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Πεξίιεςε
ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο απφ ηνπο αιιφγισζζνπο καζεηέο, εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ιεμηινγίνπ. ην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε
θαη ηε πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή εηεξφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, ηε ζεκαζία θαη ην
δηαρσξηζκφ γισζζψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γισζζηθήο /ιεμηινγηθήο αλάπηπμεο
ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ. ην ηέινο, εζηηάδνληαο ζηηο δηαζηάζεηο, ηε ζεκαζία θαη
ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ αλαθέξνληαη ζηξαηεγηθέο
θαηάθηεζεο θαη δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ φπσο θαη άκεζεο θαη έκκεζεο ηερληθέο
δηδαζθαιίαο γηα ην Νεπηαγσγείν.
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο κε αλαθνξά ζε ειάρηζηεο
έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε επίπεδν πξνζρνιηθήο αγσγήο. Σν εξσηεκαηνιφγην,
σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, δηαλεκήζεθε ζε 63 Νεπηαγσγνχο ησλ λνκψλ Πέιιεο,
Φιψξηλαο θαη Ηκαζίαο θαη απνηέιεζε κηα κηθξή πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ
δπζθνιηψλ θαη αδπλακηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ, ηνλ θπξηφηεξσλ δπζθνιηψλ ησλ
αιινδαπψλ λεπίσλ ζε επίπεδν γισζζηθφ, ςπρνινγηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ, κε
αλαθνξέο ζε επνπηηθφ/ δηδαθηηθφ πιηθφ θαη θαηαιιειφηεηαο δεμηνηήησλ θαη
πξνγξάκκαηνο πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο
δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ζθέςεηο
βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα καο,
αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο
ιεμηινγίνπ θαη χπαξμεο νδεγνχ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ην Νεπηαγσγείν.
Σέινο, ειπίδνπκε ε πξνζπάζεηά καο απηή λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ γισζζηθψλ ζεκάησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ηεο
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
Λέμεηο-Κιεηδηά: γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, αιιφγισζζνη καζεηέο,
δηδαζθαιία ειιεληθήο γιψζζαο, ιεμηιφγην, Νεπηαγσγείν
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Abstract
“Greek as a second/foreign language. Vocabulary acquisition by pre-school
children.”
The aim of the present study was to investigate the views of Early Childhood
teachers about the acquisition of Greek language by foreign mother tongue students,
focusing on vocabulary development. In the theoretical part, reference is made to
intercultural education and the cultural and linguistic diversity of the school classes,
the importance and the separation of languages and the linguistic/vocabulary
characteristics of the immigrant infants. Finally, focusing on the dimensions,
importance and development of the vocabulary of the immigrant pre-school children,
there are mentioned vocabulary acquisition and teaching strategies, as well as direct
and indirect teaching techniques for Early Childhood Education.
Subsequently, the research part is presented with reference to the minimal
investigations carried out at pre-school level. The questionnaire, as a research tool,
was distributed to 63 pre-school teachers of the prefectures of Pella, Florina and
Hmathia and was a small effort to address the difficulties and weaknesses they faced,
the main difficulties of immigrant children at linguistic, psychological and emotional
level, with references to supervisory/teaching materials and suitability of skills and
program that penetrates Early Childhood education. The results of investigating the
views of teachers triggered thoughts on improving language training of immigrants in
our country, highlighting the need for training in vocabulary teaching strategies and
the existence of a good practice guide for the Kindergarten.
Finally, we hope that this effort will be the trigger for further exploration of the
language issues of foreign students in Early Childhood education.
Keywords:

linguistic and cultural diversity, foreign mother tongue students,

teaching Greek language, vocabulary, Early Childhood Education.
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Δηζαγσγή
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θνηλσληθννηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί ιφγνη, νδήγεζαλ ζε
κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, δεκηνπξγψληαο θνηλσλίεο κε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα,
γισζζηθή πνηθηινκνξθία θαη πιεζπζκηαθή αιινίσζε. Η ρψξα καο, σο δίνδνο θαη
πξννξηζκφο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ απφ πνιιέο φκνξεο ρψξεο, δε ζα κπνξνχζε λα
κείλεη αλεπεξέαζηε. Όια απηά επέβαιαλ ηελ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηεο
δηδαζθαιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ
αιιφγισζζσλ καζεηψλ απμήζεθε θαηαθφξπθα. Πξνζζέηνληαο θαη ηηο πξνζθπγηθέο
ξνέο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, θαηαιαβαίλεη θαλείο πσο κνλνπνιηηηζκηθέο θαη
κνλνγισζζηθέο ηάμεηο απνηεινχλ παξειζφλ. Σα λέα δεδνκέλα ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ
δελ αθήλνπλ αλέγγηρην νχηε ην Νεπηαγσγείν, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή αλάγθε ηελ
ελαζρφιεζε κε ζέκαηα πνιηηηζκηθήο θαη γισζζηθήο εηεξφηεηαο κέζσ ηεο
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο
δεχηεξεο/ μέλεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Απηφ απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα κε ην
νπνίν νδεγήζεθα ζην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.
Η γιψζζα, σο ζχζηεκα ζπκβφισλ θαη ήρσλ, απνηειεί αλακθίβνια ην
ζεκαληηθφηεξν κέζσ έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ελφο αηφκνπ.
Με ηε γιψζζα, άιινηε σο πνκπνί θαη άιινηε σο δέθηεο, πξνζιακβάλνληαη,
κεηαδίδνληαη θαη αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη
αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο
είλαη πσο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ιανχ θαη ιεηηνπξγεί σο
παξάγνληαο έλσζεο ησλ κειψλ κηαο εζληθήο νκάδαο θαη ηαπηφρξνλα δηαθνξνπνίεζεο
ηνπο απφ άιιεο εζληθέο νκάδεο. Σέινο, κέζσ ηεο γιψζζαο δηαζψδεηαη θαη
κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά ε πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ελφο ιανχ, ζπκβάιινληαο
ζηελ ζπλερή ηνπ πξφνδν θαη εμέιημε.
Η αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, θαηέρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ
αηφκνπ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα αλαπηχμεη. Θα θαζνξίζεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θφζκν. Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ, ειάρηζηεο είλαη νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ δηδαθηηθέο
παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ λεπίσλ πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή
σο μέλε γιψζζα. Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε κνλφγισζζα λήπηα
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πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αιιφγισζζσλ. Έηζη, νη
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηνπο ηξφπνπο θαηάθηεζεο θαη
αλάπηπμεο ιεμηινγίνπ, απνηεινχλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Οη απφςεηο θαη ν ξφινο ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε
πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο ζεσξνχληαη πνιχηηκεο θαη θαζνξηζηηθέο, εθφζνλ νη ίδηνη
θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν ηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο ηάμεο θαη
λα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιή θνηλσληθή έληαμε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ. Σν
εγρείξεκά ηνπο δπζθνιεχεη, φηαλ εκπιέθεηαη ε θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο, εθφζνλ ηαπηφρξνλα «νθείινπλ» λα κεηαηξέςνπλ ην
Νεπηαγσγείν ζε έλαλ ρψξν, φπνπ φινη αλεμαηξέησο νη καζεηέο ζα εθθξάζνπλ ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ζα απνθηήζνπλ, θαηά ην κέγηζην δπλαηφ, ηα απαξαίηεηα
εθφδηα γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο.
Η εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη
αλαθνξά ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, ηε πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή
εηεξφηεηα θαη δηαρείξηζή ηεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο, παξνπζηάδνληαο ηε λέα
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ.
ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο γιψζζαο θαη ν δηαρσξηζκφο
ηεο ζε πξψηε, δεχηεξε θαη μέλε γιψζζα. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ιφγνπ, ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ δίγισζζσλ/ αιιφγισζζσλ παηδηψλ θαη ζηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο πξψηεο/ δεχηεξεο/ μέλεο γιψζζαο.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ε αλάπηπμή
ηνπ απφ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ειιεληθήο θαη μέλεο θαηαγσγήο. ηε ζπλέρεηα
γίλεηαη αλαθνξά ζε ζηξαηεγηθέο θαηάθηεζεο ιεμηινγίνπ θαη παξαηίζεληαη άκεζεο θαη
έκκεζεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ γηα ην Νεπηαγσγείν.
ην

ηέηαξην

θαη ηειεπηαίν

θεθάιαην

αθνινπζεί ην

εξεπλεηηθφ

κέξνο.

Γηαηππψλνληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη ε
δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
Σέινο, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αθνινπζεί ε ζπδήηεζε θαη
ε εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηεο έξεπλαο,
θιείλνληαο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο.
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Γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ πνιχηηκεο νη ζπκβνπιέο θαη νη
ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηαο θπξίαο Υαηδεπαλαγησηίδε Άλλα. Σελ
επραξηζηψ ζεξκά γηα ηνλ ρξφλν θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ δηέζεζε.
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Words were medicine: they were magic and invisible. They
came from nothing into sound and meaning. They were
beyond price; they could neither be bought nor sold.
—N.SCOTT MOMADAY (KIOWA), HOUSE MADE OF
DAWN, 1968
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Α’ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ

Κεθάιαην 1ν: Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε
1.1. Θεσξεηηθό - ελλνηνινγηθό πιαίζην
1.1.1.Οη όξνη «πνιηηηζκόο», «πνιππνιηηηζκηθόηεηα», «δηαπνιηηηζκηθόηεηα»
Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνξξέεη θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο έλλνηεο
δηαπνιηηηζκηθφηεηα (interculturalism) θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηα (multiculturalism).
Με ηαπηφζεκνη φξνη γηα ηνπο επηζηήκνλεο, κηαο θαη ππνζηεξίδεηαη πσο ν πξψηνο
εθθξάδεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, ελψ ν δεχηεξνο φξνο ππνλνεί
ηελ απιή ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1997)
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη φξνη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο
δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη πξψηα αλαθνξά ζηελ έλλνηα
πνιηηηζκφο (culture), πνπ απνηειεί επίζεο αληηθείκελν επηζηεκνληθήο αληηπαξάζεζεο,
κηαο θαη έλαο θνηλά απνδεθηφο φξνο δελ ππάξρεη. (Γθφβαξεο, 2001)
Ο φξνο «πνιηηηζκφο» (culture) κε ηε ζηελή ηνπ έλλνηα αλαθέξεηαη ζηηο πςειέο
επηδφζεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ, φπσο ζηε ινγνηερλία, ηελ πνίεζε, ηε
κνπζηθή, ηελ ηέρλε θ.ά. ηελ επξεία ηνπ έλλνηα αλαθέξεηαη ζην «ζχλνιν πνπ
πεξηθιείεη ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηε ιατθή παξάδνζε,
θαζψο θαη φινπο ηνπο θαλφλεο, ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, ηηο αμίεο θαη ηα
εξκελεπηηθά ζρήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ ελφο νξγαλσκέλνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ» (Γακαλάθεο, 2002,ζ.30). ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηεο
UNESCO γηα ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία (2001) ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ
(culture) νξίδεηαη σο « έλα νιφθιεξν ζχκπιεγκα πλεπκαηηθψλ, πιηθψλ, δηαλνεηηθψλ
θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα θνηλσλία ή κηα θνηλσληθή
νκάδα. Γελ πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο δσήο
θαη ζπκβίσζεο, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα πηζηεχσ.» 1

1

Ο νξηζκφο απηφο είλαη ζχκθσλνο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο γηα ηελ
Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή (MONDIACULT, Πφιε Μεμηθνχ, 1982), ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο γηα ηνλ
Πνιηηηζκφ θαη ηελ Αλάπηπμε (Η Γεκηνπξγηθή καο Πνιπκνξθία, 1995), θαη ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο
Γηάζθεςεο γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή ππέξ ηεο Αλάπηπμεο (ηνθρφικε, 1998).
https://bit.ly/2lI9dwK
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ηελ παξνχζα εξγαζία ν φξνο πνιηηηζκφο γίλεηαη απνδεθηφο κε ηελ επξεία ηνπ
έλλνηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ρξεηάδεηαη ν άλζξσπνο, γηα
λα πξνζαξκνζηεί ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ. (Γακαλάθεο, 1989)
Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαηάζηαζεο ησλ θνηλσληψλ νδήγεζε
κεξηθνχο εξεπλεηέο ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» (interculturalism) γηα
ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή απηήο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θαηάζηαζεο θαη γηα ηελ
δηαπίζησζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο. Άιινη πάιη εξεπλεηέο
εξκελεχνπλ κε ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» (multiculturalism) ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε θαη κε ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» (interculturalism) ηελ επηζπκεηή
θαηάζηαζε. Καη απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη φηη νη φξνη δελ είλαη ζπλψλπκνη ή
ηαπηφζεκνη. (Γακαλάθεο, 1989)
Καηά ηνλ Porscher (1989) ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» δελ ζεκαηνδνηεί απιά ηελ
πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε ηεο παξάιιειεο ζπκβίσζεο αηφκσλ δηαθνξεηηθήο
θαηαγσγήο, αιιά πεξηζζφηεξν ππνδειψλεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη
αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. (Γακαλάθεο, 1989)
Ο Hohmann (1989) απνδίδεη κε ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ηελ θνηλσληθή
θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαλάζηεπζε. Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα»
ζπλδέεηαη κε ηελ

αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ,

πνιηηηζκηθψλ

θαη θνηλσληθψλ

πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί
ε κεηαλάζηεπζε, δειαδή κε ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή. (Γακαλάθεο, 1989)
Αλάινγεο ζέζεηο εθθξάδνληαη θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Έηζη ε έλλνηα ηεο
«δηαπνιηηηζκηθφηεηαο» ζχκθσλα κε ηελ Καλαθίδνπ& Παπαγηάλλε (1997) έρεη
θεληξηθφ άμνλα ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή
αιιειεγγχε θαη ζέηεη σο ζηφρν ηε δηακφξθσζε θνηλσληθψλ αηφκσλ ηθαλψλ λα
αληηιακβάλνληαη, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα εξκελεχνπλ ηα αληηθαηηθά θαη πνιιαπιά
εξεζίζκαηα.
Ο Μάξθνπ (1997) ηνλίδεη φηη ε «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» πεξηγξάθεη κηα
ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη ηε δηαδηθαζία εμέιημήο ηεο, ελψ ε
«δηαπνιηηηζκηθφηεηα» δειψλεη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη
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ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα δηαθφξσλ εζληθψλ –
κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ.
χκθσλα

κε

ηνλ

επηθξαηέζηεξν

νξηζκφ,

ε

δηαπνιηηηζκηθή

εθπαίδεπζε

ραξαθηεξίδεηαη σο απάληεζε ζηελ πνιππνιηηηζκηθή κεηεμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ
θνηλσληψλ. Η πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο δεδνκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε
δηαπνιηηηζκηθφηεηα

σο

ην

κέζν

δεκηνπξγίαο

πξνυπνζέζεσλ

ζπκκεηξηθήο

αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκψλ (Γθφβαξεο, 2001).
πκπεξαζκαηηθά,

ε

πνιππνιηηηζκηθφηεηα

δηαπνιηηηζκηθφηεηα

ην

δεηνχκελν.

