόληση με τη Λογοτεχνία δεν αποκλείει την πληροφόρηση για τη ζωή του 

συγγραφέα διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο συσχετισμός του έργου και της προσωπικής ζωής του 

[ενν. του συγγραφέα], ‘για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί’, […] θα έπρεπε να δίνεται ‘ως ένα από τα 

γνωρίσματα του ίδιου του έργου’ (σ. 184). Ειδικότερα, για τη ζωή του συγγραφέα, βλ. και στα: Robert, 

Paul, (1974/ 1989). LeRobert 2.Dictionnaire des noms propres alphabétique et analogique. Illustré en 

Couleurs. Paris: LeRobert, pp. 1860–1861 και Verne, Jules, όπ.π., 2010: 94.  

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD160/A%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%91%20%25C
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECD160/A%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%91%20%25C
http://www.polydromo.gr/


454 
 

Οι κυριότεροι τίτλοι τους είναι: ‘Πέντε εβδομάδες με το αερόστατο’ (1862), ‘Ταξίδι 

στο κέντρο της Γης’ (1864), ‘Από τη Γη στη Σελήνη’ (1865), ‘Είκοσι χιλιάδες λεύγες 

υπό τη θάλασσα’(1866–1869) και ‘Το μυστηριώδες νησί’ (1874). 

 

 

Το λογοτεχνικό κείμενο του Ιουλίου Βερν ‘Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες’ 

 

 Είδος κειμένου και τρόπος γραφής 

 

‘Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες’ (1872), ένα από τα έργα του ανωτέρω συγγραφέα, 

εντάσσεται όπως και τα υπόλοιπα, στη Φαντασιακή ή Φανταστική Λογοτεχνία
205
. Η 

συλλογή των πραγματικών, λεπτομερών πληροφοριών προήλθαν από πάμπολλους 

χάρτες της εποχής του, τουριστικούς οδηγούς, διαφημιστικά φυλλάδια εταιρειών 

θαλασσίων (υπερατλαντικών κ.ά.) συγκοινωνιών και από τα δρομολόγια των 

γαλλικών, αγγλικών, ινδικών και αμερικάνικων σιδηροδρόμων. Πιθανή πηγή 

έμπνευσής του για την αναφορά στην Ινδία ως χώρα και χώρο έναρξης της 

αισθηματικής (στα πλαίσια της περιπετειώδους και σε διάφορες άλλες χώρες) 

ιστορίας που εμπεριέχει, να υπήρξε το πραγματικό ‘Πρώτο ταξίδι –του Βάσκο ντα 

Γκάμα– στις Ινδίες’ (1497–1499)
206

 και οι ποικίλες λεπτομέρειές του (μερική 

διακειμενικότητα) για διάφορους τομείς της καθημερινότητας των κατοίκων της. Ο 

απώτερος στόχος του Ι.Β. ήταν η εδραίωση αληθοφάνειας
207

 στις οποιεσδήποτε 

αναφορές του σε όσα έγραφε.  

Το βασικό θέμα –κομβικό σημείο– στο κείμενο του συγκεκριμένου 

λογοτεχνικού έργου είναι το στοίχημα που τέθηκε καταρχήν υποθετικά, άχρονα, 

δηλαδή χωρίς σαφή χρονική οριοθέτηση, μεταξύ χαρτοπαικτών του Λονδίνου και του 

Φιλέα Φογκ –μέλους της Λέσχης τους– για το αν εκείνος θα επιτελούσε το γύρο του 

τότε γνωστού κόσμου
208

 σε μετέπειτα προσδιορισμένη χρονική διάρκεια 80 

                                                           
205
Όπ.π., Todorov, 1991: 204–213. σε αυτό αναφέρεται ότι ‘η Φανταστική Λογοτεχνία […], 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος ενός κειμένου σαν αυτό να ανήκει στο πραγματικό ή […] σαν να 

προκαλείται από το πραγματικό, όπως μια ονομασία που δίνεται σε κάτι που προϋπάρχει’ και ότι: ‘ο 

19
ος

 αι. ζούσε […] σε μια μεταφυσική του πραγματικού και του φαντασιακού’, ενώ η αντίστοιχη 

Λογοτεχνία είναι ‘οι τύψεις αυτού του θετικιστικού 19
ου

 αι.’. Όσον αφορά το χειρόγραφο του 

προαναφερόμενου λογοτεχνικού έργου του Ιουλίου Βερν, παρόλο που είχε θεωρηθεί ότι δεν υπήρχε 

πλέον, βρέθηκε σε ντοσιέ με υποτιθέμενα συμβόλαια για εκδόσεις, σε ειδικό χώρο της Εθνικής 

Τράπεζας της Γαλλίας, στο Παρίσι. Εκδόθηκε (14.3.2017) στην αρχική του μορφή σε 2.000 αντίτυπα, 

με επιπλέον 38 χειρόγραφες σελίδες, που περιέχουν σημειώσεις και την υπογραφή του συγγραφέα. Ο 

ίδιος έγραφε χρησιμοποιώντας φτερό ως πένα διαγράφοντας μόνον λίγα στοιχεία από τα κείμενά του. 

Βλ. και στα:  

http://www.france–pittoresque.com/spip.php?article14399, http://france3–regions.francetvinfo.fr/hauts 

–de–france/picardie/somme/amiens/jules–verne–manuscrit–du–tour–du–monde–80–jours–retrouve–

publie–1214011.html (ενημέρωση 19.3.2017)   
206

 Βλ. και στο: Γκάμα, Βάσκο ντα (1999/2015). Το πρώτο ταξίδι στις Ινδίες (Μετάφραση του Relaçâo 

da Primeira Viagem à Indiapela Armada Chefiada por Vascoda Gama por ÁlvaroVelho από τη Μαρία 

Φερρέιρα–Χιδίρογλου). Αθήνα: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε., ‘Το Βήμα’, ‘Οι 

μαρτυρίες των μεγάλων Εξερευνητών’.  
207

 Όπ.π., Todorov, 1991: 14, 17. Σε αυτό αναφέρεται το βιβλίο του Northrop Frye Anatomy of 

Criticism, όπου εμπεριέχεται το δοκίμιο: Ethical Criticism: Theory of Symbols και η Κατηγοριοποίηση 

των Λογοτεχνικών Γενών. Αναφερόμενος στη λογική άρθρωση των Ταξινομήσεών του, ο συγγραφέας 

ορίζει, εκτός των άλλων, ως βασική εκείνη της Αληθοφάνειας. Τότε, οι δύο πόλοι της Λογοτεχνίας 

συγκροτούνται από τη λογοτεχνική αφήγηση και την αφήγηση όπου επιτρέπονται τα πάντα (σ. 51–52).   
208Αξιοπρόσεκτο είναι το ότι ο βασικός ήρωας του έργου, και διαμέσου αυτού ο συγγραφέας του, 

Ιούλιος Βερν, θεωρούσε ως κόσμο κατά τον 19
ο
αι. τον αγγλόφωνο, δηλαδή τα κράτη/περιοχές που 

ανήκαν στη Βρετανική Κοινοπολιτεία (με αποικίες όπως την Ινδία κλπ.), αλλά και την πέραν του 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14399
http://france3–regions.francetvinfo.fr/hauts%20–de–france/picardie/somme/amiens/jules–verne–manuscrit–du–tour–du–monde–80–jours–retrouve–publie–1214011.html
http://france3–regions.francetvinfo.fr/hauts%20–de–france/picardie/somme/amiens/jules–verne–manuscrit–du–tour–du–monde–80–jours–retrouve–publie–1214011.html
http://france3–regions.francetvinfo.fr/hauts%20–de–france/picardie/somme/amiens/jules–verne–manuscrit–du–tour–du–monde–80–jours–retrouve–publie–1214011.html
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ημερών
209
. Μετά από ταξιδιωτικές ετοιμασίες, πολλές απροσδόκητες περιπέτειες και 

απόκτηση ποικίλων εμπειριών, η υπόσχεση του/πρόκληση για το Φ.Φ. επιτεύχθηκε. 

Παρά την αρχική του πεποίθηση για χάσιμο του στοιχήματος, η συνειδητοποίηση 

μιας βασικής λεπτομέρειας στην αντίληψη/πέρασμα του χρόνου κατά τη διέλευση από 

διάφορες χώρες, επέτρεψε τη διεκδίκηση απόδοσης του χρηματικού ποσού που 

δικαιούτο. Ήταν μια επιτυχία παράλληλη με την έναρξη της νέας του ζωής με την 

Ινδή πριγκίπισσα που είχε παντρευτεί, έχοντάς την σώσει και πάρει από τη χώρα της. 

Η σαιξπηρική έκφραση ‘τέλος καλό, όλα καλά’ αποδίδει επιγραμματικά το 

επιστέγασμα της επιτυχίας του. 

 

Τα πρόσωπα της ιστορίας–τα δρώντα υποκείμενα 

 

Ο Φιλέας Φογκ/Φ.Φ. (Phileas Fogg) ως Αγγλος αστός είχε αυστηρό, καθημερινά, 

πρόγραμμα δράσης, προσαρμοσμένο στην έννοια του χρόνου (ώρες, λεπτά, 

δευτερόλεπτα!)
210

 που πάντοτε λάμβανε υπόψη του. Τα χρήματα επιβίωσής του 

προερχόταν από τα κέρδη του ως μέλος της Χαρτοπαικτικής Λέσχης Reform Club του 

Λονδίνου, ενώ όσα του περίσσευαν (δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος τους) τα έδινε ως 

φιλανθρωπία σε φτωχές οικογένειες. Ο τόπος κατοικίας του στο Saville–Row 

χρησίμευε μόνον για να κοιμάται (κατάσταση μη δράσης) τα μεσάνυχτα, όποτε 

επέστρεφε εκεί: αφιέρωνε τις 11,5 ώρες από το 24ωρό του στον ύπνο και την ατομική 

του καθαριότητα. Τον υπόλοιπο χρόνο του για μεσημεριανό και βραδινό φαγητό κλπ. 

κατά την ίδια ώρα και στο ίδιο τραπέζι καθημερινά περνούσε στη συγκεκριμένη 

Χαρτοπαικτική Λέσχη. Αποδείχθηκε έντιμο άτομο διότι, σύμφωνα με τα ήθη των 

αστών της εποχής του, επεδίωξε και κατόρθωσε την τήρηση του λόγου της τιμής του 

στο προαναφερθέν στοίχημά του με τους χαρτοπαίκτες–συμπαίκτες του 

(θεωρούμενους ως αξιοπρεπείς αστούς της συγκεκριμένης εποχής). 

Ο Ζαν Πασπαρτού (Jean Passepartout) είναι ένας νεαρός Γάλλος που ως πιστός 

υπηρέτης εξ–υπηρετεί τον κύριο–αφεντικό του σύμφωνα με το προκαθορισμένο 

χωροχρονικά πρόγραμμά του, ακολουθώντας τον αγόγγυστα παντού, παρόλες τις 

όποιες προσωπικές του απορίες. Έτσι, καθίσταται πρότυπο ατόμου αφιερωμένου στο 

επάγγελμά του. 

Οι 5 –αναφερόμενοι ως φίλοι του Φ.Φ.– Άγγλοι χαρτοπαίκτες (μηχανικός, 

τραπεζίτες, διευθυντής ενός μεγάλου εργοστασίου μπύρας) ακολουθούν τον 

                                                                                                                                                                      
Ειρηνικού Ωκεανού πρώην Βρετανική Αποικία που ήταν οι ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη κοσμαντίληψη 

δημιουργεί ερωτηματικά αλλά και θαυμασμό προς την, πληροφόρηση και τον άθλο αντίστοιχα ενός 

Έλληνα ερευνητή λόγω των δυσεύρετων σχετικών Πηγών και Βοηθημάτων κατά την εποχή συγγραφής 

της ‘Γεωγραφίας’ του (17
ος
–18

ος
 αι.) και των υπαρχόντων ελληνικών εθν[ολογ]ικών προβλημάτων 

(προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης για απελευθέρωση από τους Τούρκους) που συναντάται 

στο Μπέττη, Στεφ. (2007). Μελέτιος ο Γεωγράφος ή το πρώτο Ηπειρωτικό Πανεπιστήμιο 1661–1714 (Η 

ζωή και το έργο του). Αθήνα–Γιάννινα: Δωδώνη. Στο συγκεκριμένο 4τομο έργο, ο συγγραφέας του 

έδινε σημασία στην Ιστορία και τη Μέθοδο Διδασκαλίας της Γεωγραφίας (ως ‘Ιστορική’ και 

‘Εφαρμοσμένη Γεωγραφία’, αντίστοιχα) (σ. 111). Στον Α΄ Τόμο (σσ. κ’+512) παρουσιάζονται η 

Ευρώπη και τα κράτη της εποχής μεταξύ των οποίων και η Βρετανία. Στον Β΄ Τόμο (σελ. 474) 

παρουσιάζονται οι διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας κλπ. ευρωπαϊκά κράτη. Στον Γ΄ Τόμο 

(σελ. 412) παρουσιάζονται τα νησιά του Β. Αιγαίου, η Θράκη κλπ. κράτη της Ασίας. Στον Δ΄ και 

τελευταίο Τόμο (σ. 384) αναφέρονται η Αμερική, η Αφρική και τα παραθαλάσσιά της [μέρη], τα νησιά 

της Β. και Ν. Ασίας, ενώ συμπεριλαμβάνονται Πίνακας των ‘εξουσιών’ της Ευρώπης και χάρτες της 

Αμερικής, της Αυστραλίας και της Αφρικής […]. Η Γεωγραφία του Μελέτιου, σύμφωνα με τον 

Ευλόγιο Κουρίλα, ‘τιμά την Ήπειρον όλην διότι [υπήρξε] μοναδικός μετά την άλωσιν και μέχρι 

σήμερον δεν εγράφη υπό Έλληνος τοιούτον κολοσσιαίον έργον’ (σσ. 114–115).  
209

 Βλ. στο Βερν, 2017: 41 και Verne, 2010: 10–11. 
210

 Βλ. και στο Verne, Jules, 2010: 6.  
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επαναλαμβανόμενο καθημερινά ρυθμό της ζωής τους στην εργασία και τη 

Χαρτοπαικτική Λέσχη, σε προκαθορισμένες ώρες. Η αναγκαστική ‘συμμετοχή’ τους 

στο στοίχημα με εκείνον, τους επιτρέπει την υποστήριξη της άποψης για την 

ανακρίβεια των ισχυρισμών του για την πραγματοποίηση του γύρου του τότε, κόσμου 

σε 80 ημέρες. Το χρηματικό κίνητρο των 20.000 αγγλικών στερλινών ως μεγάλο 

δέλεαρ, θα ήταν κέρδος χωρίς κόπο ή ζημία, χωρίς ουσιαστική απώλεια γι’ αυτούς. Οι 

δύο συγκεκριμένοι πόλοι για το χειρισμό και την κατοχή του χρήματος, ήταν και είναι 

η καθημερινή συνήθεια για όλους τους χαρτοπαίκτες.  