Η

είλαη

ην

δηαπνιηηηζκηθφηεηα

δεδνκέλν,

θαη

πξνυπνζέηεη

ε
ηελ

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, αιιά δελ απνξξέεη απηφκαηα απ’ απηή. (Γακαλάθεο, 1989)
Η απιή δηαηήξεζε θαη ζπλχπαξμε φκσο ησλ πνιηηηζκψλ ησλ κεηνλνηήησλ δελ
ηζνδπλακεί κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ηδέα, ε νπνία έρεη σο αθεηεξία ηεο ηελ ηζφηηκε
αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή
θνηλσλία. Έηζη κε ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» ραξαθηεξίδνπκε ηηο παηδαγσγηθέο,
πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Μηα νινθιεξσκέλε δειαδή εθπαηδεπηηθή
πξνζέγγηζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο
ζπκβίσζεο

θαη

ακνηβαίαο

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο,

ζπλεξγαζίαο

αλάκεζα

ζε

άηνκα

δηαθφξσλ

εζλνπνιηηηζκηθψλ πξνειεχζεσλ. (Γακαλάθεο, 1989)
1.1.2. ηόρνη θαη αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο
Ο φξνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο δελ παξαπέκπεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη
θνηλά απνδεθηφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, αιιά ζε έλα επξχ θάζκα ζεσξεηηθψλ
αλαιχζεσλ θαη αξρψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Έηζη σο
δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ κε απνδέθηεο φινπο ηνπο
καζεηέο αλεμαξηήησο πνιηηηζκηθψλ θαηαβνιψλ. (Γεσξγνγηάλλεο, 1999)
ηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεσξίαο έρνπλ δηαηππσζεί ζηφρνη θαη αξρέο πνπ δηέπνπλ θαη
δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή γηα ηε ζπλάληεζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ
πνιηηηζκψλ.
Έηζη, νη Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε (1997), ππνζηεξίδνπλ πσο ε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο πνπ απνηεινχλ ζπγρξφλσο θαη ηνπο
ζηφρνπο ηεο: α) ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
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πνιηηηζκψλ, β) ζηελ αιιειεγγχε, γ) ζην ζεβαζκφ σο ηζφηηκσλ ησλ άιισλ
πνιηηηζκψλ θαη δ) ζηελ αγσγή ζηελ εηξήλε. Οη ηέζζεξηο άμνλεο ζεσξείηαη φηη
απνηεινχλ ηε βάζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο
θαη κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ πνπ εμειίζζεηαη ζπλερψο.
(Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1997)
Ο Γακαλάθεο (2002), παξαζέηεη ηελ άπνςε ηνπ Hohmann, πνπ ζπλνςίδεη ηνπο
ζηφρνπο ζηελ αθφινπζε ηξηάδα: α) ζηε ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ, β) ζηνλ
παξακεξηζκφ ησλ εκπνδίσλ πνπ πεξηβάιινπλ κηα ηέηνηα ζπλάληεζε θαη γ) ζηε
δξνκνιφγεζε πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ θαη πνιηηηζκηθνχ εκπινπηηζκνχ. (Γακαλάθεο
2002, ζ. 108-109)
Με ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, γίλεηαη ζαθέο πσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ
αθνξά κφλν ηηο κεηνλφηεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αιιά απεπζχλεηαη ζηελ
πιεηνλφηεηα, θηλνχκελε ζην πιαίζην ηεο «Παηδαγσγηθήο γηα φινπο» θαη αθνξά φια
ηα ζρνιεία αθφκα θαη εθείλα ζηα νπνία δε θνηηά θαλέλαο πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά
δηαθνξεηηθφο καζεηήο. Δπίζεο αλαθέξεηαη ηφζν ζε θξαηηθφ, φζν ζε δηαθξαηηθφ
επίπεδν. Σν θξαηηθφ αθνξά κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο θαη άιιεο κεηνλνηηθέο
νκάδεο πνπ δνπλ ζηα φξηα ελφο θξάηνπο. Σν δηαθξαηηθφ επίπεδν είλαη εθείλν πνπ
αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ ιαψλ πνπ δνπλ ζε
δηαθνξεηηθά θξάηε. (Κεζίδνπ, 2008)
Η παξαπάλσ ζηνρνζεζία ζρεηίδεηαη θαη εμαξηάηαη επίζεο απφ ηα αμηψκαηα πνπ
δηέπνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαηδεπηηθή ζεσξία. χκθσλα κε ηνλ Helmut Essinger νη
βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ηέζζεξηο:
α) Δθπαίδεπζε γηα ηελ ελζπλαίζζεζε (empathy), κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη
πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ νη άιινη.
β) Δθπαίδεπζε γηα αιιειεγγχε πξνσζψληαο ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηελ
θαηάξγεζε δηαθξίζεσλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.
γ) Δθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ, φπνπ πξνυπφζεζε απνηειεί ε ηζφηηκε
αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ηεο θάζε πνιηηηζκηθήο νκάδαο.
δ) Δθπαίδεπζε ελαληίνλ ηνπ εζληθηζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Ο επνηθνδνκεηηθφο
δηάινγνο θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ιαψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαηαξξίπηεη
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ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο θαη νδεγεί ζηελ ακνηβαία απνδνρή, ηελ ηζνηηκία
δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ιαψλ. (Μάξθνπ, 1996,ζ.26-27)
Με ηελ απνδνρή ησλ ζηφρσλ θαη αξρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ηελ εθαξκνγή
ηνπο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζπλαληάηαη ε
ειεχζεξε θαη ηζφηηκε αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκψλ θαη φπνπ πξνθχπηνπλ
πνιηηηζκηθέο ζπλζέζεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο
γεληθφηεξα. Έηζη επηηπγράλεηαη ε νκαιή έληαμε, ζρνιηθή θαη θνηλσληθή, ησλ
κεηνλνηήησλ θαη απνθεχγεηαη ε απιή αθνκνίσζή ηνπο. (Γακαλάθεο, 2002)
1.1.3.Μνληέια εθπαηδεπηηθήο δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο
Οη πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ χπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε δηαθφξσλ
κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κέζα ζηελ ίδηα ρψξα, πξνθάιεζαλ πξνβιήκαηα έληαμήο ηνπο
ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. (Μάξθνπ, 1996) Έηζη θπξηάξρεζαλ πέληε κνληέια
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κεηαλαζηψλ καζεηψλ, απφ ηα νπνία ε θάζε θνηλσλία
απνθαζίδεη πνην απνδέρεηαη θαη πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη. Σα κνληέια είλαη: ην
αθνκνησηηθφ, ηεο ελζσκάησζεο, ην πνιππνιηηηζκηθφ, ην αληηξαηζηζηηθφ θαη ην
δηαπνιηηηζκηθφ. Μνληέια πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη ηνλ ηχπν πνιίηε πνπ ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ
ηε δεδνκέλε ζηηγκή. (Γθφβαξεο, 2001) Απνηεινχλ εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
φρη κηα εληαία νηθνπκεληθή αληηκεηψπηζε, θαζψο δηαπηζηψλνληαη κηα ζεηξά απφ
αιιεινζπγθξνπφκελεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο απαληήζεηο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο
εθπαίδεπζεο αιιφγισζζσλ θαη κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. (Μάξθνπ, 1996)
Τν αθνκνησηηθφ κνληέιν
Κπξηάξρεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 κε βαζηθή ζέζε ηελ αθνκνίσζε
ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ/ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο έζλνπο πνπ
ζα απνηειέζεη εληαίν πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχλνιν, ζην νπνίν κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ηζνδχλακα ζηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσλίαο (Μάξθνπ,
1997).
Γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ, ζπλεπάγεηαη έλα ζρνιείν
κνλνγισζζηθφ θαη κνλνπνιηηηζκηθφ κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηεο επάξθεηαο
ζηελ εζληθή γιψζζα. Η επίζεκε γιψζζα πηζηεχεηαη πσο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε
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γξήγνξε αθνκνίσζε ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή έθθξαζε
(Μάξθνπ, 1997). ην πιαίζην απηφ, ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ παηδηψλ αληηκεησπίδεηαη σο
έιιεηκκα, ην νπνίν θαιείηαη λα αληηζηαζκίζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Κάηζηθαο &
Πνιίηνπ, 1999). Η θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε κεηαηνπίδεηαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο
κεηαλάζηεο, δειαδή ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ζηελ εηνηκφηεηα
πξνζαξκνγήο ηνπο (Γθφβαξεο, 2001)
Τν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο
Η ηδέα ηεο ελζσκάησζεο εηζήρζε ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1960. ηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο
αλεθηηθφηεηαο θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο πνιηηηζκηθά αξκνληθήο θαη ηζφλνκεο
θνηλσλίαο. (Μάξθνπ, 1997) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ελζσκάησζε ε πιεηνςεθία
ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πεξηζζφηεξα γηα ηνπο πνιηηηζκηθνχο θαη ηζηνξηθνχο
παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε δηάθνξεο νκάδεο κεηαλαζηψλ θαη κεηνλνηήησλ θαη λα
επηηξέπεη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ηε ζξεζθεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ Έηζη, ην βάξνο
ηεο πξνζαξκνγήο θαη αιιαγήο κεηαηνπίδεηαη ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο, δίλνληαο
έκθαζε ζηηο πνιηηηζκηθά νκνηνγελήο νκάδεο πνπ δελ έρνπλ πξνζδνθίεο λα αιιάμνπλ
ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο. (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ,1999) Η πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα γίλεηαη
αλεθηή ζην βαζκφ πνπ δελ εκπνδίδεη ηελ ελζσκάησζε θαη δελ πξνθαιεί ηηο
πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο. Αθνξά δειαδή ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο, ήζε θαη έζηκα, ελδπκαζία, θ.ά. πνπ δελ ζεσξνχληαη νπζηαζηηθά γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο (Μάξθνπ, 1997).
Τν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν
Δκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη απνηειεί ηε κεηαηφπηζε απφ πξνεγνχκελα
εζλνθεληξηθά κνληέια ζηνλ πινπξαιηζκφ. Απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ελφο
θνηλσληθνχ πιαηζίνπ φπνπ ζα ζπλππάξρνπλ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ θέξνπλ
δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο λα θινλίδεηαη ε ζπλνρή ηεο
θνηλσλίαο. Απνηειεί ηνκή ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο απνβιέπεη φρη κφλν ζε
εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ
πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, αιιά ζηε γεληθφηεξε αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηεο
πιεηνςεθίαο πξνο ηηο κεηνλφηεηεο. (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ,1999)
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Έηζη, δεκηνπξγνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο
γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ησλ αιιφγισζζσλ παηδηψλ θαη έρνπλ σο
θξηηήξην γηα ηα θνηλσληθά θαηλφκελα φρη κφλν ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ, αιιά ηνλ
θάζε πνιηηηζκφ ρσξηζηά θαη φινπο καδί σο ζχλνιν. (Νηθνιάνπ, 2000)
Τν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν
Αλαπηχρζεθε ζηα κέζα θαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη εζηηάδεη ζηνπο
ζεζκνχο θαη ηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο φπνπ εκθαλίδεηαη ν ζεζκηθφο ξαηζηζκφο. Όξνο
πνπ ηνλίδεη πσο ν ξαηζηζκφο απνηειεί κηα δνκηθή ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ
θπξηαξρία ηεο κηαο νκάδαο επί ηεο άιιεο κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε ηεο ίδηαο ηεο
δνκήο ησλ επθαηξηψλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη. (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ,1999)
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αληηξαηζηζηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη πιένλ ε ζέζπηζε κηαο
ελαιιαθηηθήο

παηδαγσγηθήο

πνπ

ζηνρεχεη ζηελ

ηζφηεηα

ηεο

εθπαίδεπζεο

αλεμαξηήησο εζληθήο ή θπιεηηθήο θαηαγσγήο θαη ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ
αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο πνπ δηαζθαιίδεη ην θξάηνο γηα φινπο. Δπίζεο ζεζπίδνληαη
λφκνη πνπ θαηαδηθάδνπλ ηηο ξαηζηζηηθέο εθδειψζεηο θαη θαιιηεξγνχλ θιίκα
ηζνλνκίαο, ηζνπνιηηείαο θαη δηθαηνζχλεο. (Μάξθνπ, 1997)
Σέινο, ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εκθαλίζηεθε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980,
θπξίσο ζηελ Δπξψπε. Η δηαπνιηηηζκηθφηεηα απνηειεί ηελ πην πξφζθαηε εθδνρή ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ πνπ δηακνξθψλεηαη γχξσ απφ ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε
ησλ εζλνπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ,1999)
Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα
θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Βαζηθέο
αξρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη ε ελζπλαίζζεζε, δειαδή ε θαηαλφεζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηνλνηηθέο νκάδεο, ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο
ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο θαη ε εμάιεηςε ησλ ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη
πξνθαηαιήςεσλ κε ζθνπφ ηελ νκαιή ζπκβίσζε θαη εμέιημε ησλ αηφκσλ. (Μάξθνπ,
1996)

21

1.2. Πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή εηεξόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ
1.2.1. Πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή εηεξόηεηα.
Ο πνιηηηζκφο απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ησλ ιαψλ θαη ν
ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε νηθνδφκεζεο
κηαο πινπξαιηζηηθήο, δεκνθξαηηθήο θαη εηξεληθήο θνηλσλίαο. ηε ζεκεξηλή επνρή ε
πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα κε ηε ζπλχπαξμε θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ θέξνπλ
δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα παξνληηθή
φζν θαη κειινληηθή (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1997). Η κεηάβαζε απφ θνηλσλίεο κε
ζρεηηθή γισζζηθή, εζλνινγηθή θαη ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα ζε πνιππνιηηηζκηθέο
θνηλσλίεο αθνξά νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε θαη φρη κφλν θάπνηα ηκήκαηά ηνπ.
(Γθφηνβνο, 2002)
Οη κεηαθηλήζεηο αλζξψπηλσλ νκάδσλ, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην πφιεκν,
ελίζρπζαλ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, δεκηνπξγψληαο
αλνκνηνγελήο θπιεηηθέο θνηλσλίεο πνπ απνηεινχλ έλα παγθφζκην πνιππνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ

δηαθνξεηηθφηεηαο

φπνπ

ζπλππάξρνπλ

δηάθνξνη

πνιηηηζκνί

θαη

θνπιηνχξεο. (Γθφηνβνο, 2002).
Η εγθαηάιεηςε ησλ ηφπσλ θαηαγσγήο θαη ε κεηάβαζε ζε άιιεο ρψξεο ζπληειείηαη
γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. πγθεθξηκέλα, νη πφιεκνη θαη νη έλνπιεο ζπξξάμεηο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα θαζηζηνχλ αβέβαην ην κέιινλ ησλ αλζξψπσλ θαη ε κεηαθίλεζή ηνπο
ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηβίσζεο. Δπηπιένλ, ην ρακειφ επίπεδν
δηαβίσζεο, ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο πνηνηηθήο δσήο, ηα έληνλα
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα θάπνησλ ρσξψλ, νη θαιχηεξεο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο θαη ε επκάξεηα αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ είλαη θάπνηνη ιφγνη πνπ σζνχλ ηα
άηνκα ζηε κεηαλάζηεπζε. Δπηπιένλ, αηηία κεηαλάζηεπζεο θαη δεκηνπξγίαο
πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ είλαη ε χπαξμε απνιπηαξρηθψλ θαζεζηψησλ, νη
πνιηηηθέο δηψμεηο θαη ε παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε βάξνο εζληθψλ θαη
ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ. (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ,2003)
Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ αηηηψλ είλαη ε ζπλχπαξμε πιεζπζκψλ πνπ γηα ηηο
επηθνηλσληαθέο ηνπο πεξηζηάζεηο θαη αλάγθεο ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζα δηαθνξεηηθή
απφ ηελ θαζηεξσκέλε επίζεκε θνηλή, φζν θαη απφ ηηο δηαιεθηηθέο ηηο κνξθέο. Έηζη, ε
γισζζηθή εηεξφηεηα κηαο θνηλσλίαο θαζνξίδεηαη απφ πιεζπζκνχο πνπ κπνξεί λα
είλαη:
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-Δπίζεκα αλαγλσξηζκέλεο γεγελείο εζλνηηθέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο
κεηνλφηεηεο (πνιίηεο ηεο ρψξαο)
-Με επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο σο κεηνλνηηθέο γεγελείο, εζλνηηθέο, εζληθέο,
ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο θνηλφηεηεο (πνιίηεο ηεο ρψξαο)
-Κνηλφηεηεο κεηνίθσλ (κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ), πνπ δνπλ ζηε ρψξα θαη δελ
έρνπλ πνιηηνγξαθεζεί, νχηε δηαζέηνπλ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο- κέινπο ηεο
Έλσζεο
-Κνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα θάπνηνπ άιινπ θξάηνπο- κέινπο
ηεο Έλσζεο, αιιά δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα γηα έλα ρξνληθφ
δηάζηεκα
-Πεξηεγεηέο απφ δηάθνξεο ρψξεο πνπ γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
παξακέλνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. (Γθφηνβνο 2002, ζ.177)
Δπηπξφζζεηα, νη θνηλσλίεο ησλ εζληθψλ θξαηψλ εκθαλίδνπλ κηα γισζζηθή
πνιπκέξεηα ζε επίπεδν δηαιεθηηθψλ παξαιιαγψλ θαη κηα θαηαζηαηηθή γισζζηθή
πνιπκνξθία (π.ρ. ην Βέιγην), πνπ εληζρχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ χπαξμε ηεο
γισζζηθήο εηεξφηεηαο. (Γθφηνβνο, 2002)
1.2.2.Γηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο ζην ζρνιείν.
Η πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, ε γισζζηθή πνηθηινκνξθία, ε πιεζπζκηαθή αιινίσζε
κεγάισλ πεξηνρψλ θαη νη ξαγδαίεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο
νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη πνιηηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Η
εθπαίδεπζε δελ λνείηαη κηα έλλνηα ζηαηηθή αιιά δπλακηθή, ε νπνία ζπλερψο
κεηαβάιιεηαη θαη αλαλεψλεηαη. Σν ζρνιείν, σο αληαλάθιαζε απηήο ηεο
πνηθηινκνξθίαο ηεο θνηλσλίαο, δηαθξίλεηαη πιένλ απφ πνηθίια γισζζηθά θαη
πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Έηζη, «ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο θαηεμνρήλ ζεζκφο ζηήξημεο ησλ ππνθεηκέλσλ
ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηνπο έληαμεο, θαιείηαη λα
δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο θαη
αλαγλψξηζεο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο εηεξφηεηαο, σο βαζηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ
θνηλσληθνχ γίγλεζζαη…. Ζ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ γισζζηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ
πνιηηηζκηθψλ θεθαιαίσλ, πξνυπνζέηεη ηελ ππέξβαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ
κνλνπνιηηηζκηθνχ θαη κνλνγισζζηθνχ ραξαθηήξα ηεο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ
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ηνπ φξνπ ‘γεληθή παηδεία’ κε γλψκνλα ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα»
(Γθφβαξεο, 2001,ζ.12)
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ απαηηνχληαη νη θαηάιιειεο
αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ,ψζηε λα κεηαηξαπεί ζε ρψξν δεκηνπξγηθήο θαη
δηαπνιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, πηνζεηψληαο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηνλ αιιεινζεβαζκφ,
ηελ απνδνρή, ηελ αιιεινεθηίκεζε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή θνηλσληθή θαη
ζρνιηθή έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ αλεμαξηήησο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο
πξνέιεπζεο. Με θαηάιιειεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαινχληαη λα δεκηνπξγνχλ κηα
ζρνιηθή αηκφζθαηξα αληαιιαγήο απφςεσλ, δηαιφγνπ θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο
φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. (Νηθνιάνπ,
2000).
Απαηηείηαη ινηπφλ λα ρηηζηεί έλα θιίκα αιιεινζεβαζκνχ θαη αιιειναπνδνρήο
απέλαληη ζηνπο αιιφγισζζνπο καζεηέο, ζηελ «άιιε» γιψζζα θαη ζξεζθεία, ζηνλ
«άιιν» πνιηηηζκφ, ψζηε απηή ε αιιειεπίδξαζε ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ λα
ιεηηνπξγήζεη δπλακσηηθά γηα ηνπο πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά δηαθέξνληεο καζεηέο.
(Cummins, 2003)
Όηαλ ε γιψζζα, ν πνιηηηζκφο θαη νη εκπεηξίεο δσήο ησλ καζεηψλ καο αγλννχληαη ή
απνθιείνληαη απφ ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κέζα ζηελ ηάμε, νη καζεηέο καο
μεθηλνχλ απφ κεηνλεθηηθή ζέζε. Η ζησπή θαη ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο ηνπο
εξκελεχεηαη σο αδηαθνξία ή έιιεηςε γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ
ηξνθνδνηεί ρακειέο πξνζδνθίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νδεγεί ζε κεησκέλεο
απαηηήζεηο θαη κεησκέλε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο. Έηζη, επαιεζεχεηαη ε
ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ηηο ρακειέο ηθαλφηεηεο, πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ή
αδηαθνξία ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ν θαχινο θχθινο ζπλερίδεηαη.
(Cummins, 2003)
Απφ ηελ άιιε, νη κεηαξξπζκίζεηο ζε επίπεδν λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο, πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθή αιιαγή, φρη φκσο θαη ηθαλέο. Η αλαηξνπή ηεο
ζρνιηθήο απνηπρίαο απαηηεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε ζπλεξγαηηθή ελδπλάκσζε,
κε ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή. Η πινπνίεζε κηαο
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γλήζηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε δηαθξίζεσλ ή ηελ
πξαγκαηηθή θνηλσληθή έληαμε αιιφγισζζσλ καζεηψλ, απαηηεί ξηδηθή κεηαβνιή ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πξνζδηνξίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ζε ζρέζε κε
ηνπο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Απηφ απνηειεί βαζηά δνκή ηεο εθπαηδεπηηθήο
κεηαξξχζκηζεο. (Cummins, 2003)
Ο εθπαηδεπηηθφο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε γιψζζα ησλ
αιιφγισζζσλ καζεηψλ σο δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθέο θαη ζεβαζηέο κνξθέο έθθξαζεο
ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ακθηζβεηεί ηνπο θπξίαξρνπο
ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη ησλ εμνπζηαζηηθψλ δνκψλ πνπ
πξνθαινχλ ηέηνηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. (Cummins, 2003)
1.2.3 Γηαπνιηηηζκηθή εηνηκόηεηα θαη ηθαλόηεηα, απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά
εθπαηδεπηηθώλ
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ε εηθφλα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Η
πνιππνιηηηζκηθφηεηα είλαη γεγνλφο ζρεδφλ ζε θάζε ηάμε πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ θνηηνχλ καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο
δεχηεξε γιψζζα.
Η αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή
γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε απαηηεί εθπαηδεπηηθνχο κε δεμηφηεηεο θαη
γλψζεηο. Οη αιιφγισζζνη καζεηέο, πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε δπν θνπιηνχξεο,
πξέπεη λα κάζνπλ ηε γιψζζα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπο
πξφνδν φζν θαη γηα ηελ νκαιή ηνπο θνηλσληθή έληαμε ζην ζρνιείν θαη ηελ επξχηεξε
θνηλσλία. Σαπηφρξνλα, ρξεηάδνληαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα πνπ ηνπο
πξνζθέξεη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο
γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηζνξξνπεκέλε δηαπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. (Coehlo,
1998)
Ο εθπαηδεπηηθφο, σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ θαη
αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα δηαζέηεη δηαπνιηηηζκηθή
εηνηκφηεηα. Όξνο πνπ παξαπέκπεη ζηελ ελ δπλάκεη δπλαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα
δηαρεηξίδεηαη ηελ εηεξφηεηα πνπ ζπλαληά πιένλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θάλνληαο πξάμε ηηο
αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Πέξα απφ ην κνξθσηηθφ ππφβαζξν πνπ
πξέπεη λα δηαζέηεη, απαξαίηεηε είλαη θαη ε δεμηφηεηα κεηνπζίσζεο ηεο ζεσξίαο ζε
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πξάμε, κε ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ.
(Γεσξγνγηάλλεο, 2004)
Η δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα αληηδηαζηέιιεηαη απφ ην ζπλαθή φξν δηαπνιηηηζκηθή
ηθαλφηεηα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο θαη δελ
αθνξά εθπαηδεπφκελνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ αθφκα λα δηαρεηξηζηνχλ ηε
δηαθνξεηηθφηεηα κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, παξ’ φιε ηελ θαηάξηηζή ηνπο. Η
δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα πξνυπνζέηεη ηε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα. Γε ζπκβαίλεη
φκσο ην αληίζεην. Γειαδή, ε δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα δελ εμειίζζεηαη ζε
δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα, αιιά θαη νη δχν φξνη ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε
ζπγθεθξηκέλσλ ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ. (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003)
Έηζη, έλαο εθπαηδεπηηθφο δηαπνιηηηζκηθά έηνηκνο θαη ηθαλφο πξέπεη λα:
1. Καηαλνεί ηελ αμία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ άιισλ.
2. Αληηιακβάλεηαη ηε δπλακηθή ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ θαη λα
παξεκβαίλεη ζε επίπεδν ηάμεο.
3. πκβάιιεη ζηελ απαινηθή πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε θνηλσληθέο αληζφηεηεο
εθαξκφδνληαο αληηζηαζκηζηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο.
4. Λακβάλεη ππφςε ην καζεζηαθφ ζηπι θαη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ
θαη παξέρεη θίλεηξα κάζεζεο.
5. Γεκηνπξγεί θιίκα ζεηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο
πξνάγνληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ησλ αλνκνηνγελψλ νκάδσλ.
6. Αλαπηχζζεη απνδνρή θαη ελζπλαίζζεζε, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη ηηο
πνιηηηζκηθέο ηνπο αμίεο θαη θψδηθεο επηθνηλσλίαο.
7. Αληηιακβάλεηαη θαη ζπλαηζζάλεηαη ηα ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά
πξνβιήκαηα θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ νη
αιιφγισζζνη καζεηέο.
8. Γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο δηγισζζίαο θαη ηνπο κεραληζκνχο εθκάζεζεο κηαο
δεχηεξεο ή μέλεο γιψζζαο.
9. Παξαθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο
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10. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδεη δηδαθηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα αιιφθσλνπο
καζεηέο.
11. Αμηνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο.
12.Σέινο, αλαπηχζζεη δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε θνξείο γηα ηε ζηήξημε αιιφθσλσλ
καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. (Παιαηνιφγνπ & Δπαγγέινπ, 2003)
πκπεξαζκαηηθά, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη θνκβηθφο ζηε ζχγρξνλε
πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν πέξαζκα απφ ηηο κνλνπνιηηηζκηθέο ινγηθέο
ζηνλ

πνιηηηζκηθφ

πινπξαιηζκφ,

απαηηεί

ηε

ζπλερή

αλαδήηεζε

επθαηξηψλ

επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ψζηε λα απνθηεζεί δηαπνιηηηζκηθή
ηθαλφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηα ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο. (Παιαηνιφγνπ
& Δπαγγέινπ, 2003)
1.2.4 ηξαηεγηθέο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, λα έρεη ζαθείο ζηφρνπο, ηφζν γλσζηηθνχο φζν θαη
ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη λα ζηεξίδεη ηε κάζεζε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ
(Γεσξγνγηάλλεο, 1997, Υξηζηηάο, 2001, Tiedt&Tiedt, 2006).
Οη ζηξαηεγηθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
1. Υξήζε ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο, αμηνπνηψληαο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη
εκπεηξίεο καζεηψλ.
2. ρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
καζεηψλ. Σν παίμηκν ξφισλ, νη δεκηνπξγηθέο δξακαηνπνηήζεηο θαη νη πξνζνκνηψζεηο
απνηεινχλ ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά, αθνχ πξνθαινχλ
ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
3. Καιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Η δηακφξθσζε θιίκαηνο
απνδνρήο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
4. Αλάπηπμε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αιιφγισζζσλ
καζεηψλ.
5. Πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ, ηξφπνπο
πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή. Η εμνηθείσζε
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γηα παξάδεηγκα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο απνηειεί κέζνδν κε ηελ νπνία ν καζεηήο
νδεγείηαη ζηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο γιψζζαο.
6. Αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ κεηά απφ θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα
εθθξάδνληαη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα.
7. Δπηλφεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη δίλνληαο
ελαχζκαηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν κε ζχληνκεο
εηζεγήζεηο, παξαδείγκαηα, ρξήζε βηβιίσλ, θεηκέλσλ, θσηνηππηψλ, εηθφλσλ.
(Μπεδάηε&Θενδνζνπνχινπ, 2006)
1.3. Αιιόγισζζνη καζεηέο ζηα ειιεληθά Νεπηαγσγεία
1.3.1. Απνζαθήληζε όξσλ
Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πθίζηαηαη πιένλ ζηα
ειιεληθά Νεπηαγσγεία, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα απνζαθεληζηνχλ νη φξνη αιινδαπφο,
πξφζθπγαο, κεηαλάζηεο θαη παιηλλνζηνχληαο.
ηνλ λφκν 4251/ΦΔΚ Α 80/1/04/20142, σο αιινδαπνί νξίδνληαη ηα θπζηθά
πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηα νπνία ή έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα
ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ (πνιπηζαγελείο) ή δελ έρνπλ θακία ηζαγέλεηα
(αληζαγελείο). Έλαο επηπιένλ φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν «πνιίηεο ηξίησλ
ρσξψλ», ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή
ηζαγέλεηα, αιιά θαη νχηε ηελ ηζαγέλεηα θάπνηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. (άξζξν 20, παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δ.Δ.) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ ηνλ
δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνλ έιιελα πνιίηε. ηελ θαηεγνξία ησλ αιινδαπψλ ζπλήζσο
θαηαηάζζνληαη νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 19513 θαη ην Πξσηφθνιιν
ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ ην 19674 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ,
2

https://bit.ly/2xpYttL Κψδηθαο κεηαλάζηεπζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ
Η χκβαζε ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ είλαη ην βαζηθφ λνκηθφ θείκελν πνπ νξίδεη
πνηνο είλαη πξφζθπγαο, ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ (
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https://bit.ly/2yQyiNz )
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πξφζθπγαο είλαη θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ ή ηνπ ηφπνπ
θαηνηθίαο ηνπ, έρεη δηθαηνινγεκέλν θφβν δίσμεο γηα ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο,
εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή ιφγσ πνιηηηθψλ
πεπνηζήζεσλ θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δίσμεο αδπλαηεί ή δελ επηζπκεί λα
απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο ρψξαο ή ηελ επηζηξνθή ζ’ απηήλ. Με ην
δηθαίσκα αηηήκαηνο ρνξήγεζεο αζχινπ απνηεινχλ πιένλ αλαγλσξηζκέλνπο
πξφζθπγεο θαη ηεινχλ ππφ θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο κε δηθαίσκα παξακνλήο
ζηε ρψξα, δηθαίσκα ζηελ πγεία, ηελ παηδεία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.
χκθσλα πάιη κε ηνλ ΟΗΔ5, «κεηαλάζηεο είλαη έλα άηνκν πνπ εγθαηέιεηςε ηε ρψξα
ηνπ γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε κία άιιε ρψξα, γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, θπξίσο, κε
ζθνπφ ηελ εχξεζε εξγαζίαο αιιά θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο απφ απηέο πνπ
αθήλεη πίζσ ηνπ, ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ». πρλά, ππνρξεψλεηαη λα θχγεη ιφγσ
πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ,

θνηλσληθψλ

θαη πνιηηηθψλ

παξαγφλησλ.

Ο

νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο, φπσο απηφο νξίδεηαη, έρεη λα αληηκεησπίζεη θη απηφο ηνλ
απνρσξηζκφ απφ ηελ παηξίδα ηνπ θαη ηελ εμεχξεζε ηξφπσλ επηβίσζεο, επηθνηλσλίαο
θαη έληαμήο ζην λέν ηνπ πεξηβάιινλ.
Σέινο, κε ηνλ φξν παιηλλνζηνχληεο, αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ
επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, ζηελ αθεηεξία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνξείαο.
Οξίδνληαη σο νκνγελείο κε ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε θαη θαηαγσγή.
Έλαο νξηζκφο ηεο έλλνηαο «παιηλλφζηεζε» είλαη: « ε κεηαθίλεζε ελφο πιεζπζκνχ
αλζξψπσλ γηα πνιηηηθνχο θπξίσο ιφγνπο κε ηε ζπλδξνκή θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε
θξαηηθψλ αξρψλ, κε άιια ιφγηα, ε εθνχζηα επηζηξνθή κεκνλσκέλσλ αλζξψπσλ ζηε
ρψξα θαηαγσγήο ηνπο» (Σζανχζεο, 2006, ζ.268). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990
παξαηεξήζεθε κεγάιε αχμεζε ησλ παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ νκνγελψλ απφ ρψξεο
ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Αιβαλία αιιά θαη πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ απφ
ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.
1.3.2. Ζ λέα ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα
Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο ζηνλ παγθφζκην αιιά θαη ειιαδηθφ
ρψξν ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, θαηέζηεζαλ ηελ Διιάδα σο ρψξα ππνδνρήο πιεζψξαο
κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Σελ παιηλλφζηεζε ειιεληθνχ πιεζπζκνχ απφ ρψξεο
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ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, δηαδέρηεθε ε κεηαθίλεζε Πνληίσλ απφ ηα θξάηε ηεο
νβηεηηθήο

Έλσζεο

κεηά

ηελ

νηθνλνκηθή

ηνπο

θαηάξξεπζε.

Σαπηφρξνλα

παξαηεξήζεθε κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ θξάηε ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπθπξίσο ηεο Αιβαλίαο- πξνο ηελ Διιάδα, αιιά θαη κεγάινο αξηζκφο αιινδαπψλ απφ
δηάθνξα θξάηε ηεο Αθξηθήο θαη Αζίαο. Σέινο, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζηε ρψξα
καο αθίρζεζαλ θαη πξφζθπγεο απφ αξαβηθέο ρψξεο, νη νπνίνη κε ην θιείζηκν ησλ
ζπλφξσλ εγθισβίζηεθαλ θαη δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο.
Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε κεηαηξνπή ησλ ηάμεσλ ζε πνιππνιηηηζκηθέο,
απφξξνηα ηεο αιιαγήο ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ ζαθψο επεξέαζε
θαη ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Η παξνπζία γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά
δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ αθφκα θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηεο Διιάδνο, έθεξε
ζην πξνζθήλην ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαηάιιειεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο.
χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία ην 20116, ε κεηαλαζηεπηηθή θνηλφηεηα ζηε ρψξα καο έρεη αγγίμεη ηα
659.112 άηνκα. Με βάζε πην πξφζθαησλ ζηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ην
20157 ην ζχλνιν ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο αλέξρεηαη ζε 527.664
άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 123.657 απνηεινχλ παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά
ζρνιεία.