Η κ. Αούντα ήταν μια Ινδή που υποχρεώθηκε/ καταδικάστηκε από τους συγγενείς 

του νεκρού πρίγκηπα συζύγου της να τον ακολουθήσει στην άλλη ζωή έχοντας πιει 

αναγκαστικά αλκοόλ και έχοντας καπνίσει όπιο
211

 ώστε να καεί ζωντανή μαζί του και 

η περιουσία τους να παραμείνει στην οικογένειά του. Μετά την απρόσμενη και 

θαυματουργική γι’ αυτήν διάσωσή της από το Φ.Φ. και τον υπηρέτη του Πασπαρτού, 

τους ακολούθησε στο ταξίδι τους με την ελπίδα ανεύρεσης από αυτούς και 

προσκόμισής της σε κάποιον μακρινό της θείο στο Χονγκ Κονγκ, ενώ τα 

αποτελέσματα απέβησαν αρνητικά. Η τελική ανταπόδοση ευγνωμοσύνης στον 

αξιοπρεπή και γενναίο άντρα (το Φ.Φ.), ήταν η πρότασή της αλλά και η αποδοχή της 

δικής του να τον παντρευτεί ανεπηρέαστη παρόλη την, για λίγο, θεωρούμενη απώλεια 

της περιουσίας του. Η τόλμη της τη δικαίωσε εφόσον αποδείχθηκε ότι του έφερε 

πραγματικά τύχη. 

 

Η δράση στην ιστορία. Το περικείμενο
212

 

 

Το μη γλωσσ[ολογ]ικό περικείμενο είναι το περιστασιακό/επικοινωνιακό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο διαδραματίζεται η συγκεκριμένη ιστορία με βασικούς ήρωες (ως 

Αποστολείς και Παραλήπτες) το Φ.Φ. και τον Πασπαρτού. Οι δευτερεύοντες ήρωες–

δρώντες (ως Αντιτιθέμενοι και Βοηθοί) είναι τα άτομα με τα οποία οι πρώτοι 

συνδιαλέγονται, συμφωνούν, διαφωνούν ή συγκρούονται ποικιλοτρόπως, δηλαδή 

παράγοντας και εκφέροντας λόγο μέσα στο γλωσσ[ολογ]ικό περικείμενο, στη διάρκεια 

του πολυήμερου ταξιδιού τους: ο αστυνόμος Φιξ, ο βοηθός του Μπίλλυ, ο δικαστής, 

οι επιτιθέμενοι Ινδιάνοι, και αντίστοιχα η κ. Αούντα, οι ιδιοκτήτες του μικρού 

πλοιαρίου και του ελκήθρου με πανιά. Στην εξέλιξη της πλοκής του κάποιοι από 

αυτούς αλλάζουν ρόλο ή τροποποιούν τη λειτουργία τους σύμφωνα με αυτόν, όπως 

είναι ο αστυνόμος Φιξ που αντιλαμβάνεται το λάθος του και σταματά το κυνηγητό του 

Φ.Φ. αντί για τον πραγματικό κλέφτη κάποιας Τράπεζας, ο δικαστής που ελευθερώνει 

τον Πασπαρτού και το Φ.Φ. έχοντας μετατρέψει την ποινή φυλάκισής τους σε ποινή 

εξαγοράσιμη με τα χρήματα του τελευταίου.     

Το περικείμενο στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο τροποποιείται σύμφωνα με 

τους ρυθμούς εξέλιξης της ιστορίας, δηλαδή με μια δυναμική αργή ή γρήγορη, 

επαναλαμβανόμενη ή διακοπτόμενη, ανάλογα με τα γεγονότα που προκαλούνται από 

την ύπαρξη (τα είμαι και δεν είμαι, γίνομαι και δεν γίνομαι), τις επιθυμίες (τα θέλω 

και δεν θέλω), τις υποχρεώσεις (τα πρέπει και δεν πρέπει)
213

 των πρωτευόντων και 

                                                           
211Όπ.π., Verne, 2010: 26. 
212

 Βλ. περισσότερα και στα Galisson, R.+Coste, E. (1976 ). Dictionnaire de Didactique des langues. 

Paris: Hachette, pp. 123–124 και Dubois, J. et al. (1973). Dictionnaire de Linguistique. Paris: Larousse, 

pp. 120–121. 
213

 Πρόκειται για τις διπολικότητες των αναδυόμενων θετικών ή αρνητικών όρων από το σημειωτικό 

τετράγωνο όπου προβάλλονται οι τροπικές (φιλοσοφικές, λογικές και γραμματικές) κατηγορίες της 

αντίθεσης, της εναντιότητας, της συμπληρωματικότητας κλπ. Η τροπικότητα, εξ ορισμού, είναι ‘αυτό 

που τροποποιεί το κατηγόρημα’ ενός εκφερόμενου λόγου. Τα τροπικά ρήματα είναι τα: οφείλω, 

μπορώ, κάνω (ενδοταξικές τροπικότητες) και: θέλω, ξέρω, είμαι (εξωταξικές τροπικότητες). Βλ. 



457 
 

των δευτερευόντων δρώντων, δηλαδή από οτιδήποτε απαρτίζει τον επαγγελματικό 

και προσωπικό τους ρόλο. Σχηματικά η πλοκή του έργου μπορεί να αναπαρίσταται με 

αλυσίδα της οποίας οι κρίκοι είναι άνισοι μεταξύ τους. Το μέγεθός τους εξαρτάται 

από τους εκάστοτε περιστασιακούς ή σταθερούς/μόνιμους παράγοντες που 

διογκώνουν ή μειώνουν χωροχρονικά τα εκάστοτε συμβάντα ως γεγονότα, 

καταστάσεις κλπ.   

 

Το περικείμενο–Η πολυγλωσσία 

 

Παράλληλα με τον προσδιορισμό του περικείμενου από τη (μακρόχρονη ή 

ολιγοήμερη) βίωση/παραμονή των πρωτευόντων δρώντων σε συγκεκριμένες χώρες 

λόγω διέλευσης και μετακίνησης από αυτές (Αγγλία, Γαλλία, Ινδία, Χονγκ–Κονγκ, 

ΗΠΑ) εισάγονται πρακτικά και νοητά, οι έννοιες: 1. της πολυγλωσσίας και 2. της 

πολυπολιτισμικότητας.  

Κατά την πολυγλωσσία
214

 οι κάτοικοι καθορισμένων εδαφικά, χώρων (ως 

χωρών ή περιοχών) χρησιμοποιούν επιλεκτικά ή υποχρεωτικά κάποια ή κάποιες (από 

(δύο ή περισσότερες) γλώσσες ανά περίσταση επικοινωνίας, εφόσον τις γνωρίζουν.     

Οι οποιεσδήποτε αναφορές σε ξένους πολιτισμούς –μέσω του εν λόγω έργου– 

υποδηλώνουν την παράλληλη χρήση διαφορετικών γλωσσών από όσους υπάγονταν/ 

διαβιούσαν κατά τον 19
ο
 αι. μέσα στα εδαφικά και πολιτικά, πλαίσιά τους. Έτσι, 

αποτυπώνονται, νοητά,απλουστευμένοι γλωσσικοί χάρτες χρήσης τους:   

 Στην Αγγλία, χρησιμοποιούνταν η αγγλική ως επίσημή της γλώσσα. 

 Στο Σουέζ λόγω της εδαφικής γειτνίασής του με την Αίγυπτο μιλιόταν η 

αραβική
215
, η γαλλική (πρβ. τους εργάτες που χρησιμοποιήθηκαν από το 

δημιουργό της αντίστοιχης διώρυγας Γάλλο μηχανικό Λεσσέψ) και η αγγλική.  

 Στην Ινδία, παράλληλα με την επίσημη αγγλική λόγω γλωσσικού ηγεμονισμού της 

(επιβολής της από τους Άγγλους αποικιοκράτες)
216
, εξακολουθούσε η χρήση από 

τους κατοίκους χωριών, περιοχών κλπ. διαφόρων τοπικών διαλέκτων
217

 ως 

ποικιλιών της  ινδικής της εποχής (με ιδιαίτερα φωνητικά/φωνολογικά 

χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις μορφοσυντακτικές σημασιολογικές, 

λεξιλογικές από την τελευταία), λόγω της κοινής προέλευσής τους από την αρχαία 

σανσκριτική
218
(με υποθετικά φωνήματά της κοινά στις ινδοευρωπαϊκές 

γλώσσες)
219

.  

                                                                                                                                                                      
Περισσότερα στο Greimas, A.J.+Courtés, J. (1993). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage. Paris: Hachette Supérieur, pp. 33–35, 230–232. 
214
Όπ.π., Galisson, R.+Coste, E., 1976: 69–71, 153–154. 

215
 Στο Τσολακίδου, Ρ. (2012). Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία: ανάμεσα στον ελληνικό και τον 

αραβικό κόσμο, Πολύδρομο: Θεσσαλονίκη, σ. 19, αναφέρεται: ‘Είναι πολύ καλό να ξέρεις πολλές 

γλώσσες, γιατί μπορείς να μιλήσεις με πολλούς ανθρώπους […], μπορείς να ταξιδέψεις σε πολλές 

χώρες όπου οι άνθρωποι μιλάνε και άλλες γλώσσες’ (γραμμένο στην ελληνική, την αγγλική και την 

αραβική). 
216

 Βλ. στο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Σε αυτό αναφέρεται το 

θέμα της πολυγλωσσίας ως ‘ύπαρξη πολλών γλωσσών σε λίγες χώρες’ (σ. 13), ενώ η διγλωσσία 

αναπτύσσεται ‘σε πρώην αποικίες και στις μητροπόλεις τους (π.χ. στις πρώην βρετανικές αποικίες 

Ινδίες και Χόνγκ Κόνγκ και στη μητρόπολή τους, το Λονδίνο)’ (σ. 11). Βλ και 

http://www.eclass.teipel.gr/eclass2/modules/document/file.php/HSPLTH202/%CE%9A%CE%95%CE

%A6% (ενημέρωση: 28.12.2017).  
217
Όπ.π., Galisson, R.+Coste, E., 1976: 148–149. Στο: Σκούρτου, Ε., 2011: 18, αναφέρεται ότι η η 

χρήση διαλέκτων, ιδιωμάτων, επίσημων/ανεπίσημων μορφών, καθημερινών/ακαδημαϊκών μορφών, 

επιπέδων ύφους, διαφορετικών κειμενικών ειδών, γραπτής και προφορικής γλώσσας ανάγονται στην 

ενδογλωσσική ποικιλία. 
218Στο Bolognesi, Giancarlo (1993). Dizionario Sanscrito–Italiano e Italiano–Sanscrito. Milano: 

http://www.eclass.teipel.gr/eclass2/modules/document/file.php/HSPLTH202/%CE%9A%CE%95%CE%A6%25
http://www.eclass.teipel.gr/eclass2/modules/document/file.php/HSPLTH202/%CE%9A%CE%95%CE%A6%25
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 Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνταν η αγγλική. 

 Στην Κίνα χρησιμοποιούνταν η κινεζική και η αγγλική.  

 Στο Χονγκ–Κονγκ χρησιμοποιούνταν η κινεζική ως προηγούμενου τμήματος και, 

κατόπιν, γειτνίασής του με την Κίνα, αλλά και η αγγλική.  

 Ο υπηρέτης του Φ.Φ. με καταγωγή από τη Γαλλία γνώριζε τη γαλλική ως μητρική 

γλώσσα του, ενώ μετά από παραμονή 5 χρόνων στην Αγγλία πριν τη γνωριμία του 

με εκείνον
220
, γνώριζε και την αγγλική. 

 Η κ. Αούντα γνώριζε, εκτός από την ινδική, την αγγλική λόγω μόρφωσής της.  

 Στο έργο δεν υπάρχει αναφορά για δυσκολία στη γλωσσική επικοινωνία του 

βασικού ήρωα (Φ.Φ.) με τους κατοίκους των ξένων χωρών (Ινδούς, Κινέζους 

κλπ) υπονοώντας ότι, πιθανόν, οι αλλόγλωσσοι συνομιλητές του να γνώριζαν τη 

μητρική του, την αγγλική ή ότι υπήρχαν άτομα που μεσολαβούσαν, ως οδηγοί δι–

ερμηνεύοντας στις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις του. Γίνονται έτσι έμμεσα: 

συμβολική αναφορά στην αγγλική αποικιοκρατία και λιγότερο στην αντίστοιχη 

γαλλική του 19
ου

 αι., μέσω των μητρικών γλωσσών των βασικών ηρώων του 

συγκεκριμένου έργου και συμβολική αναφορά στη γαλλική τεχνολογική υπεροχή 

(άνοιγμα της Διώρυγας του Σουέζ από τον Γάλλο μηχανικό Ferdinand de Lesseps 

στις 17.11.1869) με τη διέλευσή τους από εκεί.  

 Υποκατάστατο της φυσικής γλώσσας υπήρξαν κάποιες φορές τα χρήματα, ως μέσου 

συναλλαγής που διευκόλυναν λεκτικά ή μη, τη συνεννόηση (πρβλ. τη μεταφορική 

και προσωποποιημένη έκφραση: ‘Η γλώσσα του χρήματος’). Η πληρωμή 2.000 

αγγλικών στερλινών
221

 ως πρόστιμο που επιβλήθηκε από δικαστήριο, 

απελευθέρωσε τον καταδικασμένο Πασπαρτού σε 15ήμερη φυλάκιση λόγω 

εισόδου του σε ναό με παπούτσια, αλλά και του καταδικασμένου Φ.Φ. σε 8 

ημέρες λόγω αμέλειας της πρότερης υποχρέωσής του να τον σταματήσει με 

νουθεσίες. Επιπλέον, με χρήματα του Φ.Φ. που περιεχόταν σε βαλίτσα, 

πληρώθηκαν οι ναύλοι για εκκίνηση πλοιαρίου ώστε να προλάβει χρονικά το 

μεγαλύτερο πλοίο της γραμμής που θα επέστρεφε από τις ΗΠΑ στην Αγγλία, 

εφόσον το είχε χάσει κλπ. 

Κατά τη μετάφραση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου –με γλώσσα πηγή 

τη γαλλική ως μητρική του συγγραφέα– σε διάφορες γλώσσες στόχους (ΝΕ, αγγλική 

κλπ.), προσφέρεται στους ποικιλόγλωσσους αναγνώστες του ένα, κατά περίπτωση, 

διαφορετικό γλωσσικό προϊόν (λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε μητρικών τους 

γλωσσών ή/ και των διαφορετικών γλωσσών μετάφρασής του για περαιτέρω μελέτη).  

 

Το περικείμενο–Η πολυπολιτισμικότητα  

 

Η πολυπολιτισμικότητα, ως σύνολο διαφόρων κωδίκων και αξιών (για ατομικές, 

κοινωνικές σχέσεις κλπ.) –με διαφορετική προέλευση– που χρησιμοποιούνται ή/ και 

αναδύονται σε συγκεκριμένες γλωσσικές, θρησκευτικές κλπ. κοινότητες, εμπεριέχει 

την (ταυτόχρονη;) αναγνωρισιμότητα
222

 των διαφόρων πολιτισμών μεταξύ τους αλλά 

                                                                                                                                                                      
Garzanti αφιερώνονται 130 σελίδες που αφορούν το γραφισμό, τη φωνητική και τη γραμματική/ 

μορφολογική (κλίση ρημάτων κλπ.) πλευρά της σανσκριτικής, πέραν της λειτουργίας του ως 

πολυσέλιδο δίγλωσσο λεξικό.  
219

 Οπ.π, p. 23. 
220

 Βλ. στο Verne, 2010: 6–7. 
221

 Όπ.π., Verne, 2010: 31. 
222

 Για την αναγνωρισιμότητα των διαφόρων πολιτισμών αλλά και τη δυνατότητα ικανοποιητικής 

επικοινωνίας στα πλαίσια και τα όριά τους που δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά, οικονομικά, 

πολιτικά, γλωσσικά τους όρια κλπ., είναι απαραίτητη η, μετά από ανάπτυξη, ύπαρξη της 
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και τη διαφορετικότητά τους σε σχέση με τους υπόλοιπους ανάλογα με το βαθμό 

πρότερης ή εμπειρικά αποκτημένης γνώσης γι’ αυτούς από τον κάθε υποψιασμένο 

παρατηρητή
223

.      

Στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο, λόγω ακριβώς του βασικού του θέματος, 

πραγματοποιείται ένα ταξίδι σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, σε 

προκαθορισμένες χώρες και πόλεις ως ενδιάμεσους σταθμούς του. Ο απώτερος στόχος 

είναι, αυτό το ταξίδι να καλύπτει απόσταση (σε χιλιόμετρα και ναυτικά μίλια) που, 

συνολικά, να αντιπροσωπεύει το σύνολο/το γύρο του –τότε γνωστού– κόσμου, δηλαδή 

πριν 150 χρόνια περίπου. 

Η κάθε χώρα που παρουσιάζεται διαφέρει από τις υπόλοιπες οπτικά, ακουστικά, 

οσφρητικά και γευστικά (λόγω των ‘τοπικών’ φαγητών
224

), περισσότερο ή λιγότερο, 

ενώ ο κάθε εργαζόμενος σε αυτήν ή, απλά,  επισκέπτης της έχει αισθητηριακή, 

γνωστική και κατ’ επέκταση, μεταγνωστική αντίληψη γι’ αυτήν. Η διαφορετικότητα 

οφείλεται πρωταρχικά, στην κάθε φυσική (ή τεχνητή ως επεμβατική) εδαφική και 

υδάτινη δια–μόρφωσή της, όπως και στα πολιτισμικά δημιουργήματα των κατοίκων 

της, δηλαδή κτίρια δημόσια (σε λιμάνια, χώρους θρησκευτικής λατρείας κλπ.) και 

ιδιωτικά (σπίτια) ή λοιπή πολεοδομική οργάνωση (ως δρόμους, πλατείες κλπ.).  

Στα μη γλωσσικά σημεία του οποιουδήποτε αναφερόμενου αρχιτεκτονικού 

χώρου ως σημειωτικού συστήματος
225
(η Παγόδα, η κατοικία του Φ.Φ. κλπ.), 

προστίθενται εκείνα που, ως οπτικές ή ακουστικές εικόνες και τις συμβατικά 

αποδιδόμενες σημασίες τους,  αφορούν τα άτομα που κινούνται στον ευρύτερο 

κοινωνικό χώρο, όπως: 

 της παραγλώσσας (ο διαφορετικός τονισμός των εκφερόμενων λόγων από το κάθε 

ομιλούν υποκείμενο ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας και τις 

αναγκαιότητές της, όπως οι κραυγές του συγκεντρωμένου πλήθους για την 

εκλογή ειρηνοδίκη
226

 στο Σαν Φραντσίσκο κλπ.), 

                                                                                                                                                                      
πολυπολιτισμικής ικανότητας (compétence pluriculturelle). Βλ. στο Coste, Daniel+Moore, 

Danièle+Zarate, Geneviève (2009). Compétence Plurilingue et Pluriculturelle. Vers un Cadre 

Européen de référence pour l’ enseignement et l’ apprentissage des langues vivantes : études 

préparatoires. Version révisée. Strasbourg: Division des politiques linguistiques. Διατίθεται στο: 

www.coe.int/lang/fr 
223

Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση είναι η οργανωμένη κοινωνικοποίηση ως προετοιμασία των ατόμων 

για την αντιμετώπιση ποικίλων (κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών κ.ά.) πολιτισμικών 

πραγματικοτήτων που αυτά αντιμετωπίζουν σεδιάφορες ‘ανθρώπινες συναντήσεις’. σε αυτήν 

συμπεριλαμβάνονται και εμπειρίες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για: 1. αντιμετώπιση 

προβλημάτων ρατσισμού, σεξισμού, ισότητα ισχύος κλπ., 2. διευκρίνιση αξιών, 3. και 4. εξέταση: 

δυναμικών των διαφόρων πολιτισμών ως επιπτώσεων, αλλά και των γλωσσικών αποκλίσεων και των 

διαφόρων μορφών μάθησης ως βάσεων για την ανάπτυξη  διδακτικών στρατηγικών. Βλ. και στα: 

Modgil, Sohanetal. (1997). Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Προβληματισμοί–Προοπτικές/επιμ. Αθηνά 

Ζώνιου–Σιδέρη, Παύλος Χαραμής. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 21–22. Katz, J. (1982). 

Multicultural education: Games educators play. Multiracial education, 10, 2, 11–18. 
224

 Βλ. στο Βερν, 2017: 228: ‘(ενν. στην Ιαπωνία) Πασπαρτού […] σε ένα λαϊκό τεϊοπωλείο, στο οποίο 

με ένα κομμάτι κοτόπουλο  και μερικές χούφτες ρύζι χόρτασε την πείνα του’, ‘τις τσαγερίες, όπου 

πίνουν σε γεμάτα φλιτζάνια αρωματικό ρόφημα από ζεστό νερό μαζί με σάκι, λικέρ που φτιάχνεται 

από τη ζύμωση του ρυζιού’ (σ. 224). Επίσης στο ξενοδοχείο Ιντερνάσιοναλ του Σαν Φραντσίσκο: ‘Στο 

ισόγειο υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μπαρ […] δωρεάν σε κάθε περαστικό. Εκεί προσφερόταν παστό 

κρέας, σούπα με στρείδια, φρυγανιές και τυρί τσέστερ […]. Πλήρωνε μονάχα το ποτό του μπίρα, 

πορτό ή γλυκό κρασί χερέθ από την Ισπανία […] σύστημα ‘πολύ αμερικάνικο’’ (σ. 251).  
225

 Για τα είδη των σημειωτικών συστημάτων, βλ. και στο: Χατζημιχαήλ, Χαρούλα (2000). Γλώσσα και 

σύμβολα στη διαφήμιση–Σημειωτικά συστήματα και συνδυασμοί τους. Διδακτορική διατριβή. 

Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, σ. 115. 
226

 Όπ.π., Βερν, 2017: 252–259. 

http://www.coe.int/lang/fr
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 της ενδυμασίας (οι ομοιόμορφες και αναγνωρίσιμες στολές των ναυτών, των 

αστυνόμων και των στρατιωτών, τα φτωχικά ρούχα των Ινδών χωρικών σε 

αντίθεση με τα πολυτελή της Ινδής πριγκίπισσας, τα κόκκινα πουκάμισα των 

χρυσοθήρων, τα μεταξωτά καπέλα και μαύρες φορεσιές των δραστήριων 

τζέντλεμαν
227

 κλπ.), 

 της κόμμωσης (τα κοντά, χτενισμένα και γυαλιστερά μαλλιά του Φ.Φ., τα μαζεμένα 

στο πίσω μέρος του κεφαλιού με χωρίστρα στη μέση της Ινδής πριγκίπισσας, τα 

μακριά μαλλιά των Ινδιάνων με φτερά
228

 κλπ.),  

 του μακιγιάζ (η μαύρη βούλα ανάμεσα στα φρύδια των Ινδών γυναικών ως 

προτροπή στον καθένα να κοιτάζει την ψυχή τους και όχι την εξωτερική τους 

εμφάνιση κλπ.),  

 των χειρονομιών (κωδικοποιημένες και πραγματώμενες από ιερείς ως 

τελετουργικές και μη για τους λαϊκούς, το –λόγω αναγκαιότητας– 

επαναλαμβανόμενο φτυάρισμα κάρβουνου από τους πεπειραμένους ναύτες για την 

κίνηση των ατμόπλοιων κλπ.), 

 της κίνησης (το κοινωνικά κωδικοποιημένο αργό, επίσημο βάδισμα υπηρέτη μέσα 

στο σπίτι ή/και στο δρόμο μετά από/συγχρονισμένο με τον κύριό του κλπ.), 

 της μίμησης (οι διάφοροι αλλά και οι συγκεκριμένοι μορφασμοί του προσώπου 

του Πασπαρτού μιμούμενου το φάντασμα κατά το άναμμα της φωτιάς για 

αποτέφρωση του νεκρού Ινδού με σκοπό την πρόκληση τρόμου στους 

παρευρισκόμενους κλπ.), 

 της προσεγγιστικής στάσης (η προσέγγιση του Φ.Φ. και της κ. Αούντα στις 

τελευταίες σελίδες του εν λόγω λογοτεχνικού έργου ως διαφοροποίηση/μείωση της 

υπάρχουσας φυσικής απόστασης μεταξύ τους υποδηλώνει τη μετατροπή των 

σχέσεών τους από φιλικές σε αισθηματικές λόγω αντίστοιχης διαφοροποίησης της 

μεταξύ τους ιδιότητας ως μελλοντικών συζύγων κλπ.), 

 των διαφόρων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται (παιγνιόχαρτα στη 

χαρτοπαικτική λέσχη, ρολόι τοίχου και ρολόι με αλυσίδα συγκράτησης στο 

γιλέκο του Φ.Φ., σερβίτσιο τσαγιού στο σπίτι του, μουσικά όργανα κατά το 

παίξιμό τους στο πλοίο από τους μουσικούς, τα στοιβαγμένα κοσμήματα 

γιαπωνέζικης χρυσοχοϊας στα παζάρια
229

 κλπ.), 

 του φωτισμού (κλιμακούμενος ανάλογα με την ένταση των φλογών της φωτιάς, ο 

εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου για τη φύλαξη της ζωντανής και συγχρόνως 

μελλοθάνατης Ινδής χήρας, εσωτερικοί φωτισμοί μέσα στα βαγόνια του τρένου, 

στο δικαστήριο, στο σπίτι του Φ.Φ. κλπ.) και  

 των διαφόρων ήχων (σφύριγμα τρένου, χλιμίντρισμα αλόγων των ερυθρόδερμων 

Σιου και Πόουνις της Αμερικής, συγκεκριμένος ήχος κανονιού με τη σημασία 

πλοίου σε κίνδυνο, ρυθμικά τελετουργικά τραγούδια των Ινδών πριν/κατά το 

κάψιμο των νεκρών και τη διενέργεια ανθρωποθυσίας κλπ.). 

 

Το γραπτό κείμενο και η μεταφορά του σε ταινία 

 

Το συγκεκριμένο φαντασιακό λογοτεχνικό έργο του Ιουλίου Βερν, ανάλογα με τους 

τρόπους ανάγνωσης και εξέτασής του είναι ανά περίσταση: ταξιδιωτική περιπέτεια, 

αισθηματική ιστορία, ηθογραφία ή χρονογράφημα με αναφορές σε συγκεκριμένη 

εποχή και τόπους. 

                                                           
227

 Οπ.π., Βερν, 2017: 250. 
228

 Όπ.π., Βερν, 2017: 250. 
229

 Όπ.π., Βερν, 2017: 223–224. 
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 Γραπτό κείμενο 

Ως γραπτό κείμενο που ανήκει στα παραπάνω είδη περιλαμβάνει εναλλασσόμενες:  

1. αφηγηματικές δομές σε αφηγήσεις του συγγραφέα ή των δρώντων ως περιγραφές 

τόπων, ατόμων, γεγονότων κλπ. αλλά και  

2. διαλογικές δομές, σε διαλόγους που εκφέρονται από τους δρώντες
230

.  

Όλες αυτές οι δομές γίνονται κατανοητές είτε από την ανάγνωση/ακρόαση (από 

CD ή με φυσική φωνή) του κειμένου και τη θέαση του γραφισμού του ως ποικίλες 

αντιπροσωπεύσεις εναλλαγών γραφικών συμβόλων των συνδυασμένων φωνηεντικών, 

συμφωνικών –για την απόδοση και των ημιφώνων για τα γαλλικά– φωνημάτων. Τα 

ενδιάμεσα κενά καθορίζουν τα όρια των λέξεων και τους συνδυασμούς τους σε 

προτάσεις, παραγράφους και κεφάλαια του εκτενέστερου κειμένου. Επιπλέον, ως 

παύσεις, δηλώνουν την απουσία ή την εναλλαγή στη λήψη του λόγου από τους 

εκάστοτε δρώντες. 

Η παράλληλη ύπαρξη ιδιαίτερων γραφικών συμβόλων καθορισμένων ως σημεία 

στίξης με διαφορετική λειτουργικότητα το καθένα, συντελεί στην πληρέστερη 

μεταγραφή του εκφερόμενου προφορικού λόγου κατά τη διάδραση μεταξύ των 

ομιλούντων υποκειμένων του έργου. Ειδικότερα, τα σημεία στίξης συμβάλλουν στην 

απόδοση αργού ή γρήγορου ρυθμού και έντασης ή καταστολής της, ανεβάσματος ή 

κατεβάσματος της φωνής, ανά περίπτωση, στο κάθε αφηγηματικό ή διαλογικό τμήμα 

του έργου.    

 

 Ταινία 

Κατά τη μεταφορά του γραπτού κειμένου σε ταινία όλα τα παραπάνω στοιχεία 

τροποποιούνται κατά την παρουσία τους σε αυτήν. Έτσι, η (λεκτική) αφήγηση του 

βιβλίου μετατρέπεται σε σταθερότητα ή αλληλουχία φόντου, με παρουσία ατόμων,  

ύπαρξη ή/και χρήση από αυτά διαφόρων σκηνικών αντικειμένων που εμπεριέχονται 

στην ταινία.  