Σέινο,

Παξαθνινχζεζεο

ζχκθσλα
ηεο

κε

ην

Δθπαίδεπζεο

Απηνηειέο
ησλ

Σκήκα

Πξνζθχγσλ

πληνληζκνχ

θαη

ΤΠΔΠΘ8

απφ

ηνπ

θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ‘my school’ ν αξηζκφο
ησλ πξνζθχγσλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία αλέξρεηαη ζε 8017 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ ηα
539 λήπηα ζε ΓΤΔΠ (Γνκψλ Τπνδνρήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ).
Γηα ηνλ ρψξν ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηνχλησλ λεπίσλ, αιιά θαη νχηε ηδηαίηεξε
αληηκεηψπηζή ηνπο ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
αιιφγισζζα λήπηα δελ είλαη κφλν γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά, αιιά θαη νηθνλνκηθήο
θχζεσο θαη ξαηζηζκνχ. Δπηπιένλ, αληηκεησπίδνπλ ην άγρνο ηεο απνρψξεζεο απφ ην
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ, πνιχ πην έληνλα απφ
6

Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011, https://bit.ly/1pze9Wk ανακτήθηκε 5/10/2018
Γενική Γραμματεία Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ του Υπουργείου Εςωτερικών, https://bit.ly/2AjC7wT
ανακτήθηκε 5/10/2018
8
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ηνπο γεγελείο καζεηέο. Έηζη δελ πθίζηαληαη Σάμεηο Τπνδνρήο, εηδηθά Νεπηαγσγεία
θαη δελ ππάξρεη θακία κέξηκλα γηα νπνηαδήπνηε κνξθή δίγισζζεο εθπαίδεπζεο,
εθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΓΤΔΠ νη νπνίεο φκσο δελ απνηεινχλ έληαμε. Σν
Νεπηαγσγείν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηελ νκαιή έληαμε ησλ
αιιφγισζζσλ λεπίσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Θεσξείηαη κάιηζηα έλαο
ελ δπλάκεη ηδηαίηεξα πξνλνκηαθφο ρψξνο εθφζνλ αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ
παξέρνληαη θαη νη παξεκβάζεηο πνπ επηηξέπνληαη. (Παπαδνπνχινπ, 2003)
1.3.3. Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ
Πνιινί είλαη νη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη αμηνπνίεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ αλαθνξηθά κε ηε γισζζηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε ησλ λεπίσλ:
1. Σν Νεπηαγσγείν απνηειεί ηνλ ρψξν πξψηεο θνηλσληθνπνίεζεο φισλ ησλ λεπίσλ
είηε έρνπλ ηελ ειιεληθή σο κεηξηθή είηε φρη. Η δηαθνξά ηνπο είλαη πσο ην έλα
δπζθνιεχεηαη λα εληαρζεί γηαηί απνρσξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ηνπο γνλείο ηνπ, ελψ ην
άιιν δπζθνιεχεηαη λα εληαρζεί γηαηί δε αλαγλσξίδεη ηνλ ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ,
ζηνηρεία απφ ηε γιψζζα ηνπ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε
αδπλακία ηθαλνπνηεηηθήο έληαμεο είλαη πξαγκαηηθφηεηα θαη απνδεθηή γηα έλα εχινγν
δηάζηεκα.
2. ηα Νεπηαγσγεία ππάξρεη ραιαξφηεηα ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη πνιχο ρξφλνο
γηα ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επλνεί ηελ αιιειφδξαζε κεηαμχ ειιελφγισζζσλ
θαη αιιφγισζζσλ ή δίγισζζσλ λεπίσλ. Η αλάιεςε κηαο θνηλήο δξαζηεξηφηεηαο
βνεζά ζην λα καζαίλνπλ ηε γιψζζα αβίαζηα.
3. Υξεζηκνπνηνχληαη κέζα θαη ηερληθέο πνπ επλννχλ ηελ επηθνηλσληαθή κάζεζε ηεο
δεχηεξεο γιψζζαο φπσο ε δξακαηνπνίεζε, παηρλίδηα ξφισλ, ιεθηηθά παηρλίδηα θ.ά.
4. Γελ ππάξρεη απζηεξά θαζνξηζκέλε χιε θαη γλσζηηθά πεδία ηα νπνία δεκηνπξγνχλ
γισζζηθέο αλάγθεο, επνκέλσο ε γισζζηθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε δελ νδεγεί ζε
γλσζηηθή πζηέξεζε.
5. Γε δίλνληαη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη φπνπ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ γλσζηηθά νη
γνλείο.
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6. Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θπξίσο επηθνηλσληαθή θαη φρη αθαδεκατθή κε
εκπινπηηζκφ απφ ρεηξνλνκίεο, επηηνληζκνχο, έθθξαζε πξνζψπνπ, ρξσκαηηζκφο
θσλήο.
7. Η παξνπζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη νξηαθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγφ ξπζκφ
θαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε λεπίνπ.
8. Η γιψζζα φισλ ησλ λεπίσλ απηήο ηεο ειηθίαο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην
ιεμηιφγηφ ηνπο ζπλερίδεη λα εκπινπηίδεηαη. Αθφκα θαη ηα λήπηα ειιεληθήο θαηαγσγήο
θάλνπλ ιάζε ζηε γξακκαηηθή, ηε ζχληαμε θαη ζηελ θνηλσληθή ρξήζε ηεο γιψζζαο.
Έηζη ην γισζζηθφ έιιεηκκα ησλ αιιφγισζζσλ λήπησλ δελ είλαη απφιπηα νξαηφ.
(Παπαδνπνχινπ, 2003)
Όια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εληζρπηηθά ζηελ νκαιή
θνηλσληθή έληαμε θαη θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηα αιιφγισζζα λήπηα,
αξθεί λα γίλνπλ θαη νη ζσζηέο παξεκβάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηδάζθνληα.
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Κεθάιαην 2ν: Γιώζζεο, ην θιεηδί ηνπ θόζκνπ
2.1. Ζ ζεκαζία ηεο γιώζζαο
Ο Saussure ην 1916 νξίδνληαο ηε γιψζζα σο «ζχζηεκα ζεκείσλ πνπ εθθξάδεη
ηδέεο…», έθαλε ηελ εμήο δηάθξηζε: langage (γιψζζα) ηε γεληθή ηθαλφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ λα επηθνηλσλεί γισζζηθά κε ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ, langue (ιφγν) ην
αθεξεκέλν ζχζηεκα ζεκείσλ θαη θαλφλσλ, θνηλφ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη
εγγεγξακκέλν ζηε ζπλείδεζή ηνπο θαη parole (νκηιία) ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη
πξαγκάησζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ θάζε ρξήζηε, σο αηνκηθή πξάμε ζέιεζεο
θαη επθπΐαο (Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997,ζ. 37).
Ο ιφγνο, ε νκηιία θαη γεληθφηεξα ε επηθνηλσλία απνηεινχλ έηζη κέξνο ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ε απφθηεζή ηνπο
ραξαθηεξίδεη ηελ επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν. Η νκηιία,
σο θαηεμνρήλ αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ, απνηειεί εξγαιείν κε ην νπνίν
πξνζιακβάλνληαη, κεηαδίδνληαη ή αληαιιάζζνληαη γλψζεηο, πιεξνθνξίεο, εκπεηξίεο
θαη αληηιήςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο. Ο φξνο νκηιία αλαθέξεηαη ζηα ερεηηθά
θαη αθνπζηηθά ζήκαηα, πνπ ζε ζπλδπαζκφ δεκηνπξγνχλ ιέμεηο θαη πξνηάζεηο θαη
απνηεινχλ θνξείο κελπκάησλ. Η επηθνηλσλία, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ νκηιία
θαη ηε γιψζζα, απνηειεί ηε κεηαβίβαζε θαη πξφζιεςε θάζε είδνπο κελπκάησλ
αθφκα θαη κε ιεθηηθψλ. (Νεκά, 2004)
Σν παηδί γελληέηαη σο νκηιεηήο ζε έλαλ θφζκν νκηιεηψλ θαη καζαίλεη ηε γιψζζα
επεηδή ε επηθνηλσλία βξίζθεηαη ζηελ αλζξψπηλε θχζε ηνπ. Έρεη, δειαδή, ηε θπζηθή
εηνηκφηεηα λα πξνζέρεη θζνγγνινγηθά ζεκάδηα, λα ηα εξκελεχεη θαη λα ηα
ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια. Μέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε εγγελή πξνδηάζεζε
ηνπ, ην νδεγεί ζην λα καζαίλεη αβίαζηα θαη ρσξίο επηπξφζζεηεο ελέξγεηεο
θζνγγνινγηθέο, κνξθνινγηθέο ζπληαθηηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο
κε ηελ απζφξκεηε ρξήζε ηεο κέζα απφ επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο ζην πιαίζην ηεο
αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. (Μήηζεο, 1996)
Η γιψζζα φκσο, εθηφο απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ηεο ξφιν, απνηειεί θαη βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ελφο ιανχ. Απφ ηε κία, σο παξάγνληαο, ελψλεη ηα κέιε κηαο
εζληθήο νκάδαο θαη απφ ηελ άιιε ηα δηαθνξνπνηεί απφ φζνπο αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο. Δπίζεο, κέζσ ηεο γιψζζαο θαηαιαβαίλνπκε ηελ
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ηζηνξία ελφο ηφπνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ, αθνχ κεηαδίδεηαη κέζσ απηήο ε πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά κηαο θνηλσλίαο. Σέινο, αλ θαη νη γιψζζεο απνηεινχλ πνιχπινθεο
νληφηεηεο θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζηε θσλεηηθή, ηε γξακκαηηθή, ην ιεμηιφγην θαη
ηνλ ηξφπν νκηιίαο, βξίζθνληαη ζε ζπλερή θηλεηηθφηεηα θαη ζπγρξφλσο ζε επαθή κηαο
θαη δηαπιέθνληαη, επεξεάδνληαη ε κηα απφ ηελ άιιε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη
εμειίζζνληαη. (Γειβεξνχδε, 2001)
Όια ηα παηδηά απφ ηε γέλλεζή ηνπο έρνπλ έκθπηε ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ λα
κηινχλ. Δπηδηψθνπλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ ιέμεσλ, βιεκκαηηθήο επαθήο, κίκεζεο θαη
αγγηγκάησλ. Απνδεηνχλ, αζρέησο ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηνπο θαηαγσγήο,
λα παίξλνπλ δηάθνξα γισζζηθά εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Με ηε γιψζζα
θαηαλννχλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο. Ρφινο
ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ινηπφλ ε παξνρή ελφο θηιηθνχ πξνο ηε γιψζζα
πεξηβάιινληνο κάζεζεο, πνπ ζα ππνζηεξίδεη φια ηα παηδηά ζηηο γισζζηθέο ηνπο
δεμηφηεηεο. Έηζη ζα δεκηνπξγνχληαη δίνδνη πξνο ηελ θνηλσλία πνπ ζα απνηειέζνπλ ην
θιεηδί γηα λα αλνίμνπλ ηελ πφξηα ηνπ θφζκνπ. (Sikcan, 2007)
2.2. Γηαρσξηζκόο ησλ γισζζώλ
2.2.1. Μεηξηθή/Πξώηε γιώζζα (Γ1)
Με ηνλ φξν «κεηξηθή/ πξψηε γιψζζα» ελλννχκε ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Ο φξνο «κεηξηθή γιψζζα»
έρεη αληηθαηαζηαζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απφ ηνλ φξν «πξψηε γιψζζα» θαζψο
κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ άιιε κπνξεί λα είλαη ε γιψζζα ηεο κεηέξαο
ελφο παηδηνχ θαη άιιε ε γιψζζα πνπ θαηέρεη ην ίδην ην παηδί, ρσξίο απηέο λα
ζπκπίπηνπλ κεηαμχ ηνπο. (Σξηάξρε-Herrmann, 2000).
Η πξψηε γιψζζα, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θπζηνινγηθνί ή
αλαηνκηθνί κεραληζκνί, φπσο νη εγθεθαιηθέο ζπλδέζεηο, πξνζαξκφδνληαη ζηα
δεδνκέλα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο, κε απνηέιεζκα ην θάζε άηνκν λα νδεγείηαη ζε
πιήξε ηαχηηζε κε ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα (Σξηάξρε- Herrmann, 2000).
Η γιψζζα πνπ καζαίλνπλ λα κηινχλ φινη νη άλζξσπνη απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα
ηεο δσήο ηνπο θαη θάησ βέβαηα ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη ε γιψζζα ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπο. Έηζη, σο «κεηξηθή/πξψηε γιψζζα» (Γ1) νξίδεηαη «ε γιψζζα πνπ
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καζαίλεη ην άηνκν απφ ηελ κεηέξα ηνπ, ε πξψηε γιψζζα πνπ καζαίλεη γεληθψο ή απηή
πνπ έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ» (Baker, 2001,ζ. 61).
πλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηαπηφηεηα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ πξσηαξρηθή
θνηλσληθνπνίεζε, θαζψο θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Η κεηξηθή/πξψηε
γιψζζα είλαη απηή πνπ έλα αλζξψπηλν νλ καζαίλεη απφ ηελ γέλλεζε ηνπ θαη απνηειεί
ηελ θπξηφηεξε βάζε γηα ηελ θνηλσληνγισζζνινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ σο άηνκν
(Σξηάξρε- Herrmann, 2000).
Δπνκέλσο ε κεηξηθή/πξψηε γιψζζα είλαη:
• Η γισζζηθή κνξθή κε ηελ νπνία έξρεηαη ζε επαθή ην παηδί κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ
θαη ηελ νπνία θαηαθηά, κέζσ ηνπ νηθείνπ γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο.
• Ή ε θνηλή θαζνκηινπκέλε ,ε γιψζζα δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν δνχκε.
• Ή ε ηππνπνηεκέλε επίζεκε γιψζζα, ε νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη πνιχ απφ ηε
γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο καο
(θνχξηνπ, 2011).
Η Skutnabb-Kangas (1981) θαηεγνξηνπνηεί κε θξηηήξηα ηνλ φξν ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο πεξηγξάθνληαο φιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο πνπ
ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ φξν. Πξψην θξηηήξην ηίζεηαη ε πξνέιεπζε ηεο γιψζζαο, ε νπνία
ζρεηίδεηαη κε ηε γιψζζα πνπ καζαίλεη θάπνηνο πξψηα. Σν δεχηεξν θξηηήξην αθνξά
ηελ ηθαλφηεηα/επάξθεηα ηνπ νκηιεηή, ν νπνίνο θαηέρεη/γλσξίδεη ηε κεηξηθή ηνπ
γιψζζα. Ωο ηξίην θξηηήξην θαζίζηαηαη ε ιεηηνπξγία/ρξήζε ηεο γιψζζαο, δειαδή
απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ θάπνηνλ. Σν ηέηαξην θξηηήξην, νη
ζηάζεηο απέλαληη ζηε γιψζζα, ζπληζηά ηελ ηαχηηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νκηιεηή κε ηε
γιψζζα ηνπ (εζσηεξηθή ηαχηηζε), ή ηελ ηαχηηζε πνπ νξίδνπλ νη άιινη κε ηνλ νκηιεηή
θαη ηελ αληίζηνηρε γιψζζα ηνπ (εμσηεξηθή ηαχηηζε). Δπηπξνζζέησο, παξαηίζεηαη σο
πέκπην θξηηήξην, ε θνζκνζεσξία ή νη απηνκαηηζκνί, γηα ηνλ νξηζκφ ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο. Απηφ αθνξά ηε γιψζζα κε ηελ νπνία θάπνηνο ζθέθηεηαη, νλεηξεχεηαη,
κεηξά, γξάθεη πνίεζε θηι. (θνχξηνπ, 2011).
Η κεηξηθή/πξψηε γιψζζα γηα έλα ιαφ δελ είλαη απιψο έλα κέζν επηθνηλσλίαο, έλαο
ηξφπνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ. Δίλαη
βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη βαζηθή
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παξάκεηξνο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Απνηειεί γηα θάζε ιαφ έλαλ θνηλσληθφ ζεζκφ, πνπ
εθθξάδεη έλα ηδηαίηεξν χθνο θαη ήζνο δσήο. ηελ κεηξηθή/πξψηε γιψζζα έρνπλ
απνηππσζεί φια ηα βηψκαηα, νη αμίεο θαη νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί αλά
ηνπο αηψλεο απφ κηα γισζζηθή θνηλφηεηα. Μέζα απφ ηε γξακκαηηθή, ηε κνξθνινγία,
ηε ζχληαμε, ην ιεμηιφγην, ηελ παξαγσγή θαη ηηο ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ ηεο γιψζζαο
απνηππψλνληαη νη αληηιήςεηο, ε πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ θάζε ιανχ, ν
ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν απηφο ν ιαφο ζπλέιαβε ηνλ θφζκν θαη ηνλ άλζξσπν. Η
κεηξηθή/πξψηε γιψζζα γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ην έζλνο, επνκέλσο, δελ έρεη ηελ
ίδηα ζεκαζία πνπ έρεη γη' απηνχο νπνηαδήπνηε άιιε μέλε γιψζζα θαη δελ κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί απ' απηή. (θνχξηνπ, 2011)
2.2.2. Γεύηεξε γιώζζα (Γ2)
Η ρξήζε ηνπ φξνπ «δεχηεξε γιψζζα» είλαη πξντφλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη
απνηειεί πξνζπάζεηα ησλ γισζζνιφγσλ λα δηεπθξηλίζνπλ κηα έλλνηα πνπ παιαηφηεξα
απνηεινχζε ηκήκα ηνπ φξνπ «μέλε γιψζζα». Ο φξνο δεχηεξε γιψζζα