Οι αφηγήσεις μικροϊστοριών από τους δρώντες μετατρέπονται παράλληλα και σε 

(εικονική) αφήγηση, δηλαδή σειρές εικόνων καταγραμμένων μηχανικά/ηλεκτρονικά 

από διαφορετικές πλευρές/κινηματογραφικές λήψεις, ενώ αυτές εντάσσονται σε 

πραξιακούς άξονες
231

 διαφόρων χωροχρονικών κατευθύνσεων (για να δηλωθούν τα: 

προτερόχρονο, ταυτόχρονο, υστερόχρονο και τα: εδώ, εκεί).  

Οι (πρωταρχικοί  και δευτερεύοντες) δρώντες ήρωες, ως ενσαρκωμένοι από τη 

φυσική παρουσία ατόμων (ηθοποιών) ή ως φωνές που ακούγονται μόνο σε κινούμενα 

σχέδια, σιωπούν, μονολογούν ή συνομιλούν με άλλα άτομα/δρώντες, σύμφωνα με 

τους ρόλους τους. Παράλληλα, κινούνται ή μένουν ακίνητοι, είναι μόνοι τους ή 

συνυπάρχουν με άλλα άτομα δια/αντι-δρώντας με/προς αυτά, ενώ οι μεταξύ τους 

σχέσεις δηλώνονται λεκτικά με πρότερες κειμενικές αναφορές σε αυτά ή/και μη 

                                                           
230
Βλ. Στα Rey–Debove (1979). Sémiotique–Lexique. Paris: PUF, pp. 103–104 και Greimas, 

A.J.+Courtés, J., 1993: 249. 
231

Greimas, A.J.+Courtés, J., 1993: 8, 25. Στην Αφηγηματική Σημειωτική η δράση μιας ‘ιστορίας’ είναι 

το σύνολο των ανθρωπίνων πράξεων που έχουν περιγραφεί. Στη Συνταγματική Σημειωτική και στην 

περίπτωση ενός σύνθετου προγράμματος, τα διαφορετικά αφηγηματικά προγράμματα που είναι σε 

χρήση και που το συνιστούν, αντιστοιχούν στις πράξεις (actes) που συνθέτουν τη δράση (action). Άρα, 

μια δράση είναι ένα αφηγηματικό πρόγραμμα ‘ενδεδυμένο/καλυμμένο’, του οποίου το υποκείμενο 

αντιπροσωπεύεται ως δρων/ ρόλος (acteur) και το μετατρέπει σε διαδικασία (procès) (p.8). Επιπλέον, 

γλωσσολογικά, διακρίνονται ο συνταγματικός (με οριζόντια κατεύθυνση, που εισάγει μια γραμμική 

συνέχεια) και ο παραδειγματικός άξονας (με κάθετη κατεύθυνση των μεταβολών και των 

αντικαταστάσεων). Από σημειωτική άποψη, και ειδικότερα στο σημειωτικό τετράγωνο, 

περιλαμβάνονται 2 βασικοί άξονες: ο πρωταρχικός (όπου εγγράφονται τα αντίθετα) και ο δευτερεύων 

(για τα υποαντίθετα) (p. 25). 
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λεκτικά, σύμφωνα και με την προσεγγιστική στάση (βλ. πιο πάνω), σημειωτικά 

συστήματα.  

Τα κομβικά σημεία της ‘πλοκής
232

 της ιστορίας’ προκύπτουν στις περιπτώσεις 

που οι ‘στιγμές’/δράσεις των διαφόρων ρόλων εμπλέκονται μεταξύ τους, 

συγκρούονται ή απλά συνυπάρχουν παράλληλα/κοντά, η μία με τις άλλες. Τότε το 

ενδιαφέρον του κοινού ως ‘παρατηρητή’ κορυφώνεται απλώς παρακολουθώντας το 

πραξιακό αδιέξοδο, την αδυναμία τέλεσης ή εξακολούθησης περαιτέρω πράξεων στο 

οποίο περιέρχονται οι δρώντες (χάσιμο του πλοίου και, άρα, μερική ανατροπή/ 

αδυναμία πραγμάτωσης του αρχικού χρονοδιαγράμματος ταξιδιού του Φ.Φ. κλπ.).       

Σε κάθε περίπτωση, η κινηματογραφική γλώσσα χρησιμοποιεί διαφορετικά 

πλάνα λήψης των εικόνων (τοπίων, ατόμων κλπ.): μακρινό, κοντινό, αμερικάνικο κλπ. 

Οι συνδυασμοί ή η έλλειψη/αφαίρεσή τους δημιουργεί την ένταση ή την ατονία στη 

δράση που αναφέρει ο αρχικός συγγραφέας (ή/και αυτός που κατέγραψε/ 

‘προσάρμοσε’ το σενάριο) αλλά και ο κάθε σκηνοθέτης ο οποίος ‘ξαναγράφει’ το κάθε 

έργο σύμφωνα με την αισθητική του αντίληψη (ως επιθυμία) για την παρουσίασή του. 

Η συνύπαρξη των διαφόρων γλωσσικών και μη γλωσσικών σημειωτικών 

συστημάτων
233

 συντελεί στην οπτικο–ακουστική συγκεκριμενοποίησή του. 

Η πιστότητα ή η διαφοροποίηση των παραπάνω στοιχείων στην ταινία σε σχέση 

με το μελετώμενο έργο εξαρτάται από τη χρήση/παρουσία[ση]: 1. φυσικών τοπίων, 

πραγματικών ηθοποιών κλπ., 2. παραδοσιακών κινουμένων σχεδίων, σχεδιασμένων με 

το χέρι (με περισσότερο ή λιγότερο πιστές απεικονίσεις κινήσεων, χρώματα χωρίς 

διαβάθμιση κλπ.) και 3. ψηφιακών κινουμένων σχεδίων δημιουργημένων ως 

ολογράμματα με τη χρήση Η/Υ (ώστε οι κινήσεις να είναι περισσότερο ελαστικές, να 

υπάρχουν χρώματα διαβαθμισμένα με αποχρώσεις κλπ.)  

 

Κυριολεξία, Μεταφορά, Αλληγορία, Συμβολοποίηση, Σύμβολα 

 

Τα σύμβολα ως σημεία που παραπέμπουν σε αντικείμενα αποδίδουν σε αυτά 

σημασίες χάρη σε κάποιους νόμους που προηγήθηκαν ή σε σύνολα γενικότερων 

ιδεών που καθορίζουν την ερμηνεία τους σε σχέση με τα προαναφερόμενα 

αντικείμενα
234

. 

Τα συμβολίζοντά τους, δηλαδή η οπτική, ακουστική κλπ. εικόνα τους συνδέεται 

μέσω φυσικής (πρώην κοινωνικής κλπ.) σύμβασης με τα συμβολιζόμενά τους, δηλαδή 

την κάθε έννοια κλπ. που αντιπροσωπεύουν ως αντικείμενο αναφοράς και η οποία 

αποδίδεται από τους ερμηνευτές τους. Αυτό συμβαίνει διότι/εφόσον έχουν περάσει 

σταδιακά από διαδικασίες συμβολοποίησης
235

. Έτσι, το εκάστοτε σημασιολογικό 

φορτίο τους έχει περάσει από την κυριολεκτική σημασία των (αρχικών) σημείων στη 

μεταφορική και κατόπιν στη συμβολική. Οι λόγοι καθιέρωσής τους ως συμβόλων 
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 Βλ. και στο Dipple, Elizabeth (1972). Πλοκή/μτφρ. Κώστας Ιορδανίδης. Αθήνα: Ερμής–σειρά: Η 

Γλώσσα της Κριτικής, αρ. 4. 
233

 Βλ., όπ.π. και στο Greimas, A.J.+ Courtés, J., 1993: 384–385.  
234
Βλ., όπ.π., στα Rey–Debove, 1979: 142 και Greimas, A.J.+Courtés, J., 1993: 373–374. Στο: 

Χατζημιχαήλ, 2000: 291 αναφέρεται ότι τα σύμβολα δεν έχουν προθετικό χαρακτήρα και είναι φυσικά 

σε αντίθεση με τα σημεία που έχουν προθετικό και συμβατικό χαρακτήρα.  
235

 Όπ.π., Χατζημιχαήλ, 2000: 82–83. σε αυτό καταγράφεται, ειδικά για τη διαφήμιση αλλά κατ’ 

αναλογία προς τα σημεία –που αφορούν άτομα, αντικείμενα κλπ.– του εξεταζόμενου κειμένου του 

Ιουλίου Βερν, ότι: ‘τα σημεία της καθημερινότητας συμβολοποιούνται με μια σειρά από νοητικές 

μετατροπές στη συνείδηση των ληπτών των μηνυμάτων των διαφημίσεων [εδώ: των μηνυμάτων του 

συγκεκριμένου λογοτεχνικού κειμένου] που προκαλούνται με τη συχνή επανάληψή τους, ενώ 

ταυτόχρονα ‘συνδέεται’ η οποιαδήποτε έννοια που τονίζεται (με ιδιαίτερη επιτόνιση, γραφισμό κά.), 

με την οπτική ή ακουστική εικόνα που προβάλλεται με τη διαφήμιση κάποιου προϊόντος κλπ.’  
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είναι η αποδεκτικότητα, η δυνατότητα αναγνωρισιμότητας, η χρηστικότητα, η ένταξή 

τους σε χώρους/πεδία αναφοράς πολιτισμικών ή κοινωνικών θεσμών και παραγόντων 

(γλώσσα, θρησκεία, πολιτική κά.),  των ατόμων κλπ.  

Τα σύμβολα διαφοροποιούνται από τη μεταφορά και την αλληγορία
236

.  

Η μεταφορά
237
, υφολογική ή λεξικοποιημένη, είναι η μετακίνηση/ μεταφορά της 

κυριολεκτικής σημασίας της κάθε εξεταζόμενης λέξης (ή εικόνας) σε άλλη διαμέσου 

μιας νοητικής σύγκρισης, και αφορά τον παραδειγματικό άξονα. Αλλιώς, αυτή αφορά 

τη μεταβίβαση των ιδιοτήτων του ενός ατόμου, πράγματος ή κατάστασης σε κάποιο 

άλλο, γλωσσικά ή εικονικά
238

. 

Η αλληγορία
239

, γλωσσική ή εικονική, είναι αφήγηση ή αναπαράσταση καθαρά 

μεταφορική, και σε αυτήν, το ένα ισχύει για το γενικό. Η σημασία της δε γίνεται 

κατανοητή από όλους, είναι δυνατόν κάθε φορά να αποκαλύπτεται και άλλη, όπως 

επίσης θα μπορούσαν να διακριθούν στάδια για την ‘αποκρυπτογράφησή’ της
240

. 

 

Τα είδη των συμβόλων 

 

Τα σύμβολα, σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια (αντίληψης, χρηστικότητας, τρόπου 

σχηματισμού τους), μπορούν να είναι: 1. γλωσσικά, 2. μη γλωσσικά, ενώ, ανάλογα με 

το κανάλι μετάδοσής τους (μέσω των αισθήσεων) μπορούν να είναι: εικονικά, 

ακουστικά, οπτικοακουστικά κλπ. 

 

Σύμβολα γλωσσικά 

Οι γλώσσες που υπονοείται ότι χρησιμοποιούνται από τους φυσικούς ομιλητές τους 

στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο (βλ. σχετικά και πιο πάνω) είναι όσες 

χρησιμοποιούνται από τους μόνιμους κατοίκους κάποιων χωρών: αγγλική, γαλλική, 

κινεζική, ινδική, ιαπωνική. Η καθεμία, αντιπροσωπεύοντας κάποιον ή κάποιους 

πολιτισμούς, παραπέμπει στην ιστορικότητά τους, σε μεταξύ τους σχέσεις κλπ. 

Τα κύρια ονόματα και η σημασία τους αναδεικνύονται μετουσιωμένα, 

συμβολοποιημένα μέσα από ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας σε διαφορετικούς 

τόπους, κατά την επαφή με διαφορετικούς λαούς
241
, μετά από απρόσμενα γεγονότα 

και τα αποτελέσματά τους. Ειδικότερα:  

Το μικρό όνομα του Φιλέα Φογκ, λόγω αρχαιοελληνικής προέλευσης
242

, 

παραπέμπει συμβολικά στο συγκεκριμένο πολιτισμό. Ομάδες πολιτών ως 

                                                           
236

 Όπ.π., Χατζημιχαήλ, 2000: 310–311 και Chevalier, J.+Gheerbrant, A. (1982). Dictionnaire des 

symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Paris: Robert 

Laffont/Jupiter, pp. VII–IX. Σε αυτά γίνεται λόγος για ποικιλίες της σημασίας της λέξης σύμβολο 

εμπεριέχοντας σε αυτήν το κατηγορούμενο, το έμβλημα, την αλληγορία, τη μεταφορά, την αναλογία, 

το σύμπτωμα, την παραβολή και την απολογία.  
237
Όπ.π., Rey–Debove, 1979: 97 και Greimas, A.J.+Courtés, J., 1993: 226–228. 

238
Όπ.π., Χατζημιχαήλ, 2000: 310–311.   

239
Όπ.π., Rey–Debove, 1979: 9.  

240
 Βλ., όπ.π., και στο: Χατζημιχαήλ, 2000: 310.  

241
Βλ. και στο Cardona, Giorgio Raimondo (1982). Nomi propri e nomi d  ipopoli: una prospettiva 

etnolinguistica.Urbino: Università diUrbino, CISL, 119/C. Σύμφωνα με αυτό, η επιλογή των κυρίων 

ονομάτων στους διαφόρους λαούς και έθνη οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους. Έτσι, στη Γκάνα 

λαμβάνονται υπόψη η ημέρα της γέννησης, η σειρά κάποιου ως αδελφού στην οικογένεια, το γένος, το 

βαπτιστικό χριστιανικό όνομα, το επίθετο κλπ. (p. 3). Τα προσωνύμια που δίνονται σε κάποια άτομα, 

απαρτίζουν τη βαθιά δομή ολόκληρων καταλόγων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 

ατόμων, τις ικανότητές τους σε τεχνητές περιστάσεις επικοινωνίας, σε καταστάσεις διάδρασης (και 

στην εξέλιξή της) με άλλους συνομιλητές κλπ., σύμφωνα με απαντήσεις πληροφοριοδοτών και λόγω 

διαφορετικών παραγόντων που τα επηρεάζουν κάθε φορά (p. 5).     
242

 Βλ. στο Κωνσταντινίδης, Ανέστης (1900/2013). Λεξικόν Κυρίων Ονομάτων. Μυθολογικό, Ιστορικό, 
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αντιπροσώπων του, εξερευνώντας τον τότε γνωστό και άγνωστο κόσμο ταξίδευσαν 

σε θάλασσα και στεριά αναζητώντας και ιδρύοντας αποικίες μακριά από τους τόπους 

προέλευσής τους. Η έμμεση αναφορά τους στο όνομα, το καθιστά σύμβολο για το 

συγκεκριμένο έργο, λόγω της επιλογής των τόπων ταξιδιού του Φ.Φ. σε πρώην και 

νυν βρετανικές αποικίες του 19
ου

 αι., αλλά και ως, παράλληλα, ακούσιας επιτέλεσης 

ενός είδους επιθεώρησης της (διοικητικής, κοινωνικής κλπ.) κατάστασης που 

επικρατούσε σε καθεμία από τις προαναφερόμενες.    