ζπρλά

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα εθηφο απφ ηελ
πξψηε, αθνχ έρνπλ ήδε θαηαθηεζεί νη κεραληζκνχο ηεο πξψηεο (Μήηζεο & Μήηζε,
2007). Υξνληθά, ε δεχηεξε γιψζζα(Γ2) αθνινπζεί ηελ κεηξηθή/πξψηε γιψζζα(Γ1),
εθφζνλ ην άηνκν καζαίλεη ηε γιψζζα είηε ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηάθηεζε ηεο πξψηεο
είηε κεηά ηελ νινθιεξσκέλε ή εκη-νινθιεξσκέλε αλάπηπμε απηήο (θνχξηνπ,
1997). Η Σξηάξρε-Herrmann (2000) αλαθέξεηαη ζε δπν ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ
ηηο έλλνηεο ηεο κεηξηθήο/πξψηεο θαη δεχηεξεο γιψζζαο. Πξψηνλ, ην άηνκν θαηαθηά
ηε (Γ2) ζην πιαίζην επαθήο κε ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο γιψζζαο ζε ζπλζήθεο
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αθφκα θαη φηαλ ηνπ πξνζδίδεηαη παξάιιεια ελίζρπζε κέζα
απφ θξνληηζηεξηαθά ή ζρνιηθά καζήκαηα. Γεχηεξνλ, ε γιψζζα απηή είλαη αλαγθαία
γηα ην ίδην ην άηνκν σο πξνο ηελ θαζεκεξηλή ηνπ επηθνηλσλία γηα πξνζσπηθνχο θαη
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Η εθκάζεζή ηεο κπνξεί λα ζπληειεζζεί είηε ιφγσ
νηθνγελεηαθψλ ζπλζεθψλ (γνλείο δηαθνξεηηθήο εζλφηεηαο) είηε ιφγσ θνηλσληθψλ
ζπλζεθψλ (κεηαλάζηεπζε) θαη απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή απφ ην άηνκν εθφζνλ έρεη
θαηαθηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο ηεο (Γ1) (Μήηζεο,1998).
Καη νη δχν πεξηπηψζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
άκεζσλ θαη βαζηθψλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ελφο αηφκνπ ζην παξφλ. Ωζηφζν ε
δεχηεξε γιψζζα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη σο ε αδχλακε γιψζζα ή ε ιηγφηεξε
ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ πξψηε ηζρπξφηεξε θαη
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πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελε (Baker, 2001). Έηζη, έλα παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο
πνπ εκπιέθεηαη ζην κνλνγισζζηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο,
απηνκάησο αλαγθάδεηαη λα κεηαβάιιεη ηελ πξψηε ηνπ γιψζζα ζε δεχηεξε, θαζψο
ηνπ επηβάιιεηαη ε θπξίαξρε γιψζζα.
2.2.3. Ξέλε γιώζζα (ΞΓ)
Ο φξνο «μέλε γιψζζα» αλαθέξεηαη ζε γιψζζα πνπ πξνζεγγίδεηαη θαη δηδάζθεηαη
ζηα πιαίζηα θάπνηαο εθπαηδεπηηθήο δνκήο, ζρνιηθήο ηάμεο ή θξνληηζηεξίνπ γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επαθή κε ηνπο θπζηθνχο
νκηιεηέο ηεο θαη δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ επξχηεξε γισζζηθή θνηλφηεηα.
Καηά ηελ Σξηάξρε-Herrmann (2000) δελ απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ θαη
βαζηθψλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ελφο αηφκνπ, αιιά
επηδηψθεηαη κέζσ απηήο ε ηθαλνπνίεζε ελδερνκέλσο κειινληηθψλ αλαγθψλ. Έηζη, ε
μέλε γιψζζα απνηειεί απηήλ πνπ καζαίλεηαη κεηά απφ πξνζσπηθή απφθαζε θαη
επηζπκία κε ζηφρν ηελ θάιπςε κειινληηθψλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ κε
αιιφγισζζνπο.
.

Δπηπιένλ, ηα θίλεηξα γηα ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο ζπλζέηνπλ έλαλ

αθεξεκέλν ραξαθηήξα. Σα άηνκα καζαίλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζαο ηφζν
γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο αλέιημεο,
φζν θαη γηα κνξθσηηθνχο, ζην πιαίζην ηε πξφζβαζεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ή ηεο
δηεξεχλεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ζεψξεζεο Ωζηφζν, ρξήδεη αλαζεψξεζεο ν
δηαρσξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κε απηή ηεο μέλεο, δηφηη κπνξεί λα
πξνθχςνπλ ηαπηφζεκεο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Υαξαθηεξηζηηθά ε
θνχξηνπ (1997,ζ. 55) αλαθέξεη ηελ απφθαζε ελφο αηφκνπ, ην νπνίν έρεη θαηαθηήζεη
ηελ μέλε γιψζζα, λα παξακείλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε ρψξα ρξήζεο
απηήο ηεο γιψζζαο. Έηζη, ε μέλε γιψζζα απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο
κηαο δεχηεξεο γιψζζαο, θαζψο ην άηνκν ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ηεο
ρψξαο ππνδνρήο ζε επξεία θιίκαθα γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο
επηθνηλσληαθέο αλάγθεο θαη πεξηζηάζεηο.
2.3. Υαξαθηεξηζηηθά ιόγνπ δίγισζζσλ/αιιόγισζζσλ παηδηώλ
Θεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξνχληαη ζην
ιφγν ησλ δίγισζζσλ/αιιφγισζζσλ αηφκσλ, πνπ εθιείπνπλ απφ ηνπο κνλφγισζζνπο
καζεηέο, φπσο είλαη ε «μέλε πξνθνξά», ε ελζσκάησζε ιέμεσλ ή εθθξάζεσλ απφ ηελ
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άιιε γιψζζα θαη μαθληθέο αιιαγέο απφ ηνλ έλα θψδηθα ζηνλ άιιν. Έηζη, ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο δηγισζζίαο, ππάξρνπλ ηφζν παξεκβνιή θαη δαλεηζκφο, φζν θαη
ελαιιαγή γισζζηθψλ θσδίθσλ. Απηά ηα θαηλφκελα, πνπ δελ πθίζηαληαη ζηνπο
κνλφγισζζνπο νκηιεηέο, δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά γισζζηθά γεγνλφηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο θαη ηα
νπνία ζπληζηνχλ πνιχηηκε πεγή εθθξαζηηθνχ πινχηνπ θαη επηθνηλσληαθήο
πιεξφηεηαο. (ειιά-Μάδε).
2.3.1. Παξεκβνιή
Η ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ ζηε δεχηεξε γιψζζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δνκή ηεο
πξψηεο γιψζζαο πνπ θαηέρεη. Οη δνκέο ησλ γισζζψλ νη νπνίεο είλαη ηαπηφζεκεο,
καζαίλνληαη εχθνια. Αληίζεηα, δνκέο πνπ ζηηο δχν γιψζζεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο
καζαίλνληαη δχζθνια θαη ζεσξνχληαη αηηίεο γηα ιάζε (Γεσξγνχζεο, 2003). Όηαλ δχν
γισζζηθά ζπζηήκαηα έξζνπλ ζε επαθή, ηφηε έρνπκε ηελ εκθάληζε παξεκβνιψλ ζε
θσλεηηθφ/θσλνινγηθφ επίπεδν, ζηελ πξνζσδία, ζε κνξθνινγηθφ, ζπληαθηηθφ θαη
ιεμηινγηθφ επίπεδν. Σν θαηλφκελν ηεο παξεκβνιήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νξαηή
επίδξαζε ηεο κηαο γιψζζαο ζηελ άιιε (Γεσξγνχζεο, 2003). Η παξεκβνιή ζε
θσλνινγηθφ/θσλεηηθφ επίπεδν γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο κνλφγισζζνπο νκηιεηέο
ζαλ μέλε πξνθνξά. Δίλαη πην ζπρλή ζε ελήιηθεο θαη έρεη ζρέζε κε ηνλ ξπζκφ, ηνλ
επηηνληζκφ ή ηελ πξνζσδία. ην κνξθνινγηθφ θαη ζην ζπληαθηηθφ επίπεδν νη
παξεκβνιέο παξνπζηάδνληαη ζηε δηάηαμε ησλ ιέμεσλ, ζηε ρξήζε ησλ νλνκαηηθψλ
θαη ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ (αλησλπκίεο, άξζξα, αξηζκφο/ρξφλνη, πνηφλ ελεξγείαο,
εγθιίζεηο), αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ιέμεσλ ή ησλ θξάζεσλ, ( πξνζέζεηο,
ζχλδεζκνη, πηψζεηο). ην ιεμηινγηθφ επίπεδν νη παξεκβνιέο, φπσο ε κεηαθνξά κηαο
ιέμεο πνπ ζπκβαίλεη ζηε κεηξηθή γιψζζα ηνπ νκηιεηή, δελ είλαη ζπλεζηζκέλν
θαηλφκελν. Δίλαη φκσο ζπρλέο νη ιηγφηεξν εκθαλείο ιεμηινγηθέο παξεκβνιέο, νη
νπνίεο νπζηαζηηθά απνηεινχλ κεηαθξαζηηθά δάλεηα ησλ δίγισζζσλ/αιιφγισζζσλ
απφ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα (ειιά-Μάδε, ρρ).
2.3.2.Δλαιιαγή γισζζηθώλ θσδίθσλ
Ωο ελαιιαγή γισζζηθψλ θσδίθσλ νξίδεηαη ε παξάζεζε απνζπαζκάησλ ιφγνπ απφ
δχν δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα ή ππνζπζηήκαηα ζηελ ίδηα θαη ηελ απηή
πξάμε ζπλνκηιίαο. Σα εθθσλήκαηα πνπ ελαιιάζζνληαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ηφζν
θαηά ην πξνζσδηαθφ φζν θαη θαηά ην ζεκαζηνινγηθφ θαη ζπληαθηηθφ επίπεδν κε ηηο
ίδηεο ζρέζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη ηα δηάθνξα ηεκάρηα ιφγνπ ζε κηα εληαία
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ιεθηηθή πξάμε. Η ελαιιαγή ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ, ή γισζζηθή ελαιιαγή ή
ελαιιαγή γισζζψλ, δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε δηαθνξεηηθή ρξήζε ησλ γισζζψλ
ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν δίγισζζνο/αιιφγισζζνο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο
επηθνηλσλίαο, ή κε ην δαλεηζκφ θαη ηε γισζζηθή κείμε. (ειιά-Μάδε, ρρ).
Η ελαιιαγή θσδίθσλ, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ εκθαλίδεηαη, δηαθξίλεηαη ζε:
- ελαιιαγή ζηελ πεξηθέξεηα, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα εξσηαπφθξηζε κηαο γιψζζαο
κεηαθξαζκέλε ζε άιιε γιψζζα,
- ελαιιαγή ζε δηα-πξνηαζηαθφ επίπεδν, φπνπ κηα πξφηαζε ηεο κηαο γιψζζαο
κεηαθέξεηαη εμ νινθιήξνπ ζε άιιε γιψζζα. Απηφ ζα ζπκβεί φηαλ ν νκηιεηήο είλαη
ηθαλνπνηεηηθφο ρξήζηεο θαη ησλ δπν γισζζψλ,
- ελαιιαγή ζε ελδν-πξνηαζηαθφ επίπεδν, φπνπ παξαηεξνχληαη ελαιιαγέο θαη κείμεηο
γισζζηθψλ θσδίθσλ ζρεηηθέο κε ηε ζπληαθηηθή δνκή ηεο πξφηαζεο. (ειιά-Μάδε,
ρρ)
2.3.3. Γαλεηζκόο
Ο δαλεηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κείμε θσδηθψλ θαη είλαη ν
δαλεηζκφο κηαο ιέμεο απφ ην ιεμηθφ κηαο άιιεο γιψζζαο πξνζαξκνζκέλν ζηε
γξακκαηηθή ηεο γιψζζαο πνπ ην δαλείδεηαη. Όιεο νη γιψζζεο ηνπ θφζκνπ
δαλείδνληαη ιεθηηθά ηκήκαηα απφ άιινπο θψδηθεο θαη απηφ ζπλέβαηλε πάληα. Πνιινί
πνιηηηζκηθνί θαη ηερλνινγηθνί φξνη κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ζαλ δάλεηα. Δλψ αξθεηνί
απφ απηνχο έρνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ή δελ ππάξρεη αληίζηνηρε
ηζνδχλακε έλλνηα ζηελ άιιε γιψζζα, ηα δάλεηα ρξεζηκνπνηνχληαη επεηδή είλαη πην
ζχληνκα, πην εχθνια ή πην ζπλεζηζκέλα ή πην αθξηβή απφ ηηο κεηαθξάζεηο ηνπο. Γηα
λα ελζσκαησζεί έλαο δαλεηζκφο εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ ιεθηηθνχ
ηεκαρίνπ, πφζν γξήγνξα εηζρσξεί ζην γεληθφ ιεμηθφ εθηνπίδνληαο κηα εγρψξηα ιέμε,
αιιά θαη πφζν εχθνια ελζσκαηψλεηαη θσλνινγηθά θαη γξακκαηηθά. Η δηαδηθαζία
ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο ελζσκάησζεο θπζηνινγηθά ρξεηάδεηαη θάπνην ρξφλν γηα λα
νινθιεξσζεί (ειιά-Μάδε, ρρ).
2.4. Γισζζηθή αλάπηπμε δίγισζζσλ/αιιόγισζζσλ παηδηώλ
ε φιεο ηηο αλζξψπηλεο γιψζζεο, δηαθξίλνληαη ην θσλνινγηθφ, ζεκαζηνινγηθφ θαη
γξακκαηηθφ επίπεδν, ην νπνίν θαη απνηειεί ηε ζχλδεζε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ. Σν
γξακκαηηθφ επίπεδν κε ηε ζεηξά ηνπ δηαθξίλεηαη ζε ζπληαθηηθφ θαη κνξθνινγηθφ. Σα
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δηάθνξα απηά ζπζηήκαηα δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη εληαία
ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. ηελ πεξίπησζε ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ, αλαπηχζζεηαη
ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, έλα θνηλφ ζχζηεκα γηα ηηο δπν
γιψζζεο. ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο βέβαηα κπνξεί λα παξαηεξεζεί δηαθνξνπνίεζε
ησλ επηπέδσλ ησλ δχν γισζζψλ (Υαξαιακπάθεο, 1999).
2.4.1. Αλάπηπμε θσλνινγηθνύ επηπέδνπ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαπηφρξνλεο δίγισζζεο γισζζηθήο αλάπηπμεο, έξεπλεο
αλέδεημαλ πσο ην δίγισζζν παηδί δηαθνξνπνηεί πξψηα θσλνινγηθά ηα δχν γισζζηθά
ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα αληηιακβάλεηαη πην εχθνια. Σα πεξηζζφηεξα
εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπλαηλνχλ ζην φηη ε φιε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ δίγισζζνπ
παηδηνχ θαη ζπλεπψο θαη ε θσλνινγηθή αλάπηπμε, δελ δηαθέξεη απφ απηήλ ηνπ
κνλφγισζζνπ παηδηνχ (Hoffmann, 1991).
χκθσλα κε ηνλ Kegel (1987) ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα ζηελ αλάπηπμε ησλ
θσλνινγηθψλ γλψζεσλ ηνπ παηδηνχ. Σν ζηάδην ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ρεηιηθψλ
ζηνκαηηθψλ θαη ησλ ρεηιηθψλ ξηληθψλ θζφγγσλ. Αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ νδνληηθψλ θαη ρεηιηθψλ ζηνκαηηθψλ ζπκθψλσλ. ην ηξίην
ζηάδην ιακβάλεη ρψξα ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αλνηρηψλ θαη ησλ θιεηζηψλ
θσλεέλησλ θαη ηέινο ζην ηέηαξην ζηάδην γίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ θιεηζηψλ
ζθιεξψλ νπξαληθψλ θαη θιεηζηψλ καιαθψλ νπξαληθψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ
δίγισζζσλ παηδηψλ ηα ζηάδηα απηά γίλνληαη θαη γηα ηα δχν γισζζηθά ζπζηήκαηα,
θάηη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα πηζαλή δπζθνιία γηα ην παηδί. Η δπζθνιία
απηή εληείλεηαη φηαλ ηα θσλήκαηα ησλ δχν γισζζψλ παξνπζηάδνπλ πνιιέο
νκνηφηεηεο, ελψ δελ έρνπλ ηελ ίδηα θσλνινγηθή πνηφηεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
έρεη παξαηεξεζεί ε ηάζε, ην δίγισζζν/αιιφγισζζν παηδί λα ρξεζηκνπνηεί ην
θψλεκα πνπ ηνπ θαίλεηαη πην εχθνιν ζηελ άξζξσζε (Σξηάξρε-Hermann, 2000).
2.4.2. Αλάπηπμε ζεκαζηνινγηθνύ επηπέδνπ
Σν ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηε γλσζηηθή
ηνπο αλάπηπμε. Σν δίγισζζν/αιιφγισζζν παηδί ζπλεζίδεη λα θξαηά κηα νλνκαζία γηα
θάζε αληηθείκελν, ζηε κία απφ ηηο δχν γιψζζεο. Απηή ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη
θαζεκεξηλά ελεξγεηηθά, ελψ παζεηηθά ππάξρεη θαη ε άιιε ιέμε ηνπ ίδηνπ λνήκαηνο
ζηελ άιιε γιψζζα, ηελ νπνία θπζηθά φηαλ ην παηδί ηελ αθνχεη ηελ θαηαλνεί ρσξίο
δπζθνιία. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην δίγισζζν/αιιφγισζζν παηδί παξνπζηάδεη
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κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθκάζεζε ιέμεσλ θαη λέσλ ελλνηψλ απφ φηη λα κάζεη
αληίζηνηρεο ιέμεηο ζε άιιε γιψζζα γηα έλλνηεο πνπ έρεη ήδε κέζα ηνπ νλνκαηίζεη.
Μάιηζηα, θάλεθε πσο ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ ην δίγισζζν παηδί γλσξίδεη ηηο
αληίζηνηρεο ζε άιιε γιψζζα, είλαη θαηά 1/3 ιηγφηεξεο. Σέινο, φηαλ ζπγθξηζεί έλα
δίγισζζν/αιιφγισζζν