Ο Jean Passepartout, υπηρέτης του Φ.Φ., αναδεικνύεται σε αντιπροσωπευτικό 

τύπο ατόμου χρήσιμου για παντού, για όλες τις δουλειές και τις δύσκολες 

καταστάσεις του κυρίου του
243
. Το όνομά του (ως επίθετο ή προσωνύμιο)

244
 

λειτουργεί συμβολικά στο ίδιο έργο λόγω επανάληψης και επιβεβαίωσης του 

σημασιολογικού περιεχομένου του κατ’ αντιστοιχία προς την αρχική γαλλική λέξη 

προέλευσής του (κυριολεκτική σημασία: ‘κλειδί που ανοίγει πολλές, αν όχι όλες, τις 

κλειδαριές’). Σύμφωνα με αρχική δήλωσή του στον Φ.Φ.: ‘ονομάζομαι έτσι 

(προσωνύμιο με μεταφορική σημασία) διότι ξέρω να ξεμπλέκω στις δύσκολες στιγμές με 

έξυπνο τρόπο’
245

, άρα με βάση κοινωνική σύμβαση που έχει γίνει φυσική λόγω 

ταύτισης της σημασίας με το αντικείμενο αναφοράς, δηλαδή την πολυπραγμοσύνη 

του συγκεκριμένου ατόμου. 

 

Σύμβολα μη γλωσσικά 

Οι διάφοροι πολιτισμοί, οι σχέσεις μεταξύ τους και οτιδήποτε αντιπροσώπευε ο 

καθένας κατά τον 19
ο
–20

ο
 αι.:  

                                                                                                                                                                      
Γεωγραφικό. Απάντων Κυρίων Ονομάτων αναφερομένων στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Αθήνα: 

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε., σ. 508. Ο Φιλέας, ήταν Σάμιος και πατέρας του 

Ροίκου. Επίσης, έτσι ονομαζόταν ένα ακρωτήριο της Θράκης κοντά στο Βυζάντιο.    
243
Όπ.π., Verne, 2014: 6–7. Βλ. και στα Robert, Paul (1983). Le Petit Robert 1. Dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue Française. Paris: Le Robert, p. 1371 και Todorov, Tzvetan 

(1977). Théories du symbole. Paris: Éditions du Seuil, série: Points, No 176, p. 281. σε αυτό, 

δηλώνεται ότι ‘η ταυτότητα των ονομάτων σημαίνει την ταυτότητα, τουλάχιστον τμηματικά, των 

όντων που ονομάζονται [έτσι]’.  
244
Βλ. στο Picard, Jacques (1990). Prénoms de naissance et prénoms de baptême, prénoms usuels. Un 

aspect de la mentalité religieuse rurale au XIV siècle. Annales de Démographie Historique 1990. 

Société de Démographie Historique, E.H.S.S. Paris, 1990, 345–356. Το περιεχόμενό του είναι η 

απόδοση μικρών ονομάτων στα παιδιά με τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης που 

εκδόθηκαν από το Δημαρχείο και την Εκκλησία του γαλλικού χωριού Perchay της περιοχής Vexin 

μεταξύ των ετών 1806 και 1888, δηλαδή κατά τον 19
ο
 αι. Σε αυτές, παρατηρούνται περιπτώσεις 

ταύτισης, διαφοροποίησης ή και σπανιότερα έλλειψης αναφοράς των μικρών ονομάτων μεταξύ των 

δύο ληξιαρχικών πράξεων. Η επιλογή των ονομάτων γινόταν από τα μικρά ονόματα της μητέρας, του 

πατέρα, του νονού ή της νουνάς, του αντίστοιχου αντρικού προς το όνομα της μητέρας, του 

αντίστοιχου γυναικείου προς το όνομα του πατέρα ή άσχετα προς τα προαναφερθέντα μικρά ονόματα. 

Η δήλωση στο Ληξιαρχείο γινόταν σύμφωνα με το νόμο έως 3 ημέρες μετά τη γέννηση των παιδιών, 

ενώ οι βαπτίσεις τους έγιναν σε ηλικίες από νεογέννητα (0 ημερών) έως 2 ετών 5 μηνών και 18 

ημερών. Οι νονοί και οι νονές ήταν σύμφωνοι με τους γονείς για τους ρόλους τους πριν ακόμη τη 

γέννηση των παιδιών. Τα δεύτερα ονόματα είχαν προστεθεί στα παιδιά κατά τη γέννηση ή τη βάπτισή 

τους. Όσον αφορά την περίπτωση του ήρωα του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου, δεν γίνεται 

αναφορά στην προέλευση του πρώτου μικρού ονόματός του Jean, ενώ το δεύτερο όνομά του 

Passepartout που δηλώθηκε ότι προήλθε ως προσωνύμιο με βάση τις ιδιότητες του συγκεκριμένου 

ατόμου, λειτουργεί μόνο του ως 1
ο
 ή 2

ο
 μικρό όνομα, ή και ως επίθετο χωρίς να ενδιαφέρουν τους 

λοιπούς λογοτεχνικούς ήρωες και τους αναγνώστες, οι λεπτομέρειές του. Βλ. Επίσης και στο: Robert, 

Paul (1977/1983). Le Petit Robert 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française. 

Paris: LeRobert, p. 1371, με πληροφορίες για τη λέξη passe–partout<passer+partout, με πρώτη γραπτή 

παρουσία της το 1567.  
245
Όπ.π., Verne, 2010: 6. 
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Στο γραπτό κείμενο αλλά και στην κινηματογραφική του εκδοχή περιλαμβάνονται 

στοιχεία που σηματοδοτούν την ύπαρξη διαφόρων πολιτισμών: την ιστορική τους 

πορεία, τον (πολιτικό, θρησκευτικό κλπ.) προσανατολισμό τους κλπ., ενώ 

υπονοούνται άλλα που προκύπτουν από τη διάρθρωση και λειτουργία των δημοσίων  

υπηρεσιών (δικαστικών, τήρησης δημόσιας ασφάλειας κλπ.) αλλά και των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Για τις ανάγκες του έργου, παρουσιάζονται στερεοτυπικά 

οι πολιτισμοί: 1. ο αγγλικός ως αποικιοκρατικός λόγω των πολλών αναφερόμενων 

κρατών του όπου ταξίδεψαν οι ήρωες, 2. ο γαλλικός ως αντιπροσωπευτικός της 

διπλωματίας λόγω των ικανοτήτων ελιγμού του Γάλλου υπηρέτη, 3. ο ινδικός ως 

αποικιοκρατούμενος, άρα υποταγμένος στη γλωσσική, οικονομική κλπ. ηγεμονία 

κάποιου άλλου (του αγγλικού) αλλά με διατήρηση παλαιών εθίμων, 4. ο αμερικάνικος 

ως επηρεασμένος και ταρασσόμενος από τοπικές συγκρούσεις αυτόχθονων κατοίκων 

(Ινδιάνων) που διεκδικούσαν την πρότερη κυριαρχία τους σε εδάφη των ΗΠΑ, 5. ο 

κινέζικος ως παλαιός αλλά αντιπροσωπευτικός του διαμετακομιστικού εμπορίου, της 

μετακίνησης ατόμων λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασής του κλπ., και με 

επιθυμία ανοίγματος στη Δύση, 6. ο ιαπωνικός ως παραδοσιακός λόγω διατήρησης 

των παραδοσιακών ενδυμασιών, φαγητών στην καθημερινότητα των κατοίκων κλπ. 

 

Οι διάφορες χώρες και οι πόλεις τους: 

Κατ’ αντιστοιχία προς τους πολιτισμούς (βλ. πιο πάνω), καταγράφονται περιοχές και 

πόλεις που για διαφόρους λόγους έπαιζαν σημαντικό ρόλο κατά τον 19
ο
 αι. ως 

σημαντικά λιμάνια κλπ. Αυτές είναι οι: 

 Αγγλία: Λονδίνο, Λίβερπουλ,  

 Ιταλία: Μπρίντεζι, Αίγυπτος, 

 Σουέζ
246

,  

 Ινδία: Βομβάη, Καλκούτα
247

,  

 Χονγκ–Κονγκ
248

,  

 Κίνα: Σανγκάη
249

,  

 Ιαπωνία: Γιοκοχάμα
250

,  

 ΗΠΑ: Νέα Υόρκη
251
, Σαν Φραντσίσκο

252
 κλπ. 

 

Τα μέσα μεταφοράς:  

Αυτά συντελούσαν στη μετακίνηση των δρώντων υποκειμένων της συγκεκριμένης 

ιστορίας, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου τα ίδια αδυνατούσαν να πράξουν κινητικά, να 

μετακινηθούν με τις δικές τους σωματικές δυνατότητες (με τα πόδια σε μικρές ή  

μεγαλύτερες αποστάσεις). Κατηγοριοποιούνται σε σχέση με τις δυνατότητες χρήσης 

τους:  

 σε χώρους (στην ξηρά, τη θάλασσα, τους ποταμούς κλπ.),  

                                                           
246
Όπ.π., Verne, 2010: 18–19. 

247
Αναφορές για την Καλκούτα ως σημαντικό λιμάνι υπάρχουν ήδη και στο βιβλίο: Γκάμα, όπ.π., 2015: 

97–98. Επρόκειτο για το βασίλειο της Καλικούτ, όπου κατέφθαναν τα διάφορα προϊόντα (χαλκός, 

πέτρες μπάκουα, μαχαίρια, ροδόσταγμα, στυπτηρίες, καμηλωτές, κόκκινα υφάσματα, υδράργυρος) και 

φορτωνόταν σε πλοία από τη Μέκκα. Βασιλιάς της στα τέλη του 16
ου

 αι. ήταν ο Σαμορίμ που, παρόλο 

που είχε στην κυριαρχία του ελάχιστα άτομα, μπορούσε να συγκεντρώσει, με βοήθεια από άλλες 

περιοχές–βασίλεια,  100.000 πολεμιστές.  
248
Όπ.π., Verne, 2010: 43. 

249
Όπ.π., Verne, 2010: 42–43. 

250
Όπ.π., Verne, 2010: 42. 

251
Όπ.π., Verne, 2010: 62–63.  

252
Όπ.π., Verne, 2010: 42, 56. 
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 σε χρόνους μικρότερους ή μεγαλύτερους σύμφωνα με τις κλιματολογικές 

συνθήκες και τις δυνατότητες για ανάπτυξη ταχύτητας (τρένο, άλογα
253

, 

ελέφαντες
254
, πλοία μικρά ή μεγάλα, πιρόγα, έλκηθρο με πανιά κλπ.),  

 από χρήστες ως επιβάτες που προέρχονταν από διαφορετικές ή όμοιες 

κοινωνικοοικονομικές τάξεις, είχαν ποικίλες επαγγελματικές ενασχολήσεις ή 

φυλετική προέλευση (τραπεζίτες, υπηρέτες, ναύτες, γηγενείς Ερυθρόδερμοι κλπ.).  

Λόγω της ιδιαιτερότητας του λογοτεχνικού έργου, αυτά λειτουργούν συμβολικά 

για την εποχή (19
ο
 αι.) και όχι, απλά, κυριολεκτικά. Ειδικότερα αναφέρονται:  

 η άμαξα που σέρνεται από άλογα (προοριζόμενη για αστούς) στο Λονδίνο κλπ. ή/ 

και μόνον τα άλογα (για τους Ερυθρόδερμους πολεμιστές),  

 η πιρόγα (για γηγενείς κατοίκους, κυρίως παραποτάμιων περιοχών),  

 το έλκηθρο με πανιά (για διακίνηση ατόμων και προϊόντων επάνω στο χιόνι),  

 ο σιδηρόδρομος (από το Σαν Φραντσίσκο προς άλλες αμερικανικές πόλεις) και  

 το ατμόπλοιο (για την υπερατλαντική γραμμή Νέα Υόρκη–Λίβερπουλ) ως 

πολιτισμικές επινοήσεις ή ‘αντιπροσωπευτικές’ εφευρέσεις του 19
ου

 αι. κλπ.
255

 

 

Τα έθιμα ως υποσυνείδητη παράδοση/τήρηση διαφόρων –παλαιών έως αρχαίων– 

πολιτισμικών τακτικών αποκτούν συμβολικές διαστάσεις λόγω παρουσιαζόμενων 

ειδικών περιστάσεων που απαιτούν ακόμη και τέλεση ανθρωποθυσίας. Έτσι, εκτός 

από το κάψιμο των νεκρών
256

 στην Ινδία, προβάλλεται ιδιαίτερα η αξίωση των 
                                                           
253
Βλ. στα Impelluso, Lucia (2004). La natura e i suoi simboli. Piante, fiori e animali. Milano: Electa–

serie: Dizionari dell’ Arte, pp. 257–260. Το άλογο (κυρίως στην ευρωπαϊκή ζωγραφική) συμβολίζει τη 

δύναμη, την αρρενωπότητα, τη νίκη, την υπεροχή, την πολυτέλεια αλλά και την αγάπη. Chevalier, 

J.+Gheerbrant, A. (1982). Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, 

couleurs, nombres. Paris: RobertLaffont/Jupiter, pp. 222–232. Το άλογο που καλπάζει ξεπροβάλλοντας 

από τα έγκατα της γης, μοιάζει με το αίμα που χτυπά στις φλέβες, είναι γιος της νύχτας και του 

μυστηρίου. Ως αρχέτυπο αντιπροσωπεύει τη ζωή και το θάνατο, συνδέεται με τη φωτιά ως θριαμβευτής 

και καταστροφέας, και με το νερό ως ζωοδότης και ως κάτι που ‘προκαλεί ασφυξία’. Με πολλές 

συμβολικές σημασίες αντιστοιχ[ίζ]εί κατ’ αναλογία τη Γη στο ρόλο της ως Μητέρας, το Φεγγάρι, το 

νερό και τον ερωτισμό, το όνειρο και τη θεϊκότητα, τη βλάστηση και την περιοδική της αναγέννηση.  
254
Βλ., όπ.π., στο Chevalier, J.+Gheerbrant, A., 1982: 397–398. Σε αυτό δηλώνεται ο ελέφαντας ως 

σύμβολο –στη Βουδιστική/ Ινδουϊστική Ινδία και την Αφρική– της Ουράνιας Βασιλείας, της βασιλικής 

εξουσίας, της σταθερότητας, της γνώσης, της αρχής και του τέλους, δηλαδή του Α και του Ω, της 

σοφίας, της δύναμης, του στηρίγματος του κόσμου.  
255

 Στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο, για τα δρομολόγια των δρώντων–ηρώων του έργου, 

χρησιμοποιήθηκαν: 1. Λονδίνο–Σουέζ, σιδηρόδρομος και ατμόπλοιο (7 ημέρες), 2. Σουέζ–Βομβάη, 

ατμόπλοιο (13 ημέρες), 3. Βομβάη–Καλκούτα, σιδηρόδρομος (3 ημέρες), 4. Καλκούτα–Χονγκ–Κονγκ, 

ατμόπλοιο (13 ημέρες), 4. Χονγκ–Κονγκ–Γιοκοχάμα, ατμόπλοιο (6 ημέρες), 5. Γιοκοχάμα–Σαν 

Φραντσίσκο, ατμόπλοιο (22 ημέρες), 6. Σαν Φραντσίσκο–Νέα Υόρκη, σιδηρόδρομος (7 ημέρες), 7. 