παηδί κε έλα κνλφγισζζν σο πξνο

ην ιεμηιφγην,

δηαπηζηψλεηαη φηη ην δίγισζζν γλσξίδεη πην πνιιέο ιέμεηο, εθφζνλ πξνζηεζνχλ νη
ιέμεηο πνπ θαηαλνεί θαη ζηηο δχν γιψζζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ αμηνινγεζεί ην
ιεμηιφγην ηνπ θάζε γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξηζηά, δειαδή νη έλλνηεο θαη φρη νη
ιέμεηο, ηφηε ην δίγισζζν παηδί θαίλεηαη λα έρεη πην πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην (Wode,
1993).
2.4.3. Αλάπηπμε γξακκαηηθνύ επηπέδνπ
Η δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ησλ κνξθνινγηθψλ δνκψλ είλαη ίδηα ζηα κνλφγισζζα
θαη δίγισζζα/αιιφγισζζα παηδηά. Απιά ζηα δεχηεξα ζπλήζσο απαηηεί πεξηζζφηεξνο
ρξφλνο δεδνκέλνπ φηη είλαη πνιππινθφηεξν ην θαηλφκελν θαη γηα ηηο δχν γιψζζεο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαη ε ζπρλφηεηα
εκθάληζήο ηνπο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ρξφλν θαηάθηεζήο ηνπο απφ ην
δίγισζζν/αιιφγισζζν παηδί. (Wode, 1993).
2.4.4. Αλάπηπμε ηεο κεηαγισζζηθήο θαη θσλνινγηθήο επίγλσζεο
Σα δίγισζζα παηδηά αληηιακβάλνληαη πεξίπνπ κεηά ην δεχηεξν ρξφλν ηεο δσήο
ηνπο, ηελ χπαξμε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ. χκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο ε
κεηαγισζζηθή επίγλσζε γίλεηαη λσξίηεξα ζηα δίγισζζα/αιιφγισζζα παηδηά απφ φηη
ζηα κνλφγισζζα. Η πξψηκε γισζζηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα
πιενλεθηήκαηα ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ, δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
γλσζηηθήο αθαδεκατθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (Cummins, 2003). χκθσλα κε
έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ηα δίγισζζα άηνκα ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε
ηθαλφηεηα ζην λα ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη
γηα ην ιφγν απηφ ζπλήζσο ππεξέρνπλ ησλ κνλφγισζζσλ ζηνλ γλσζηηθφ έιεγρν ησλ
γισζζηθψλ δηεξγαζηψλ Δπηπξφζζεηα, ε απμεκέλε κεηαγισζζηθή ηνπο ζπλείδεζε
ηνπο νδεγεί ζε ζπληνκφηεξε θαη θαιχηεξε αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα (Galambos &
Hakuta 1988).
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2.5. Οη ηδηαηηεξόηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο πξώηεο/δεύηεξεο/
μέλεο γιώζζαο
ηηο ζεκεξηλέο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, πνιιά θξάηε έξρνληαη αληηκέησπα κε
πξνβιήκαηα δηγισζζίαο ή πνιπγισζζίαο θαη ζπγρξφλσο πνιινί είλαη θαη νη
πιεζπζκνί πνπ βηψλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ην θαηλφκελν απηφ. Γηα ηε δηγισζζία
έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί. Απηνί δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζθνπηά πνπ ν
θάζε εξεπλεηήο εμεηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γελ ππάξρεη φκσο έλαο νξηζκφο πνπ
λα έρεη θαζνιηθή ηζρχ θαη λα είλαη γεληθά απνδεθηφο.
Έηζη, ε δηγισζζία θαηά ηελ επξεία έλλνηα είλαη ε ελαιιαθηηθή θαη ηαπηφρξνλε
ρξήζε δχν γισζζψλ απφ ην ίδην άηνκν γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ επηθνηλσληαθέο
αλάγθεο. Ο φξνο δειαδή, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη «ηε ρξήζε ζην εζσηεξηθφ
νκάδαο ή ιανχ δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ ή κνξθψλ ηεο ίδηαο γιψζζαο, νη νπνίεο
εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο θαη έρνπλ άιιν θχξνο»
(Σξηάξρε-Herrmann, 2000).
ε επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε χπαξμε δίγισζζσλ καζεηψλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα
θαη ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο, είλαη δχζθνιε ππφζεζε κε
πνιιέο θαη πνηθίιεο απαηηήζεηο αθφκα θαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. ηνλ παξαθάησ
πίλαθα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε καζεηέο κε
δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή πξνέιεπζε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο
γιψζζαο. Όπσο παξαηεξείηαη νη ειιελφγισζζνη καζεηέο ππεξέρνπλ ζε ελλέα (9)
ηνκείο έλαληη ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ππεξέρνπλ ζε
πέληε (5) ηνκείο έλαληη ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ. (Γακαλάθεο, 2002)
Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ ήξζαλ ζε βξεθηθή ειηθία ζηελ Διιάδα ή γελλήζεθαλ εδψ
απφ γνλείο πνπ κηινχλ ειιεληθά θαη κηα άιιε γιψζζα εμίζνπ θαιά, απνθηνχλ
ηαπηφρξνλε δηγισζζία, φπνπ κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη εμίζνπ θαιά θαη ζηηο δπν
γιψζζεο. Όηαλ φκσο νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ κηα γιψζζα γηα ηηο επηθνηλσληαθέο
ηνπο πεξηζηάζεηο θαη ε άιιε γιψζζα αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά ζην Νεπηαγσγείν,
έρνπκε πξψηκε ή δηαδνρηθή δηγισζζία. Η δεχηεξε γιψζζα, δειαδή, θαιιηεξγείηαη
λσξίο θαη δηαδέρεηαη ηε κεηξηθή. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα ζε
εθεβηθή ειηθία έρνπκε φςηκε ή πξνζζεηηθή δηγισζζία, φπνπ γλσξίδνπλ θαιά ηε
γιψζζα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηελ ειιεληθή ηελ απνθηνχλ ζηε ζπλέρεηα.
(Σξηάξρε-Hermann,2000)
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ε άιιεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο πηέδνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ γξήγνξα ηε γιψζζα
ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζε βάξνο ηεο κεηξηθήο ηφηε έρνπκε αθαηξεηηθή δηγισζζία.
Άιινηε νη γνλείο δελ πηέδνπλ θαζφινπ θαη νη καζεηέο κηινχλ δπν γιψζζεο ρσξίο λα
έρνπλ δηδαρζεί νπζηαζηηθά θακία απφ ηηο δπν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπκε δηπιή
εκηγισζζία, φπνπ ζηελ νπζία δελ γλσξίδνπλ θαιά θακία απφ ηηο δπν γιψζζεο.
ηνλ αληίπνδα ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο νθείιεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ
αξρή αθνχ δελ ππάξρεη θαλέλα πξναπαηηνχκελν (Σξηάξρε-Hermann,2000)
Πίλαθαο 1:Γισζζηθά επίπεδα καζεηψλ πνπ δηδάζθνληαη ηελ ειιεληθή σο
πξψηε/δεχηεξε/μέλε γιψζζα ζηα ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία.
Ωο κεηξηθή/πξψηε

Ωο δεχηεξε

(Διιελφπνπια)

(παιηλλνζηνχληεο,

Ωο μέλε (αιινδαπνί)

κεηαλάζηεο)
1

Καηέρνπλ έλα βαζηθφ

Έρνπλ αθνχζκαηα ζηελ

Γελ ππάξρεη

ιεμηιφγην γηα

ειιεληθή θαη ελδερνκέλσο

πξνεγνχκελε εκπεηξία.

επηθνηλσλία.

λα έρνπλ δηακνξθψζεη έλα

Η γιψζζα είλαη ηειείσο

βαζηθφ ιεμηιφγην

άγλσζηε απφ
ιεμηινγηθή,
εηπκνινγηθή,
παξαγσγηθή άπνςε ή
απφ άπνςε δνκήο.

2

3

Μπνξνχλ λα θάλνπλ

Μπνξνχλ λα πξνθέξνπλ κε

Η γισζζηθή δηδαζθαιία

γξακκαηηθά θαη

ζρεηηθή άλεζε ιέμεηο θαη

αξρίδεη απφ ην

ζπληαθηηθά πξνηάζεηο,

θξάζεηο πνιπζχιιαβεο.

αιθάβεην, ην

ρσξίο λα έρνπλ δηδαρζεί

ζρεκαηηζκφ ζπιιαβψλ-

γξακκαηηθή θαη

ιέμεσλ- πξνηάζεσλ-

ζχληαμε.

πεξηφδσλ- παξαγξάθσλ.

Καηαλννχλ ζε κεγάιν

Μπνξνχλ λα θαηαλννχλ ζε

Γπζθνιεχνληαη λα

βαζκφ ην ιφγν ησλ

έλα πνζνζηφ ηνλ πξνθνξηθφ

πξνθέξνπλ ιέμεηο

άιισλ

ιφγν ησλ άιισλ θη αλ δελ

ειιεληθέο θαη θπξίσο

κπνξνχλ λα κηιήζνπλ.

πνιπζχιιαβεο.

Μπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηα

Γελ γλσξίδνπλ ηελ

παξαγισζζηθά ζηνηρεία.

θνπιηνχξα θαη

4 Μπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ
ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
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ην ζεκαίλνλ απφ ην

γεληθφηεξα ην

ζεκαηλφκελν ή ην

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην

θπξηνιεθηηθφ απφ ην

νπνίν ιεηηνπξγεί ε

κεηαθνξηθφ λφεκα ησλ

γιψζζα.

ιέμεσλ.
5

6

Καηαλννχλ ηνλ

Μπνξνχλ λα ζπλζέηνπλ,

ειιεηπηηθφ θαη

έζησ θαη κε ειιεηπηηθφ

ηειεγξαθηθφ ιφγν.

ηξφπν πξνηάζεηο απιέο.

Καηαλννχλ αιιά

Μαζεηέο δίγισζζνη κε:

κπνξνχλ θαη νη ίδηνη λα

-

ρξεζηκνπνηνχλ

Σαπηφρξνλε
δηγισζζία

παξαγισζζηθά ζηνηρεία

-

Πξψηκε ή δηαδνρηθή

( χθνο, επηηνληζκφο)

-

Όςηκε ή πξνζζεηηθή
-

Αθαηξεηηθή
δηγισζζία

7

Γηπιή εκηγισζζία

Μπνξνχλ λα
δηαηππψλνπλ ζθέςεηο
κε ινγηθή ή αιιεινπρία

8

Μπνξνχλ λα
ηεθκεξηψλνπλ απφςεηο

9

Γλσξίδνπλ αξθεηνχο
απνδεθηνχο θψδηθεο
επηθνηλσλίαο
Μνλφγισζζνη καζεηέο

(Αζαλαζίνπ& Γθφηνβνο, 2002)
Η δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (πξψηεο/δεχηεξεο/μέλεο) πξαγκαηνπνηείηαη ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ζήκεξα δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο δνκήο
ηεο: γξακκαηηθή, ζεκαζηνινγία, εηπκνινγία, θ.η.ι., πηζηεχνληαο πσο ε θαηνρή ηεο
δνκήο πηζηνπνηεί ηε γλψζε ηεο γιψζζαο. Αλακθίβνια ε γλψζε ηεο δνκήο ζεσξείηαη
αλαγθαία, αιιά φρη αξθεηή ζηελ επηηέιεζε κηαο επηθνηλσληαθήο πξάμεο. Η γισζζηθή
πιεξφηεηα δελ εμαζθαιίδεη απηνκάησο θαη ηελ επηθνηλσληαθή πιεξφηεηα. Οη
εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε πνηθίιεο
44

θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, κε απνδεθηνχο θάζε θνξά, γισζζηθνχο θψδηθεο. Οη
καζεηέο θαη ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, καζαίλνληαο ηηο πνηθίιεο έλλνηεο ιέμεσλ θαη
θξάζεσλ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θάζε θνξά απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
επηθνηλσλνχλ θαζψο θαη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο θαη ηέινο, λα δηδάζθνληαη λα
πξνζαξκφδνπλ ην ιφγν ηνπο αλάινγα θαη κε ην ζέκα ην νπνίν θάζε θνξά ηίζεηαη πξνο
ζπδήηεζε. (Σνθαηιίδνπ, 2003)
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Κεθάιαην 3ν: Λεμηιόγην θαη ζηξαηεγηθέο θαηάθηεζεο ιεμηινγίνπ
3.1. Σν ιεμηιόγην
3.1.1. Γηάθξηζε δεθηηθνύ/παζεηηθνύ θαη εθθξαζηηθνύ/ελεξγεηηθνύ ιεμηινγίνπ
Με ηνλ φξν ιεμηιφγην (vocabulary) δειψλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηξεηο
δηαθξηηέο ζεκαζίεο: (α) ην ζχλνιν ησλ ζεκαζηνινγηθψλ κνλάδσλ πνπ δηαζέηεη ην
θάζε άηνκν κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο μερσξηζηά, (β) ηα επηκέξνπο ιεμηιφγηα
δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ
αλήθνπλ, ην επάγγεικα, ην θχιν, ηελ ειηθία ηνπο, θαη ( γ) ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ
δηαζέηεη ζπλνιηθά κηα γισζζηθή θνηλφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ
θάιπςε ησλ επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ηνπο (Οηθνλνκίδεο, 2003· ΠαπαβαζηιείνπΥαξαιακπάθε, 2006). Οη ιέμεηο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο κνλάδεο ηεο γιψζζαο θαη
απνηεινχλ ηνλ θχξην θνξέα ηνπ λνήκαηνο. Παξφηη, δε, ε γλψζε ηεο ζεκαζίαο ησλ
ιέμεσλ είλαη κία κφλν έθθαλζε ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο, ε γλψζε απηή απνηειεί
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.
Σν ιεμηιφγην ελφο αηφκνπ δηέξρεηαη κέζα απφ δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο, απνηειεί
κηα ζπλερή δηαδηθαζία θαη φπσο, ε γισζζηθή πξαγκάησζε δηαθξίλεηαη ζε δχν
αιιεινζρεηηδφκελεο θαηεγνξίεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο έθθξαζεο/παξαγσγήο, έηζη
νη εξεπλεηέο δηαθξίλνπλ δπν επηκέξνπο ηχπνπο ιεμηινγίνπ. Σν δεθηηθφ/παζεηηθφ
(receptive/passive) ιεμηιφγην, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ νηθεηφηεηα κε κηα κνξθή
ιέμεο ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζηνλ πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ιφγν θαη ην
εθθξαζηηθφ/ελεξγεηηθφ
ηθαλφηεηα

νξζήο

(productive/active)