Νέα Υόρκη–Λονδίνο, ατμόπλοιο και σιδηρόδρομος (9 ημέρες). Σύνολο ταξιδιού: 80 ημέρες. Βλ. 

σχετικά, στο: Βερν, όπ.π., 1990/2017: 31 και στο: http://www.topkool.com/fr/dessins–animes/le–tour–

du–monde–en–80–jours (ενημέρωση 10.1.2017).  
256

 Βλ. και στο Δάκουρας, Διονύσιος, Γ. (1995). Συμβολική των Ινδικών Θρησκευμάτων. Αθήνα:  

Συμμετρία, σσ. 57–60, 102–120.  Η καύση των νεκρών συμβολίζει τον καθαρ[ισ]μό, τη ‘μεταβολή’ με 

τη φωτιά ‘του χονδροειδούς σώματος’ σε πιο καθαρή και λεπτεπίλεπτη μορφή. Αυτή συμβολίζεται με 

την τεφροδόχο υδρία όπου εναποτίθενται η στάχτη και τα υπολείμματα των οστών. Το πριν την καύση 

σώμα συμβολίζεται μα μια ινδική καρύδα. Εάν πρόκειται για  θυσία, η ινδική καρύδα μαζί με άλλα 

θυσιαστήρια αντικείμενα και το δοχείο που περιέχει τον θάμνο Tulsi, σύμβολο του θεού Βίσνου, 

τοποθετείται επάνω στον θυσιαστήριο βωμό. Η τεφροδόχος με τα ανωτέρω υπολείμματα ‘παραδίδεται’ 

στον ‘ουράνιο’ ιερό ποταμό Γάγγη ή οποιονδήποτε άλλο ποταμό του οποίου το νερό ταυτίζεται 

τελετουργικά με/και συμβολίζει εκείνο του Γάγγη. Αυτός, σύμφωνα  με την ινδική μυθική παράδοση 

κατέβηκε από τον ουρανό στη γη για να καθαρίσει τη στάχτη των νεκρών ώστε να φθάσουν αυτοί στον 

κόσμο των Πατέρων. Έτσι, το σώμα που θεωρείται η επίγεια μορφή του ανθρώπου αποσυντίθεται και 

διαλύεται με τη φωτιά και το νερό, ενώ η συνείδηση ως φορέας της ατομικότητας που μετά τον θάνατο 

ξαναζεί μετενσαρκωμένη, ονομάζεται στα σανσκριτικά τζίβα (jiva) ή τζιβάτμαν (jivatman), δηλαδή 

http://www.topkool.com/fr/dessins-animes/le-tour-du-monde-en-80-jours
http://www.topkool.com/fr/dessins-animes/le-tour-du-monde-en-80-jours
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συγγενών κάποιου πλούσιου και επιφανούς στην τοπική κοινωνία ατόμου για κάψιμο 

μαζί με το νεκρό σώμα του και της επίσης επιφανούς –αν και νέας σε ηλικία και 

ζωντανής (!)– χήρας του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το συλλογικό 

υποσυνείδητο
257

 των συγγενών ξεπερνούσε την ατομική σκέψη τους λόγω 

αρχαιότητας/παλαιότητας της συμβολικής πράξης που επεδίωκαν να κάνουν, αλλά και 

διότι η παραδοσιακή σε σχέση με την ψυχαναλυτική –για εκείνη και τη σύγχρονη 

εποχή– ερμηνεία του συμβόλου οδηγούν σε εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα.    

 

Οτιδήποτε σηματοδοτούσε διάφορα άτομα λόγω της εξωτερικής τους αμφίεσης (που 

υποδηλώνεται με επαγγελματικές στολές ή αμφίεση για ποικίλες κοινωνικές 

περιστάσεις κόκ.), των χειρονομιών και κινήσεων τους (οι υποκλίσεις των υπηρετών ή 

υπαλλήλων στους θεωρούμενους ‘ανώτερους κοινωνικά’ Άγγλους όντας 

αποικιοκράτες στην Ινδία) κλπ. Τα συγκεκριμένα άτομα αντιπροσωπεύουν 

συμβολικά ως μέρη του όλου (πρβλ. τη γλωσσική μετωνυμία) τις διάφορες κοινωνικές 

ή επαγγελματικές ομάδες κλπ.    

 

Οι σημαίες κρατών ή πόλεων που υπονοούνται ότι υπήρχαν στους τόπους του έργου 

και, κυρίως, τα χρώματα και τα σχήματα ως συμβολίζοντα που υπάρχουν σε αυτές, 

σημαίνουν –ως συμβολιζόμενους– τους αγώνες και την ιστορία των λαών τους 

οποίους αντιπροσωπεύουν παράλληλα ως αντικείμενα αναφοράς τους. Οι επιλογές 

των χρωμάτων και οι συνδυασμοί τους ανάγονται στη μακρόχρονη ιστορία των λαών 

τους και τα ιδανικά που αντιπροσωπεύουν. Στο έργο που εξετάζεται, αυτές (με τα 

εμβλήματα και τα χρώματά τους) είναι:  

 η βρετανική: μπλε–άσπρο–κόκκινη
258

,  

 της Βομβάης: πορτοκαλί–άσπρη με στρογγυλό έμβλημα–πράσινη
259

,  

 της Νέας Υόρκης: μπλε/πράσινη–άσπρη με στρογγυλό έμβλημα–πορτοκαλί
260

,  

                                                                                                                                                                      
ψυχή. Οι ευχαριστήριες, παρακλητικές ή και εξιλεωτικές βεδικές θυσίες στον αρχαίο Ινδουϊσμό 

διακρίνονται σε αναίμακτες αντικειμένων, δημητριακών καρπών, βουτύρου, γάλακτος κ.ά., αλλά και 

σε αιματηρές και φρικιαστικές ζώων (κυρίως αλόγων) ή και ανθρώπων –που έπνιγαν με πολύτιμο 

ύφασμα από χόρτο Kusa. Αυτές γίνονταν για 1. επικοινωνία με τον υπεράνθρωπο κόσμο, 2. διατήρηση 

της κοσμικής τάξης και 3. λήψη ενός αντι–δώρου από τον υπεράνθρωπο κόσμο.    
257

 Βλ. και στο Guénon, René (1994). Simboli della scienza sacra (titolo originale: Symboles 

fondamentaux de la Science sacrée, traduttore: Francesco Zambon). Milano: GliAdelphi, pp. 46–49 

(Capitolo: Tradizionee ‘inconscio’). 
258
Βλ. στα Βλάχος, Γεώργιος (2010). Του κόσμου οι Σημαίες. Α’ Τεύχος. Αθήνα: Εμπειρία Εκδοτική, 

σ. 70 και Γεωργακαράκου, Γεωργία (2015). Σημαίες από όλο τον κόσμο. Αμερική, Ασία, Αφρική, 

Ευρώπη, Ωκεανία. Ιστορική Αναδρομή, Συμβολισμοί των χρωμάτων, Τύποι σημαίας, Βασικές 

πληροφορίες για κάθε χώρα. Αθήνα: Το Βήμα, σ.182, 18. Η σημαία της Μ. Βρετανίας (Union Flaf 

/Union Jack, δηλαδή σημαία της Ένωσης, που καθιερώθηκε στις 1.1.1801) αποτελείται από τον 

κόκκινο σταυρό του Αγίου Γεωργίου (προστάτη Αγίου της Αγγλίας), τον διαγώνιο λευκό σταυρό του 

Αγίου Ανδρέα (προστάτη Αγίου της Σκωτίας) και τον κόκκινο σταυρό του Αγίου Πατρικίου (προστάτη 

Αγίου της Ιρλανδίας). Το μπλε χρώμα συμβολίζει τη δικαιοσύνη, την ευημερία και την επιμονή. 

Δηλώνει επίσης και χώρες νησιωτικές ή με εκτεταμένη ακτογραμμή. Το λευκό χρώμα συμβολίζει την 

ειρήνη, την αγνότητα και την αθωότητα. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει τη δύναμη, την ανδρεία και την 

αντοχή, όπως και την αιματοχυσία υπέρ του έθνους. 
259

 Όπ.π., Βλάχος, 2010:54 και Γεωργακαράκου, 2015:126, 19. Οι 3 οριζόντιες, ισοπαχείς λωρίδες της 

σημαίας της Ινδίας (που καθιερώθηκε στις 22.7.1947), αντιπροσωπεύουν τα χρώματα του Κόμματος 

του Εθνικού Ινδικού Κογκρέσου. Το πορτοκαλί χρώμα του κρόκου συμβολίζει τη θυσία και το 

κουράγιο του λαού. Το λευκό συμβολίζει το μονοπάτι που οδηγεί στην αλήθεια και την πίστη. Το 

πράσινο συμβολίζει τη σχέση των ανθρώπων με τη γη και τη συμπεριφορά τους στην επίγεια ζωή από 

όπου εξαρτώνται οι επόμενες ζωές τους. Το πράσινο χρώμα δηλώνει τη φύση, τον φυσικό πλούτο, τη 

γεωργία, τη γονιμότητα, την ελπίδα και την αγάπη. Ο Ασόκα Τσάκρα ή Βουδιστικός Τροχός, μπλε 

κεντρικός στρογγυλός δίσκος με 24 ακτίνες, συμβολίζει το δυναμισμό μιας ειρηνικής αλλαγής και είναι 

το εθνόσημο της Ινδίας. 
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 του Χονγκ–Κονγκ: κόκκινη με άνθος με πέντε πέταλα
261

,  

 της Ιαπωνίας: λευκή με κόκκινο δίσκο στο κέντρο
262

,  

 του Σαν Φραντσίσκο: με αρκούδα ως σύμβολό της κλπ.  

 Ιδιαίτερη περίπτωση είναι η σημαία κινδύνου που, ως ναυτικό σήμα, υψώνουν τα 

πλοία σε περίπτωση ανάγκης: μια τριγωνική σημαία όπου σε άσπρο φόντο 

υπάρχουν κόκκινα τετράγωνα ή τετράγωνη με μαύρα τετράγωνα ή δύο μαύρες και 

μια ενδιάμεση κόκκινη λωρίδα με ενδιάμεσες άσπρες
263

.  

 

Οι κοινωνικές τάξεις (λόγω εκπαίδευσης, εργασίας, λειτουργήματος) και οι τίτλοι 

ευγενείας (λόγω καταγωγής, γάμου κλπ.) 

 Οι συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις που υπήρχαν στην κοινωνική ζωή των ατόμων 

κατά τον 19
ο
 αι. αποκτούν συμβολική σημασία στο εν λόγω λογοτεχνικό έργο λόγω 

του ιδιαίτερου ρόλου που έχουν οι αντιπρόσωποί τους. Έτσι, δρουν σε αυτό: η χήρα 

Ινδή πριγκίπισσα Αούντα, ο υπηρέτης Πασπαρτού, οι ιερείς κλπ. Ειδικότερα, ο τίτλος 

της πριγκίπισσας
264

 αντιπροσωπεύει την ύπαρξη μιας ανώτερης εξουσίας/δύναμης, 

αλλά και την εξιδανίκευση της γυναίκας ως προς την ομορφιά, την αγάπη και τη 

νεότητα. 

 

Τα διάφορα μνημεία, δημόσια κτήρια ή ιδιωτικές λέσχες  

Το καθένα από αυτά, όντας ακραία αντιπροσωπευτικό κάποιου πολιτισμού και μη 

συνδεόμενο άμεσα νοηματικά με τα άλλα κτίσματα, συνιστά σύμβολο εφόσον 

αποτελεί χώρο διαδραμάτισης τμήματος της όλης πλοκής. Έτσι:  

 Η Χαρτοπαιχτική Λέσχη Reform Club του Λονδίνου αποτελώντας το χώρο 

έναρξης και λήξης (ισοτοπία)
265

 του στοιχήματος μεταξύ του Φ.Φ. και των 

χαρτοπαικτών φίλων του λειτουργεί ως αφορμή για πραγματοποίηση του 

περιπετειώδους ταξιδιού του.  

 Ο ινδουϊστικός ναός, η μεγάλη Παγόδα
266
του Malebar–Hill στη Βομβάη 

λειτουργώντας ως τόπος λατρείας και έχοντας καθοριστεί ως (υπαίθριος) χώρος 

                                                                                                                                                                      
260

 Όπ.π., Βλάχος, 2010:21 και Γεωργακαράκου, 2015:38. Η σημαία των ΗΠΑ (που καθιερώθηκε στις 

4.7.1960), αποτελείται από 13 οριζόντιες λωρίδες κόκκινου και λευκού χρώματος, όσες ήταν οι πρώτες 

αποικίες που εξεγέρθηκαν ενάντια στη Βρετανία. Το μπλε ορθογώνιο αποτελείται από 50 λευκά, 

πεντάκτινα αστέρια όσες και οι σημερινές Πολιτείες της Ομοσπονδιακής Ένωσης. Η κάθε Πολιτεία έχει 

τη δική της σημαία.  
261

 Όπ.π., Βλάχος, 2010:64. Το Χονγκ–Κονγκ υπήρξε Βρετανική Αποικία  μεταξύ 29.8.1842 και 

1.7.1997, οπότε επιστράφηκε στην Κίνα. Το κόκκινο χρώμα –ίδιο με της κινεζικής σημαίας– 

συμβολίζει την κινεζική επικράτεια, το στυλιζαρισμένο αυτοφυές λουλούδι  με τα 5 συμμετρικά πέταλα 

συμβολίζει την αρμονία, ενώ ο συνδυασμός τους δηλώνει μια χώρα (την Κίνα) και 2 συστήματα (το 

κινέζικο και του Χονγκ–Κονγκ).  
262

 Όπ.π., Βλάχος, 2010: 53 και Γεωργακάρου, 2015: 125. Η σημαία της Ιαπωνίας (που καθιερώθηκε 

στις 27.2.1870) είναι η σημαία του ήλιου (νισόκι) ή ο ηλιακός δίσκος (ινομάρου) της Χώρας του 

Ανατέλλοντος Ηλίου (Νιπόν), εφόσον πιστευόταν για αιώνες ότι μόνον οι κάτοικοι της συγκεκριμένης 

χώρας έβλεπαν την ανατολή του ηλίου από τον ωκεανό, ανατολικά του οποίου δεν υπήρχε τίποτε άλλο. 