ρξήζεο

ιέμεσλ

ιεμηιφγην,

ζηελ

πνπ

ειεχζεξε

αληηζηνηρεί
έθθξαζε

ζηελ

(Faerch,

Haastrup&Phillipson, 1984). Μεηαμχ απηψλ ππάξρεη θαη έλαο άιινο ηχπνο
ιεμηινγηθήο γλψζεο, ην ειεγκέλν ελεξγεηηθφ (controlled active) ιεμηιφγην, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα ζπκάζαη κηα ιέμε φηαλ δνζεί έλα ζηνηρείν. Οη ηξεηο
απηνί ηχπνη ιεμηινγίνπ θαίλεηαη φηη αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο.
(Laufer& Paribakht, 1998)
Οη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο αξρηθά εηζάγνληαη ζην δεθηηθφ ιεμηιφγην θαη κπνξνχλ
αξγφηεξα λα γίλνπλ δηαζέζηκεο γηα εθθξαζηηθνχο ζθνπνχο. ε έξεπλα ηεο Benedict
(1979) δηαπηζηψζεθε πσο ε θαηαλφεζε φρη κφλν πξνεγείηαη ηεο έθθξαζεο θαηά ηε
ιεμηινγηθή αλάπηπμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, αιιά αλαπηχζζεηαη πνιχ πην ζχληνκα ζε
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κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ην δεθηηθφ θαη εθθξαζηηθφ
ιεμηιφγην, βξέζεθε πσο παηδηά ειηθίαο απφ 1 έσο 2 εηψλ θαη 1 κελφο ππάξρεη κηα
επηηάρπλζε ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαηά ην δεχηεξν κηζφ
ηνπ δεπηέξνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελψ ππάξρεη κηα γξακκηθή κε πεξηνξηζκέλε
αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ δεθηηθνχ ιεμηινγίνπ ζηα κέζα ηνπ δεχηεξνπ
έηνπο. (Hamilton, Plunkett& Schafer, 2000)
Η θαηαλφεζε, βέβαηα, κηαο ιέμεο δελ ππνλνεί απαξαίηεηα ηελ ηθαλφηεηα λα
ρξεζηκνπνηείο ή λα εθθξάδεηο ηε ιέμε ζσζηά. Δίλαη απνδεθηφ πσο κφλν έλαο
πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ιέμεσλ πνπ γλσξίδνπκε ζα γίλεη θάπνηε εθθξαζηηθφ
ιεμηιφγην, ελψ ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ καζαίλνληαη απφ ηα παηδηά απμάλνληαη.
Δπίζεο, ην δεθηηθφ ιεμηιφγην είλαη πην κεγάιν απφ ην εθθξαζηηθφ, ελψ φζν
απμάλεηαη, ηφζν απμάλεηαη θαη ην εθθξαζηηθφ (Laufer& Paribakht, 1998).
3.1.2. Γισζζηθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ιεμηινγίνπ θαηά ηελ πξνζρνιηθή
ειηθία
Η πξψηκε παηδηθή ειηθία ραξαθηεξίδεηαη σο πεξίνδνο ξαγδαίαο γισζζηθήο
αλάπηπμεο, κηαο θαη ην ιεμηιφγηφ ησλ παηδηψλ απμάλεηαη ξαγδαία κε ηελ πξνζζήθε
πεξίπνπ 50 ιέμεσλ ην κήλα. (Σδνπξηάδνπ, 1995). ε έξεπλεο, πνπ παξνπζηάδνληαη
απφ ηηο Νηνπκά & Βνξξηά, (2007), θαίλεηαη πσο ηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 5 εηψλ
ρξεζηκνπνηνχλ πεξί ηηο 2000 ιέμεηο (Justice&Pence, 2008), ελψ αληηιακβάλνληαη
θαηά κέζν φξν πεξί ηηο 5000 ιέμεηο (Brisk&Harrington, 2007. Οηθνλνκίδεο, 2003α).
Σν εθθξαζηηθφ ιεμηιφγηφ ηνπο είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλν απφ ην δεθηηθφ/παζεηηθφ
(Melka, 1997). Γλσζηηθνί παξάγνληεο, φπσο ε κλήκε (Chrysochoou, Bablekou,
Masoura,&Σsigilis, 2012), ν εθηειεζηηθφο έιεγρνο (Nayena, Blankson, O'Brien,
Leerkes, Marcovitch&Calkins, 2011) θαη ε πξνζνρή

(Majerus, Heiligenstein,

Gautherot, Poncelet,&Van der Linden, 2009) επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
ιεμηινγίνπ. Απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ θαη κεηά, ηα παηδηά ζπλδπάδνπλ ιέμεηο θαη
αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνπλ πξνηάζεηο (Brown&Fraser, 1963).
ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ, ηα παηδηά θαηαθηνχλ κνξθνινγηθνχο θαη γξακκαηηθνχο
θαλφλεο γηα ηελ θιίζε ησλ ξεκάησλ θαη ησλ νπζηαζηηθψλ θαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ
πιεζπληηθνχ αξηζκνχ. Ωζηφζν, έρνπλ ηελ ηάζε λα γεληθεχνπλ ηε ρξήζε ησλ θαλφλσλ
απηψλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ κνξθνινγηθά άγλσζηεο ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν
θαλφλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ιαλζαζκέλα απφ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο
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αθνξά ζηελ αχμεζε ε- ζηελ θιίζε ησλ παξειζνληηθψλ ρξφλσλ, δειαδή ζρεκαηίδνπλ
ηχπνπο φπσο έζειε αληί γηα ήζειε (Καηή, 2001). Πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 4,5 εηψλ, ε
ζεκαζηνινγηθή αλάπηπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θαηλφκελν ησλ γεληθεχζεσλ ηνπ
πιάηνπο ηεο έλλνηαο, θαηά ην νπνίν παξαηεξείηαη ε αληηζηνίρηζε ηεο ιέμεο κε ηε
ζεκαζία ηεο ρσξίο, φκσο, λα έρεη επηηεπρζεί πιήξσο ε θαηαλφεζή ηεο (Δπζπκίνπ,
1999). Η πιήξεο θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά θαη
εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ιέμεο. ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, ηα παηδηά
είλαη πιένλ ηθαλά λα δεκηνπξγνχλ πην αθεξεκέλεο θαη ζχλζεηεο γισζζηθέο δνκέο θαη
λα ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο πνπ κνηάδνπλ κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθεο
(Παπαειηνχ, 2005). Σν ιεμηιφγηφ ηνπο δηεπξχλεηαη ζεακαηηθά θαη ε θαηάθηεζε ησλ
βαζηθψλ γξακκαηηθψλ, ζπληαθηηθψλ θαη κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ, ηνχο επηηξέπεη λα
ζρεκαηίδνπλ πξνζηαθηηθνχο ηχπνπο, εξσηήζεηο θαη αξλεηηθέο πξνηάζεηο.
Έηζη, ην παηδί 3-4 εηψλ:
-έρεη εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην 800 έσο 1500 ιέμεσλ θαη δεθηηθφ/ παζεηηθφ 1200 έσο
2000 ιέμεηο,
- ν ιφγνο ηνπ είλαη θαηαλνεηφο θαηά 80% απφ ηξίηνπο,
-βειηηψλεη ηηο γξακκαηηθέο πξνηάζεηο,
-ηνπνζεηεί δπν γεγνλφηα ζε ζσζηή ρξνλνινγηθή ζεηξά,
-εκπιέθεηαη ζε κεγάιεο δηάξθεηαο δηάινγν,
- αληηιακβάλεηαη ηε ιεηηνπξγία αληηθεηκέλσλ,
- αληηιακβάλεηαη αληίζεηεο έλλνηεο (π.ρ. κεγάιν- κηθξφ),
-εθηειεί ζχλζεηεο εληνιέο,
- απαληάεη ζε εξσηήζεηο «πνηνο», «ηη», «πνπ»,
-ξσηάεη θαη αλαδεηά ιεπηνκεξείο απαληήζεηο,
- παξάγεη πξνηάζεηο 4-5 ιέμεσλ,
-αλαγλσξίδεη αληηθείκελα απφ ην φλνκά ηνπο,
-αληηιακβάλεηαη παξειζφλ- κέιινλ,
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-εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ην ιφγν.
Σν παηδί 4-5 εηψλ:
-έρεη εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην 900 έσο 2000 ιέμεσλ θαη δεθηηθφ/ παζεηηθφ 2800 ιέμεσλ,
-θαηαλνεί ηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ,,
-ρξεζηκνπνηεί ζσζηά γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο,
- παξάγεη πξνηάζεηο 4-8 ιέμεσλ,
- απαληά ζε πνιχπινθεο εξσηήζεηο,
-δίλεη πξνζνρή ζε κηα ηζηνξία θαη απαληά ζε εξσηήζεηο πνπ ηελ αθνξνχλ,
-κηιάεη γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζην ζρνιείν.
Σν παηδί 5-6 εηψλ:
-έρεη δεθηηθφ ιεμηιφγην 13000 ιέμεσλ,
-ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ηνπο ξεκαηηθνχο ηχπνπο,
-αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη ππνβάιεη εξσηήζεηο,
-αλακεηαδίδεη ηζηνξίεο κε ιεπηνκέξεηεο,
-παξάγεη ζχκθσλα κε 100% αθξίβεηα θαη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα κε αθξίβεηα
90% .9
Η θαηάθηεζε λέσλ ιέμεσλ απνηειεί γηα ην παηδί ην πξψην θαηφξζσκα σο ρξήζηεο
ηεο γιψζζαο. χκθσλα κε ηηο Νηνπκά & Βνξξηά (2007) κε ηελ νκαιή γισζζηθή ηνπο
αλάπηπμε θαη πνξεία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε θαηάθηεζε
ιέμεσλ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ

(Longoria, Page,

Hubbs-Tait,&Kennison, 2009), ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ (Cohen&Mendez, 2009),
ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ (Kubicek&Emde
(2012) θαη ζηελ βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπ επηδφζεσλ (Hemphill&Tivnan, 2008).

9

(πεγή https://bit.ly/2A1szVV )
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3.1.3. Αλάπηπμε ιεμηινγίνπ δίγισζζσλ/αιιόγισζζσλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο
Ιδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, ηεο
γιψζζαο

ππνδνρήο

παηδηψλ

απφ

δηαθνξεηηθά

γισζζηθά

θαη

πνιηηηζκηθά

πεξηβάιινληα. ρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην
Νεπηαγσγείν παξνπζηάδνπλ ρακειφ επίπεδν, αξγφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ρακειέο
επηδφζεηο ζην ιεμηιφγην ηεο δεχηεξεο γιψζζαο, έλαληη ησλ κνλφγισζζσλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο. (Υιαπάλα&Οηθνλνκίδεο, 2013)
Αξρηθά,

φπσο

αλαθέξεηαη

απφ

ηνπο

Υιαπάλα

&

Οηθνλνκίδε

(2013),

ππνζηεξίρζεθαλ δπν ππνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ ησλ δίγισζζσλ
παηδηψλ. Απφ ηελ κηα ππήξρε ε ππφζεζε ηνπ ελνπνηεκέλνπ γισζζηθνχ θψδηθα (the
unitary language system hypothesis) (Volterra&Taeschner, 1978) θαη ζηε ζπλέρεηα
αλαπηχρζεθε ε ππφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε δπν μερσξηζηψλ ιεμηινγίσλ, έλα ζε θάζε
γιψζζα (dual language system hypothesis) (Du, 2010). χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηνπ
ελνπνηεκέλνπ γισζζηθνχ θψδηθα, ηα δίγισζζα λήπηα δηακνξθψλνπλ αξρηθά έλα
εληαίν γισζζηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν αλακεηγλχνπλ ζηνηρεία θαη απφ ηηο δπν
γιψζζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηείλνπλ λα καζαίλνπλ δηαθνξεηηθέο ιέμεηο γηα
δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ζηηο δπν γιψζζεο, ελψ πην ζπάλην είλαη λα καζαίλνπλ δπν ιέμεηο
(κηα γηα θάζε γιψζζα) γηα ηελ ίδηα έλλνηα. (Kester&Pena, 2002)
Όκσο ηα δεδνκέλα αξθεηψλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ αξγφηεξα
νδήγεζαλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο ππφζεζεο ηνπ δπαδηθνχ γισζζηθνχ θψδηθα. χκθσλα
κε απηήλ, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα
δηαθνξνπνηνχλ ηνπο δπν γισζζηθνχο θψδηθεο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή θαη
λα αλαπηχζζνπλ μερσξηζηά ην ιεμηιφγην. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δεχγε
ζπλψλπκσλ ιέμεσλ αλάκεζα ζηηο δπν γιψζζεο. (Genesee, 1989. Nicoladis&Paradis,
1995. Pearson, Fernandez&Oller, 1995. Quay, 1995)
Η αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο άιιεο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο, φπσο ε γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε
ηελ έξεπλα ησλ (Bialystok, 2001. Munoz, 2006), ην ιεμηιφγην απαηηεί κηα πην
ζηνρεπκέλε θαη κεζνδεπκέλε πξνζπάζεηα εθκάζεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα
δηαηεξεζεί ζην ίδην επίπεδν θαη γηα ηηο δπν γιψζζεο. Η εθκάζεζε κηαο ιέμεο
εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή, ηα
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο ιέμεο θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν εθκάζεζεο. Απαηηείηαη
επίζεο θαη κηα κεηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα παηδηά
αλαγλσξίδνπλ κηα ιέμε σο άγλσζηε, κεηέπεηηα επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηε ζεκαζία θαη
εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηελ εθκάζεζή ηεο, ζπλδένληαο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ
απφ ηνλ νξηζκφ θαη ην γισζζηθφ πιαίζην ηεο ιέμεο. Δπίζεο ζπλδένπλ λέεο κε
γλσζηέο ηνπο πιεξνθνξίεο. (Υιαπάλα&Οηθνλνκίδεο, 2013)
Δπηπξφζζεηα, κε ηηο παξαπάλσ έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί πσο ην ιεμηιφγην ησλ
δίγισζζσλ παηδηψλ είλαη αξηζκεηηθά κηθξφηεξν, ηφζν ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα φζν
θαη ζηε δεχηεξε, έλαληη ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ κνλφγισζζσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη
ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθκάζεζεο. Απηφ εξκελεχεηαη απφ ηηο γλσζηηθέο
απαηηήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κλήκεο πνπ ζέηεη ε αλάπηπμε δπν μερσξηζηψλ
ιεμηινγίσλ. Δπίζεο, ην κέγεζνο ηνπ ιεμηινγίνπ ζε θάζε γιψζζα εμαξηάηαη απφ ην
βαζκφ έθζεζεο ηνπο ζηελ θάζε γιψζζα ζην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη επξχηεξν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ηα δίγισζζα παηδηά λα δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά ζηνλ αξηζκφ αιιά θαη ην ξπζκφ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ, θαζψο νη
γισζζηθέο δηαθνξέο ζην γισζζηθφ πεξηβάιινλ εκπνδίδνπλ ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε
ησλ δπν γισζζψλ. . (Υιαπάλα&Οηθνλνκίδεο, 2013)
Σα δεδνκέλα απηά αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηα αιινδαπά παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
πνπ πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Πνιιέο θνξέο απνηειεί
θαη ηε κνλαδηθή γιψζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία
εθκάζεζεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Fillmore, 1991). Δθφζνλ ε εθκάζεζε ηεο
δεχηεξεο γιψζζαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλάπηπμε ιεμηινγίνπ πξαγκαηνπνηείηαη
πξσηίζησο

ζην

Νεπηαγσγείν,

απαηηείηαη

εκπινπηηζκέλε

θαη

ζπζηεκαηηθή

δηδαζθαιία, ψζηε λα εμνκαιπλζεί ε δηαθνξά ζην πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην έλαληη ησλ
κνλφγισζζσλ παηδηψλ. Η ζαθήο νξηνζέηεζε ησλ ζηφρσλ ζηελ πξνζρνιηθή
εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ αιινδαπψλ θαη κνλφγισζζσλ
καζεηψλ, ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ απφ
ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο, απνηεινχλ παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε
απηψλ ησλ ζηφρσλ. (Υιαπάλα&Οηθνλνκίδεο, 2013)
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3.2. Γηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ
3.2.1. Άκεζε θαη έκκεζε δηδαζθαιία
Έπεηηα απφ εθηελήο έθζεζε ηνπ National Reading Panel (NICHD,2000) πνπ
αλαθεξφηαλ ζηελ αλάιπζε πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε δηδαζθαιία ηνπ
ιεμηινγίνπ, θαιιηεξγήζεθε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ. Σα
ζπκπεξάζκαηα νδήγεζαλ ζε δπν δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ άκεζε θαη έκκεζε
δηδαζθαιία, νη νπνίεο ελίζρπζαλ ηηο δπν βαζηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ηνπ
ιεμηινγίνπ, ηελ άκεζε/ ζθφπηκε κάζεζε (intentional learning) θαη ηελ έκκεζε/
πεξηζηαζηαθή κάζεζε (incidental learning). Η άκεζε δηδαζθαιία εζηηάδεη ζε ηερληθέο
κε ηηο νπνίεο δηδάζθεηαη κε ζαθήλεηα ην ιεμηιφγην ζηα παηδηά, ελψ ε έκκεζε
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην κηαο δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο λα δηαθφπηεηαη γηα ηελ
πξνκειεηεκέλε δηδαζθαιία ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ. Αθνινχζσο, ε άκεζε/ ζθφπηκε
κάζεζε (intentional learning), αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα θαηαλνεί
θαη λα επεμεξγάδεηαη κε θαζνδήγεζε ην λφεκα ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ, ελψ ε
έκκεζε/ πεξηζηαζηαθή κάζεζε (incidental learning) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
καζεηή λα αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ην πιαίζην θαη λα ηηο δηαηεξεί ρσξίο θαζνδήγεζε.
(Υιαπάλα&Οηθνλνκίδεο,2013)
Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ απφ ηνπο
λεπηαγσγνχο, νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηελ ζθφπηκε φζν θαη ηελ
πεξηζηαζηαθή εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Κξίλεηαη, έηζη, ζεκαληηθφο ν ζρεδηαζκφο
επέιηθησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ιεμηινγηθέο αλάγθεο
ησλ δίγισζζσλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
λα ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγεηηθά ηε δεχηεξή ηνπο γιψζζα θαη πάληα βέβαηα αλάινγα κε
ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. (Υιαπάλα&Οηθνλνκίδεο,2013)
3.2.2. ηξαηεγηθέο θαηάθηεζεο ιεμηινγίνπ
Γεληθά, σο ζηξαηεγηθέο ραξαθηεξίδνπκε κηα ζεηξά ζθφπηκσλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ
θαη εηδηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ
ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δηδαζθαιίαο (Μήηζεο 1998,
ζ. 57-70) Οη O’Malley θαη Chamot (1990,ζ.1) πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο
κάζεζεο ιεμηινγίνπ σο ηηο «ηδηαίηεξεο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ηα άηνκα γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ, λα κάζνπλ ή λα αλαζχξνπλ λέεο
πιεξνθνξίεο». ην βαζηθφ ηεο εγρεηξίδην ε Oxford (1990,ζ. 8) νξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο
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κάζεζεο σο «ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, πνπ αλαιακβάλεη ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα
θάλεη ηε κάζεζε επθνιφηεξε, γξεγνξφηεξε, πην δηαζθεδαζηηθή, πην απηφλνκε, πην
απνηειεζκαηηθή θαη κε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο ζε λέεο θαηαζηάζεηο». ε
άιιν ζεκείν ε Oxford (2003,ζ.124) νξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο σο
«ζπγθεθξηκέλεο