Το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Ο Τυχερός Ήλιος (Hinomaru), 

ο ανατέλλων ήλιος ως μεγάλος κόκκινος δίσκος του κέντρου, είναι αυτοκρατορικό σύμβολο πριν το 

1300 μ.Χ. και εκπροσωπεί τη φωτεινότητα και τη θερμότητα.     
263
Όπ.π., Γεωργακάρου, 2015: 14–17. 

264
Βλ., όπ.π., στο Chevalier, J.+Gheerbrant, A., 1982: 785–786. 

265
Βλ. στο Courtés, Joseph (1993). Sémiotique Narrative et Discursive. Paris: Hachette, pp. 50–51.  

266
 Όπ.π., Verne, 2010: 26, 30 και Δάκουρας, 1995: 216–222. Η Παγόδα, είναι οικοδόμημα με 

πυραμιδοειδή στέγη και πυραμιδοειδείς πύλες, με περιττό αριθμό ορόφων –συμπεριλαμβανομένου και 

του ισογείου– που χρησιμοποιείται ως ναός ή ιερό των Βουδιστών και ως κατοικία των θρησκευτικών 

λειτουργών του. Κάθε Παγόδα συμβολίζει ένα θρόνο του Βούδα–Losana που ενθρονίζεται σε έναν 

εξώστη από άνθη Λωτού. Οι όροφοί της αντιπροσωπεύουν τον κλιμακωτό ουρανό της 
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εφαρμογής παλαιών εθίμων της περιοχής υπήρξε και ο τόπος γνωριμίας και 

έναρξης του ειδυλλίου (ισοτοπία) μεταξύ του Φ.Φ. και της μετέπειτα συζύγου του. 

 

Ο χρόνος:  

Σύμφωνα με τον τίτλο και το περιεχόμενο του έργου, η πραγμάτωση του ταξιδιού 

καθορίστηκε εξαρχής σύμφωνα με τις χρονικές επισημάνσεις/υποδιαιρέσεις του έτους 

1872, του αριθμού ημερών σε 80 κλπ. Κατά την επιτέλεσή του, υπήρχε διαφορετική 

χρονική διάρκεια στην κάθε μετακίνηση των δρώντων υποκειμένων/ηρώων του που 

σχετιζόταν με την καθορισμένη απόσταση σε χιλιόμετρα ή σε ναυτικά μίλια του ενός 

τόπου από τον άλλο διαμέσου ξηράς, θάλασσας και ποταμών, αλλά και με το αν αυτή 

γινόταν μέρα ή νύχτα, με καλό ή άσχημο καιρό, με χιόνι ή σε ξηρασία κλπ.  

 

Οι διάφοροι προβλεπόμενοι ή/και απρόβλεπτοι συνδυασμοί χώρου–χρόνου για το 

σύνολο του αναφερόμενου ταξιδιού, έρχονται σε πλήρη αντίθεση ως ασυμμετρία στην 

πλοκή
267

 του έργου με την πρότερη ζωή του Φ.Φ., του οποίου ο καθημερινός 

χωροχρόνος σε δραστηριότητες κλπ. διακρινόταν από κυκλική επαναληπτικότητα 

(όπως των δεικτών του ρολογιού ανά 24ωρο), σταθερότητα και προβλεψιμότητα έως 

την παραμικρή λεπτομέρεια (βλ. και πιο πάνω). Στο εξεταζόμενο ταξίδι, η για 

οποιονδήποτε λόγο διαφοροποίηση του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος λόγω 

έκτακτων συμβάντων (φυλάκιση, δίκη λόγω προσβολής θρησκευτικού χώρου από 

άγνοια και αποφυλάκιση κλπ.) απαιτούσε την ανάγκη τροποποίησής του κυρίως με τη 

μείωση του χρόνου για τις λοιπές μετακινήσεις ώστε να ισχύσει ο συμβολικός 

χρονικός περιορισμός των 80 ημερών. Έτσι, η αναγκαστική μίσθωση μικρότερου 

πλοιαρίου από τους πρωταρχικούς δρώντες για την παράλληλη χρονικά/ταυτόχρονη 

διάβαση της θαλάσσιας οδού έγινε εφόσον αυτοί δεν είχαν προλάβει το ατμόπλοιο 

της συγκεκριμένης γραμμής.      

 

Αξιοσημείωτη και συμβολική για το έργο είναι η ομοιότητα ή η διαφορά ώρας κατά τη 

μετακίνηση κάποιου προς Ανατολάς ή προς Δυσμάς. Ακριβέστερα, η καθημερινή 

απώλεια ή το κέρδος 4 λεπτών της ώρας, σε σύνολο 80 ημερών, συγκροτούσε κάποιες 

ώρες, αρκετές  για τη θεώρηση αλλαγής της ημέρας, της ημερομηνίας κλπ., εάν 

ταξίδευαν οι δρώντες προς Α. ή Δ, φεύγοντας από/ή επιστρέφοντας στην αφετηρία 

τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
εκκλησιαστικής, δηλαδή κοινωνικής διδασκαλίας. Ο περιττός αριθμός ορόφων αντιστοιχεί στο Yang, 

αρσενική αρχή του ουρανού, δηλαδή του φωτός, ενώ ο άρτιος αριθμός ορόφων αντιστοιχεί στο Yin, 

δηλαδή στη θηλυκή αρχή του σκότους.  
267

 Βλ. και στο Eco, Umberto (2002). Περί Λογοτεχνίας (μετάφραση του Sulla Letteratura από την Έφη 

Καλλιφατίδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 46–48, 55–59. Σε αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται 

και το ότι η Πλοκή είναι ο τρόπος δόμησης της κάθε ιστορίας κατά επιφάνειες –καλύτερα: επίπεδα– 

και η σταδιακή έκθεσή της (σ. 48). 
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Η ταινία ‘Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες’ του Ιουλίου Βερν
268

 

 

Εξετάστηκε αντίστοιχη ταινία κινουμένων σχεδίων στη γαλλική γλώσσα χωρίς 

ελληνικούς υπότιτλους. Η επαφή με αυτήν είναι το έναυσμα για προσπάθεια 

κατανόησης του προφορικού λόγου, δηλαδή των διαλόγων μεταξύ των χρηστών της 

ξένης γλώσσας που διακρίνονται από ολική ή μερική γνώση του κώδικα της 

συγκεκριμένης ξένης γλώσσας.  

Η ‘κινούμενη’ εικόνα (ως σύνολο στατικών σχεδίων που εναλλάσσονται γρήγορα 

για να δοθεί η έννοια της κίνησης στο θεατή, με βάση το μετείκασμα ως εγκεφαλικής 

λειτουργίας) συντελεί επικουρικά προς τον προφορικό λόγο για την κατανόηση της 

κάθε περίστασης επικοινωνίας με βάση τα σχήματα (ινδουϊστικός ναός, δικαστικό 

κτήριο, τρένο, άλογα κλπ.), τους όγκους τους (ελέφαντες, ατμόπλοια κλπ.) και τα 

χρώματα (η γαλάζια θάλασσα, ο  μαύρος/νυχτερινός ουρανός στην Ινδία, η άσπρη/ 

γκρι ομίχλη του Λονδίνου κλπ.), δηλαδή τα εξωτερικά μορφολογικά στοιχεία που 

παραπέμπουν σε σημασίες, συμβολικές πλέον, όσων αναπαρίστανται. 

 

 

Η διδακτική αξιοποίηση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου, της 

αντίστοιχης ταινίας και των συμβόλων τους 

 

Κατά τη μελέτη του γραπτού κειμένου η προσοχή του αναγνώστη και ειδικότερα για 

τη συγκεκριμένη έρευνα των μαθητών εστιάζεται:  

1. στην αφήγηση όπου περιγράφονται οι κινήσεις, οι πράξεις και σε πλάγιο λόγο 

(ακόμη και υπονοούμενο) η επικοινωνία των ομιλούντων υποκειμένων, όπως:  

‘Quelques heures plus tard, le Mongolia repart. On vit très bien, très agréablement sur 

ce bateau. Les dames –il y en a quelques–unes– changent de robe deux fois par jour. 

On fait de la musique, on danse même, quand la mer le permet’[Λίγες ώρες αργότερα, 

το Μογγολία ξεκινά. Ζουν/Περνούν καλά, πολύ ευχάριστα σε αυτό το πλοίο. Οι 

κυρίες –υπάρχουν κάποιες– αλλάζουν φόρεμα δύο φορές την ημέρα. Παίζει η 

μουσική, και χορεύουν, όταν η θάλασσα το επιτρέπει]
269

 

Χρησιμοποιούνται ρήματα στο 3
ο
 ενικό και πληθυντικό πρόσωπο, σε 

γραμματικούς χρόνους που δηλώνουν το παρόν, το παρελθόν (ως στιγμιαίο ή 

επαναλαμβανόμενο) και το μέλλον (άμεσο ή προσεχές), για να αναπαρασταθεί κατά 

το δυνατόν ακριβέστερα η κάθε πράξη κλπ. των δρώντων ηρώων στο νου των 

αναγνωστών, των θεατών και των ακροατών του γραπτού κειμένου και της 

μεταφοράς του σε ταινία, όπως:  ‘Le matin du 8, les marins pouvaient voir sur le 

bateau un voyageur qui marchait encore difficilement, comme un homme mal 

réveillé. C’ était Passepartout lui–même. Voilà cequi étaitarrivé’ [Το πρωί της 8
ης
, οι 

ναύτες μπορούσαν να δουν επάνω στο πλοίο έναν ταξιδιώτη που βάδιζε ακόμη με 

δυσκολία, σαν ένας άνθρωπος αγουροξυπνημένος. Ήταν ο Πασπαρτού ο ίδιος. Να τι 

είχε συμβεί]
270

.    

                                                           
268
Πρόκειται για μια ταινία κινουμένων σχεδίων που προσφέρεται ελεύθερα στο Ίντερνετ. Τα στοιχεία 

της είναι: Verne, Jules (2000). Le tour du monde en 80 jours. Scénario: Martin Jameson. Réalisation: 

Henri Heidsieck. Co–Production : La Fabrique, Télé Images Création, France 3, EM. IV. & 

Merchandising et al. Producteurs : Patrick Moine+Philippe Alessandri. Création graphique : Richard 

Mithouard. Musique: Christophe Héral. Durée : 46min.56sec. Βλ. και στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qn3l8F4oPFE. 
269
Όπ.π., Verne, 2010: 19. 

270
Όπ.π., Verne, 2010: 47. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qn3l8F4oPFE
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2. στο διαλογικό/συνομιλιακό τμήμα όπου μεταγράφεται ο προφορικός λόγος 

των προσώπων που συμμετέχουν στο έργο. Ο λόγος τους μπορεί να είναι 

αποσπασματικός ή αυστηρά δομημένος ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας, το 

ύφος και το επίπεδο ομιλίας που αντιπροσωπεύουν, όπως:  

‘Levez le drapeau de détresse’ [Υψώστε τη σημαία έκτακτης ανάγκης/κινδύνου], 

‘Feu!’ [Πυρ!]
271
, ‘Si vous ne restez pas à Suez, vous n’ êtes pas obligé de me 

présenter vos papiers d’ identité’ [Αν δεν μείνετε στο Σουέζ, δεν είστε υποχρεωμένος 

να μου δείξετε τις ταυτότητές σας]
272

. 

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν είναι σχετικό με το γλωσσικό και γνωσιακό 

υπόβαθρο του κάθε ήρωα της ιστορίας. Γι’ αυτό και η χρήση του ενικού και του 

πληθυντικού (και ευγενείας) εναλλάσσονται ανάλογα με το ρόλο (επαγγελματικό 

κλπ.), τη μόρφωση του καθενός και την υφιστάμενη σχέση μεταξύ τους, όπως: ‘Oui, 

mais je veuxqu’ on sacheque je suis passé à Suez aujourd’ hui 9 octobre à onze 

heures. Je vous demande donc debien vouloir mettre votre signature et votre timbre’ 

[Ναι, αλλά θέλω να ξέρουν ότι πέρασα από το Σουέζ σήμερα, 9 Οκτωβρίου στις 11 η 

ώρα. Σας ζητώ λοιπόν [να θελήσετε] να βάλετε την υπογραφή και τη σφραγίδα σας], 

‘Si vous voulez, répond le chef de la police’ [Αν θέλετε, απαντά ο αξιωματικός 

υπηρεσίας]
273

.  

Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ τους δεν έχουν την επαρκή 

ποσότητα και ποιότητα που χρειάζεται για να γίνουν πράξεις όσα λέγονται λόγω της 

έλλειψης χρόνου για περαιτέρω τυπολογικές, ίσως περιττές, επαναλήψεις. Εκείνο που 

προέχει είναι το σημασιολογικό περιεχόμενο των λόγων τους με προσανατολισμό την 

εκάστοτε επιτέλεση λόγων και πράξης. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, οι λήψεις 

λόγου από τα συνδιαλεγόμενα πρόσωπα γίνονται με μεγάλη ταχύτητα, ακόμη και 

αγχωτικά.        

 

Επειδή στο γραπτό κείμενο εναλλάσσονται το αφηγηματικό και το διαλογικό τμήμα 

και, εφόσον στην ταινία εναλλάσσονται ή και συνυπάρχουν οι εικόνες και το 

διαλογικό τμήμα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τις 

μεταδιδόμενες πληροφορίες, από φωνολογική, γραμματική, συντακτική, 

σημασιολογική, λεξιλογική και  πραγματολογική άποψη.  

Η επανάληψη λέξεων ή εκφράσεων από τους μαθητές παράλληλα με την 

προβολή της ταινίας τους ενθαρρύνει και τους βοηθά στην εκμάθηση του φωνητικού 

συστήματος της γαλλικής, στη σωστή προφορά και τον τονισμό των λέξεων και των 

φράσεων. Επιπλέον, η σύγκριση του γραπτού κειμένου με την ακουστική απόδοσή 

του βοηθά στη συνδυαστικότητα της ακουστικής ή/και οπτικής εικόνας με τη σημασία 

τους, που επιτελείται στη σκέψη των μαθητών σταδιακά.  

Η μίμηση των ηρώων του λογοτεχνικού/κινηματογραφικού έργου με τη χρήση 

παντομίμας (με χρήση μη γλωσσικών μέσων έκφρασης) αλλά κυρίως με τη 

δημιουργία αυτοσχέδιων, προσαρμοσμένων διαλόγων μεταξύ των  μαθητών (θεατρική 

τεχνική), συμβάλλει στην ώθηση για χρήση της ξένης γλώσσας σε προσομοιωμένες/ 

δημιουργημένες περιστάσεις επικοινωνίας αλλά και στην προσπάθεια 

αποκωδικοποίησης ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών.   

 

Η δημιουργία: 1. παγκόσμιων χαρτών με κενούς χώρους προς συμπλήρωση για τη 

σήμανση πόλεων, λιμανιών, διαδρομών κλπ. που αναφέρονται στο κείμενο, 2. 

σταυρόλεξων κλπ. παιχνιδιών με λέξεις που λειτουργούν ως σύμβολα στο έργο ή 

                                                           
271
Όπ.π., Verne, 2010: 46.  

272
Όπ.π., Verne, 2010: 18. 

273
Όπ.π., Verne, 2010: 18. 
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χρησιμοποιούνται σε αυτό, 3. η δημιουργία ρολογιών με την αντίστοιχη ώρα σε 

διάφορα μέρη του κόσμου που αναφέρονται στο έργο, 4. η αναπαράσταση διαλόγων/ 

συζητήσεων από τους μαθητές με τη χρήση γλωσσικών και μη γλωσσικών μέσων 

έκφρασης ή οποιεσδήποτε άλλες τεχνικές για βελτίωση γνώσης/χρήσης της γλώσσας 

και την ανάπτυξη επικοινωνιακών, πολυπολιτισμικών, πολυγλωσσικών κλπ. 

δεξιοτήτων με αυτήν, συμβάλλουν στην άνοδο και αξιολόγηση του επιπέδου 

γλωσσομάθειας (ΝΕ ως μητρικής και ξένων) των μαθητών. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

1. Στο συγκεκριμένο Πολιτιστικό Πρόγραμμα ερευνήθηκαν το βιογραφικό του 

συγγραφέα, η εποχή του (ανακαλύψεις, εφευρέσεις κλπ.), η βασική πλοκή του 

συγκεκριμένου έργου (πρόσωπα–ήρωες, ταξίδι τους, συμβάντα, αντιξοότητες σε αυτό 

κλπ.) αλλά κυρίως τα σύμβολα που ήταν φανερά σε κάθε σελίδα του γραπτού 

κειμένου ή/ και σε κάθε σκηνή της ταινίας.  

 

2. Τα σύμβολα, ως αντιπροσωπευτικά στοιχεία του κάθε πολιτισμού, είναι γλωσσικά 

(λέξεις ή γλωσσικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες στιγμές) και 

μη γλωσσικά (ως χώρες, σημαίες, μνημεία με διαφορετική λειτουργικότητα ή 

σημασίες, μεταφορικά μέσα κλπ.). Η παρουσία τους (ως τοπία, χαρακτηριστική 

αμφίεση ατόμων, συμπεριφορές και υφιστάμενοι νόμοι κλπ.) συμβάλλει στο 

πολιτισμικό σοκ που υφίσταται ο κάθε μη ενημερωμένος αναγνώστης/θεατής/ 

ταξιδιώτης εφόσον οι γνώσεις του για αυτά μπορούν να είναι ανύπαρκτες έως 

αποσπασματικές. 

 

3. Στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο ως γραπτό κείμενο αλλά και ως 

κινηματογραφική μεταφορά του χρησιμοποιήθηκε αλλά και υπονοήθηκε η 

πολυγλωσσία ως γλωσσικό περικείμενο με τη χρήση πλήθους γλωσσών (αγγλικής, 

γαλλικής, κινεζικής, ιαπωνικής, ινδικής κλπ.) στις διαφορετικές χώρες που 

αναφέρονται με, παράλληλα, υπονοούμενη τη λειτουργικότητα της αγγλικής από το 

βασικό ήρωα του έργου, Φ.Φ. Η τελευταία, ως lingua franca της εποχής –παράλληλα 

με τη γαλλική– διευκόλυνε την επικοινωνία του με αλλόγλωσσους αλλά κυρίως σε 

χώρες–αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας του 19
ου

 αι. Αξιοσημείωτο είναι το 

ότι η πολυγλωσσία είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με την πολυπολιτισμικότητα, 

εφόσον η κάθε γλώσσα είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάποιου ή κάποιων πολιτισμών 

 

4. Η πολυπολιτισμικότητα ως περικείμενο, επικοινωνιακό πλαίσιο και παρουσίαση 

των διαφόρων πολιτισμών ήταν επιγραμματική, διότι ο βασικός ήρωας Φ.Φ. 

επικεντρωνόταν σε ό,τι πραγματικά τον ενδιέφερε, δηλαδή τη διέλευση και όχι τη 

μακρόχρονη παραμονή στις διάφορες χώρες (7, 9 ημέρες κλπ.), στα πλαίσια 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (80 ημέρες). Η πιστοποίηση της μετακίνησής 

του αποτυπωνόταν συμβολικά με τη λήψη αντιπροσωπευτικών σφραγίδων (στο 

διαβατήριο και τις αποσκευές του), σηματοδοτώντας τα στάδια της διαφοροποίησης 

επαφής του με άλλους πολιτισμούς, περισσότερο ή λιγότερο κοντινούς με τον δικό 

του, ως προς διάφορες πλευρές τους.  

Η επαφή του Φ.Φ. με τον κάθε πολιτισμό ενώ ήταν εξαρχής χωροχρονικά 

προγραμματισμένη, υπήρξε όμως και συμπτωματική και τυχαία, εφόσον η βίωσή του 

σε διαφορετικές χώρες κάποιες φορές επιμηκύνθηκε χρονικά λόγω απρόσμενων 
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συμβάντων (ανταλλαγή χτυπημάτων και πυρών με Ινδιάνους Σιου που είχαν επιτεθεί 

στο τρένο μετακίνησης του Φ.Φ., δικαστικές περιπέτειες του Πασπαρτού κλπ.).  

Το πολιτισμικό σοκ (βλ. και στο 1) που θα μπορούσαν να υποστούν ο Φ.Φ. ή οι 

συνταξιδιώτες του (Πασπαρτού, κ. Αούντα, αστυνόμος Φιξ) αλλά και οι δύσκολες 

καταστάσεις που αντιμετώπισαν, ξεπεράστηκαν αρκετές φορές με τα χρήματα που 

λειτούργησαν καταλυτικά, συμβολικά, ως μέσα για αποσυμφόρηση πίεσης από 

διάφορα γεγονότα, την απόκτηση δυνατοτήτων για διευκόλυνση των ηρώων κλπ. 

επάνω σε νοητούς πραξιακούς άξονες.   

 

5. Στο έργο αναδείχθηκαν συστήματα σημείων, γλωσσικών και μη, που λειτούργησαν 

συμβολικά ως διαφοροποιητικά στοιχεία (πολιτισμών) για την ανάδειξη της 

διαπολιτισμικότητας στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας. Αυτά αφορούσαν 

πρόσωπα, αξιώματά τους (η δυνητική εξουσία του αστυνόμου Φιξ να κυνηγά τους 

κλέφτες με εντάλματα εντός των χωρών δικαιοδοσίας της βρετανικής κυβέρνησης), 

καταστάσεις (προετοιμασία για ταυτόχρονη καύση του νεκρού ηλικιωμένου Ινδού και 

της ζωντανής νεαρής συζύγου του) κλπ.  

 

6. Ένα βασικό σύμβολο που ορίστηκε εξαρχής, δηλαδή από τον τίτλο ακόμη, είναι η 

έννοια του χρόνου. Οι συνεχείς μετρήσεις του στην καθημερινή τακτική του Φ.Φ. 

(σταθερές ώρες για να πίνει το τσάι ή να τρώει το φαγητό του, να μετράει τα βήματά 

του από ή/και προς το σπίτι και τη Χαρτοπαικτική Λέσχη Reform Club) καθόρισαν 

την επίσης αυστηρή τήρησή του (80 ημέρες ταξιδιού κατανεμημένες ανά περίπτωση) 

για την έκβαση της όλης ιστορίας. Αυτή επιτεύχθηκε θετικά για το Φ.Φ. μετά από 

συσχετισμούς του χρόνου με το χώρο, δηλαδή την εναλλαγή, τους συνδυασμούς ή και 

τροποποίησή τους σε διαφορετικές χώρες με καταλύτη το αποφασιστικό και 

προσηλωμένο στο σκοπό του Εγώ του Φ.Φ. ως κεντρικού ήρωα.  

 

7. Τα χρήματα, όντας ισχυρό κίνητρο στο ταξίδι του Φ.Φ., ορίζονται ως υπόσχεση για 

την τήρηση οικονομικού στοιχήματος 20.000 αγγλικών στερλινών, ποσού που θα 

έσωζε από τη φτώχεια όποιον πολίτη της εποχής τα αποκτούσε έστω και τμηματικά 

(αν κέρδιζαν οι 5 συμπαίκτες του χαρτοπαίκτες, αυτά θα μοιραζόταν ανά 4.000 στον 

καθένα) ή θα κατέστρεφε οικονομικά όποιον τα έχανε (τον Φ.Φ.) ή δεν τα αποκτούσε. 

Δίνεται όμως η ευκαιρία για παρουσίαση –στερεοτυπικά– συνηθειών, συμπεριφορών 

κλπ. ατόμων από διάφορους πολιτισμούς, όπως η σχέση των Άγγλων με το χρόνο και 

το χρήμα (πρβλ. το ρητό: ‘the time is money’), ο χρηματισμός των Ινδών για 

απελευθέρωση του φυλακισμένου Πασπαρτού και του Φ.Φ. κλπ. 

 

8. Η συμβολικότητα των σημείων που λειτουργούν ως τέτοια στο συγκεκριμένο 

λογοτεχνικό έργο μπορεί να είναι αντίστοιχη/συμμετρική προς την καθημερινότητα 

των ατόμων κατά την εποχή γραφής του, δηλαδή κατά τον 19
ο
 αι. Πολλά σημεία 

έχουν καταστεί συμβολικά ειδικά μέσα στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο λόγω της 

χρήσης και του ιδιαίτερου ρόλου τους σε αυτό. Η αντιστοίχισή τους με το νοούμενο 

περιεχόμενο του τίτλου του συμβάλλει σε αυτήν τη διαδικασία. Παράλληλα, τα ίδια 

καθίστανται χωροχρονικά κλασικά λόγω αληθοφάνειας και ιστορικής αξίας που 

αποκτά το έργο με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του περιεχομένου και του 

δημιουργού του έως τη σύγχρονη εποχή.        

 

9. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

ωφελήθηκαν πολλαπλά, διότι εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για την πολιτισμική 

κατάσταση στην οποία βρίσκονταν διάφορες χώρες και περιοχές τους κατά τον 19
ο
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αι. Ακριβέστερα, έμαθαν και εξήγαγαν συμπεράσματα για έθιμα που τηρούνταν σε 

αυτές ιδωμένα με μια σύγχρονη ματιά, συζήτησαν για τους τρόπους ένδυσης, 

διατροφής των κατοίκων διαφόρων χωρών, τα μέσα μεταφοράς και τη χρονική 

διάρκεια πολλών μετακινήσεων της εποχής σε σχέση με τη σύγχρονη, για τις 

διάφορες κοινωνικές τάξεις της εποχής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κλπ. 

Με αυτό το σκεπτικό απέκτησαν πολυ– και δια–πολιτισμικές δεξιότητες χωροχρονικά 

προσδιορισμένες για την αναγνώριση, το σεβασμό και την κατανόηση των διαφόρων 

πολιτισμών πέραν αυτού ή αυτών στα πλαίσια των οποίων μεγάλωσαν και 

εκπαιδεύτηκαν. 

Οι μαθητές ωφελήθηκαν γλωσσικά διότι εμπλούτισαν το λεξιλόγιο και τις 

γραμματικές τους γνώσεις ως προς κάποιους ρηματικούς χρόνους, τις εγκλίσεις, τη 

διαφοροποίηση ανάμεσα στον πλάγιο λόγο της αφήγησης και τον ευθύ λόγο των 

διαλόγων κλπ. στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα. Παράλληλα, απέκτησαν 

πολυγλωσσικές δεξιότητες χρονικά προσδιορισμένες όσον αφορά τους τρόπους χρήσης 

των διαφόρων γλωσσών στις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, ακόμη και αν 

κάποιες από αυτές τις γνώσεις προέρχονταν από μετάφραση των αντίστοιχων 

γλωσσών. 

Γενικότερα, ήρθαν σε επαφή με ένα κλασικό έργο της Παγκόσμιας 

Φαντασιακής και Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας με ευχάριστο και μη καταπιεστικό τρόπο, 

ενώ η παρακολούθηση ομότιτλης ταινίας κινουμένων σχεδίων, ήταν και είναι, πάντοτε 

ευχάριστα αποδεκτή από όλες τις ηλικίες.  

Το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς είχαν διαφορετική καταγωγή από την 

ελληνική και βιώματα γλωσσικά και πολιτισμικά επιπλέον εκείνων των υπολοίπων 

μαθητών ως γηγενών κατοίκων της περιοχής διαβίωσής τους, δεν δημιούργησε  

πρόβλημα κατανόησης κλπ. λόγω ανατροφής και εκπαίδευσης όλων τους στον ίδιο 

ελλαδικό χώρο σε όλες τις βαθμίδες έως τη συγκεκριμένη (τη Β/θμια). Αντιθέτως, 

ήταν μια ευκαιρία για όλους τους μαθητές να εμπλουτίσουν τη γλωσσική και 

πολιτισμική τους κουλτούρα, λαμβάνοντας γνώση –διαμέσου του συγκεκριμένου 

έργου– διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών, ακόμη και αν αυτοί ανήκαν σε 

παλαιότερη από τη δική τους εποχή. 

 

10. Το γενικότερο συμπέρασμα ήταν ότι η συγκεκριμένη ιστορία παραμένει ελκυστική 

και ενδιαφέρουσα ως προς τη σύλληψη και την παρακολούθηση της εξέλιξής της. Το, 

δε,  πέρασμα 150 χρόνων από την επινόησή της την καθιστά διαχρονική και κλασική 

στο είδος της. 
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