ελέξγεηεο,

ζπκπεξηθνξέο,

βήκαηα

ή

ηερληθέο,

πνπ

νη

καζεηέο/ζπνπδαζηέο (ζπρλά ζθφπηκα) ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πξφνδφ
ηνπο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε δεχηεξε γιψζζα». (Τςειάληε&Μνπηή, 2015)
Οη

ζηξαηεγηθέο

απηέο

είλαη

πάξα

πνιιέο,

φπσο

θαη

νη

πξνζπάζεηεο

θαηεγνξηνπνίεζεο απηψλ. Ωζηφζν, επεηδή νη δπλαηφηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
ιεμηινγίνπ ζηελ ηάμε είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλεο, νη δηδάζθνληεο πξέπεη λα αζθνχλ
ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε θαη εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα ηνπο νδεγνχλ ζηγά ζηγά
ζηελ απηφλνκε εθκάζεζε λέσλ ιέμεσλ. Τπφ ην πξίζκα απηφ κηα πξψηε δηάθξηζε ησλ
ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη ε εμήο:
- Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην δηδάζθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαζθαιίαο
- Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απφ κφλνη ηνπο νη καζεηέο γηα ηελ εθκάζεζε
ιεμηινγίνπ ζε αηνκηθφ επίπεδν.
Η εθκάζεζε φκσο ηεο γιψζζαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φινπο
ηνπο καζεηέο. Ο θάζε καζεηήο δηαζέηεη δηθφ ηνπ καζεζηαθφ χθνο θαη νη ζηξαηεγηθέο
νθείινπλ λα είλαη ζπκβαηέο κε ην καζεζηαθφ ηνπ χθνο, λα αληαπνθξίλνληαη δειαδή
ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία απηφο πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε. (Παξαδηά,
2010)
ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο
πιεζψξα πξνζπαζεηψλ θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ (Williams 1985, Oxford
1990, O’Malley&Chamot 1990, Gu&Johnson 1996, Schmitt 1997, Nation 2001). Ο
Cohen (1996,ζ.6) αλαθέξεη φηη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα ησλ
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο «πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, δεκηνπξγψληαο
αληηθάζεηο

θαη

αζπκθσλίεο

ζηηο

ππάξρνπζεο

ηαμηλνκήζεηο

θαη

ζε

άιιεο

θαηεγνξηνπνηήζεηο». Μηα γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ εθκάζεζεο
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ιεμηινγίνπ είλαη εθείλε ηνπ Oxford

(2003, ζ.12-15) ζχκθσλα κε ηελ νπνία

ππάξρνπλ:
- ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε κεκνλσκέλε ιέμε θαη ζηελ νκαδνπνίεζε ιέμεσλ
- ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη ή φρη κε ηα ζπκθξαδφκελα
- ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηζζήζεηο, ηε ζθέςε θαη ηε λφεζε
-ζηξαηεγηθέο κεραληθνχ- απνκλεκνλεπηηθνχ ηχπνπ θαη θαηαλφεζεο ιέμεσλ
- ζηξαηεγηθέο παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο
-ζηξαηεγηθέο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο κνξθήο
-ζηξαηεγηθέο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο
-ζηξαηεγηθέο απιέο θαη ζχλζεηεο
-ζηξαηεγηθέο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αμηνπνηήζηκεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε.
Οη δχν φκσο βαζηθέο ηαμηλνκήζεηο, πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ έξεπλα ησλ
ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, είλαη απηέο ησλ:
- Οxford (1990) (Μemory, Cognitive, Compensation, Metacognitive, Affective,
Social Strategies) θαη
- O’Malley θαη Chamot (1990) (Cognitive, Metacognitive and Social Strategies)
Η Oxford (1990,ζ.16) πξνηείλεη έλαλ πξψην δηαρσξηζκφ ζε άκεζεο θαη έκκεζεο
ζηξαηεγηθέο κάζεζεο, νη νπνίεο θαηφπηλ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε Μλεκνληθέο,
Γλσζηηθέο θαη Δπαλνξζσηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη Μεηαγλσζηηθέο, Κνηλσληθέο θαη
πλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αληίζηνηρα.
Οη άκεζεο ζηξαηεγηθέο είλαη εθείλεο, πνπ εκπιέθνληαη άκεζα κε ηελ εθκάζεζε ηεο
γιψζζαο- ζηφρνπ. Οη κλεκνληθέο ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα
απνζεθεχζνπλ θαη λα αλαθηνχλ λέεο πιεξνθνξίεο. Οη γλσζηηθέο ηνπο βνεζνχλ λα
θαηαλννχλ θαη λα παξάγνπλ ηε γιψζζα κε πνιιά δηαθνξεηηθά κέζα θαη ηέινο νη
επαλνξζσηηθέο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα
μεπεξλψληαο κεγάια θελά ζηε γλψζε ηνπο.
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Οη έκκεζεο ζηξαηεγηθέο απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία
ηεο έκκεζεο κάζεζεο ρσξίο ηε ρξήζε θαη εκπινθή ηεο γιψζζαο ζηφρνπ. Έηζη, νη
κεηαγλσζηηθέο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα απνθηνχλ νη ίδηνη επίγλσζε ηεο
καζεζηαθήο ηνπο πνξείαο θαη λα ειέγρνπλ ηε γλψζε ηνπο ζπληνλίδνληαο ηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο. Οη
ζπλαηζζεκαηηθέο βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ
θηλήηξσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ελψ νη θνηλσληθέο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο κέζα απφ ηε
δηάδξαζε κε ηξίηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ πξνζπάζεηα απφδνζεο ζηα ειιεληθά
ησλ ζρεκαηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ ηππνινγηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο Oxford (1990)
απφ ηνπο Τςειάληε θαη Μνπηή (2015) ,νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηηο
ηέζζεξηο δεμηφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο: παξαγσγή θαη θαηαλφεζε
γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ νη ζηξαηεγηθέο παξνπζηάδνληαη σο εμήο:
Άκεζεο ζηξαηεγηθέο
1) Μλεκνληθέο: κε ηε δεκηνπξγία λνεκαηηθψλ δεζκψλ (νκαδνπνίεζε, ζπζρεηηζκνί,
ηνπνζέηεζε λέσλ ιέμεσλ ζε ζπγθείκελν), ηελ εθαξκνγή εηθφλσλ θαη ήρσλ (ρξήζε
εηθφλσλ, ζεκαζηνινγηθή ραξηνγξάθεζε, ιέμεηο- θιεηδηά, ήρνη ζηε κλήκε), ηελ
επαλεμέηαζε (δνκεκέλε επαλεμέηαζε) θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεο (θπζηθή αληίδξαζε
ή ρξήζε αηζζήζεσλ, κεραληθέο ηερληθέο).
2) Γλσζηηθέο: κε ηελ εμάζθεζε (επαλάιεςε, εμάζθεζε κε ήρνπο θαη γξαθή,
αλαγλψξηζε θαη ρξήζε πξνηχπσλ, αλαζπλδπαζκφο, θπζηθή εμάζθεζε), ηε ιήςε θαη
απνζηνιή κελπκάησλ (θαηαλφεζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο, ρξήζε πεγψλ γηα ιήςε θαη
απνζηνιή κελπκάησλ), ηελ αλάιπζε θαη ην ζπιινγηζκφ (επαγσγηθή ζπιινγηζηηθή,
αλάιπζε εθθξάζεσλ, αλάιπζε κέζα απφ αληηπαξάζεζε γισζζψλ, κεηάθξαζε,
κεηαθνξά), θαη ηε δεκηνπξγία δνκψλ γηα εηζαγφκελν θαη εμαγφκελν (ζεκεηψζεηο,
πεξίιεςε, ππνγξάκκηζε)
3) Δπαλνξζσηηθέο: κε ην έμππλν κάληεκα (ρξήζε γισζζηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ)
θαη ηελ ππεξθέξαζε πεξηνξηζκψλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ
(ρξήζε κεηξηθήο γιψζζαο, αλαδήηεζε βνήζεηαο, ρξήζε λνεκάησλ θαη κηκεηηθήο,
απνθπγή επηθνηλσλίαο ελ κέξεη ή νινθιεξσηηθά, επηινγή ζέκαηνο, πξνζαξκνγή/
πξνζέγγηζε κελχκαηνο, δεκηνπξγία ιέμεσλ, ρξήζε ζπλψλπκσλ ή πεξίθξαζεο).
Έκκεζεο ζηξαηεγηθέο
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1) Μεηαγλσζηηθέο: α) κε αλαθνξά ζην πιαίζην κάζεζεο (επαλάιεςε θαη ζχλδεζε κε
πξνυπάξρνπζα γλψζε, πξνζήισζε, θαζπζηέξεζε παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη
εζηίαζε ζηελ θαηαλφεζε), ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ κάζεζεο (αλαθάιπςε,
νξγάλσζε, επηδηψμεηο θαη ζηφρνη, πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ ησλ γισζζηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ, αλαδήηεζε επθαηξηψλ κάζεζεο) θαη
ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο ( απηνπαξαηήξεζε, απηναμηνιφγεζε).
2) πλαηζζεκαηηθέο: κε ηε κείσζε άγρνπο (ζηαδηαθή ραιάξσζε, κνπζηθή, γέιην), ηελ
ελζάξξπλζε (ζεηηθή ζηάζε, αλάιεςε ξίζθνπ κε ζχλεζε, αληακνηβή) θαη ηε κέηξεζε
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο (άθνπζε ην ζψκα ζνπ, ρξήζε ιίζηαο θαζεθφλησλ,
εκεξνιφγην κάζεζεο, ζπδήηεζε ζπλαηζζεκάησλ κε θάπνηνλ άιιν).
3) Κνηλσληθέο: κε ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ (λα δεηνχλ δηεπθξίληζε ή επηβεβαίσζε,
δηφξζσζε), ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο (ζπλεξγαζία κε ζπκκαζεηέο, κε άξηζηνπο
ρξήζηεο ηεο λέαο γιψζζαο) θαη ηελ ηαχηηζε κε άιινπο ( αλάπηπμε πνιηηηζκηθήο
θαηαλφεζεο, αλίρλεπζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ).
Η ηαμηλφκεζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο O’Malley θαη Chamot (1990) παξνπζηάδεηαη
ζε ηξεηο ηχπνπο ηνπο νπνίνπο εληάζζνπλ ζε κηα πξνζέγγηζε εθκάζεζεο ησλ
ζηξαηεγηθψλ (Cognitive Academic Language Learning Approach- CALLA)
χκθσλα κε ηνπο ηχπνπο έρνπκε:
1) Μεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ( πξνψζεζε νξγάλσζεο, πξνεηνηκαζίαο, νξγαλσηηθφο
ζρεδηαζκφο,

επηιεθηηθή

πξνζήισζε,

απηνπαξαηήξεζε,

απηναμηνιφγεζε,

απηνδηαρείξηζε)
2) Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο (ρξήζε πεγψλ, νκαδνπνίεζε, ζεκεηψζεηο, πεξίιεςε,
επαγσγή, εηθφλεο, ερεηηθή απνηχπσζε, επεμεξγαζία, κεηαθνξά, κάληεκα)
θαη 3) Κνηλσληθέο θαη πλαηζζεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ( εξψηεζε γηα δηεπθξίλεζε,
ζπλεξγαζία, εζσηεξηθφο δηάινγνο). (Τςειάληεο&Μνπηή, 2015)
Σειηθά φκσο, παξ’ φιε ηελ πιεζψξα ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ, πνπ ζαθψο
ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο ζπληάθηεο ελφο δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ε ηειηθή απφθαζε
δηδαζθαιίαο θαη ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ αλήθεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Δθείλνο παίξλεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ην πψο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηηο
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ζηξαηεγηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν θαη ηα δεδνκέλα ηνπ καζεηηθνχ ηνπ
δπλακηθνχ.
3.2.3. ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ
Οη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο πινπνηνχληαη ζπλήζσο νη ζηξαηεγηθέο
δηδαζθαιίαο ηνπ ιεμηινγίνπ ζηελ ηάμε (θαη νη νπνίεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζηελ
πξάμε είηε αλεμάξηεηεο είηε ζπλδπαζηηθά είηε αθφκε θαη ελ κέξεη) είλαη, κεηαμχ
άιισλ, θαη ζχκθσλα κε ηελ Παξαδηά (2010) νη αθφινπζεο:
 Γξαθή ηεο ιέμεο ζε πίλαθα γηα αλάγλσζε θαη ζρνιηαζκφ.
 Καηαγξαθή ησλ λέσλ ιέμεσλ ζε ζεκεησκαηάξην γηα απνκλεκφλεπζε.
 Υξήζε θαξηέιαο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε ιέμε.
 πλδπαζκφο ηεο ιέμεο κε ζθίηζν, εηθφλα, θσηνγξαθία.
 πλδπαζκφο ηεο ιέμεο κε αληίζηνηρν αληηθείκελν.
 Υξήζε κηκηθήο, ρεηξνλνκίαο, θίλεζεο ή έθθξαζεο πξνζψπνπ γηα ηελ απφδνζε ηεο
ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ.
 Απφδνζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ κε κεηαθξαζηηθά ηζνδχλακα απφ ηε κεηξηθή
γιψζζα ηνπ καζεηή.
 Καηαγξαθή βαζηθήο ή βαζηθψλ ιέμεσλ ζε θαηάινγν θαη αλάξηεζή ηνπο ζηνλ ηνίρν
ή ζε εηδηθφ πίλαθα.
 Παξνπζίαζε ιέμεο κε νξηζκφ.
 Παηρλίδηα ιέμεσλ (ζηαπξφιεμα, θξππηφιεμα, παδι θ.ιπ.).
 Δηπκνινγηθέο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ.
 Οκαδνπνίεζε ιέμεσλ θαηά ζεκαηηθφ θχθιν.
 Υξήζε πίλαθα ζεκαζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
 Υξήζε ζπλψλπκσλ, αληψλπκσλ θαη ππεξψλπκσλ ιέμεσλ.
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 Πεξηγξαθή ησλ κεξψλ ελφο αληηθεηκέλνπ (π.ρ. κέξε ηνπ ζψκαηνο, κέξε ή ρψξνη
ηνπ ζπηηηνχ θ.ιπ.).
 Αλαθνξά ζε ππψλπκα ή είδε (π.ρ. είδε ζπηηηψλ, είδε επζχγξακκσλ ζρεκάησλ
θ.ιπ.)/ζχλδεζε ηδησηηζκψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ζεκαζίεο κέζσ θαηάιιεισλ θεηκέλσλ,
εηθφλσλ ή άιισλ κέζσλ.
 Υξήζε πνηθίισλ αζθήζεσλ γηα εκπέδσζε ηεο ζεκαζίαο λέσλ ιέμεσλ, φπσο π.ρ.
ζπκπιήξσζε θελψλ ζε πξνηάζεηο ή θείκελα, ηνπνζέηεζε 4 ιέμεσλ ζε ζσζηή ζεηξά
ψζηε λα πξνθχπηεη λφεκα, αληηθαηάζηαζε ιέμεο κε άιιε ιέμε ή θξάζε ρσξίο λα
κεηαβάιιεηαη ην λφεκα θ.ιπ.
 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο άγλσζησλ ιέμεσλ απφ ην
γισζζηθφ αιιά θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.
 Μάζεζε ιέμεσλ κε ηπραίν, αζπλείδεην θαη έκκεζν ηξφπν κέζσ ηεο γισζζηθήο
ρξήζεο θαη ηδίσο κέζσ ηεο αθξφαζεο, ηεο πξνζεθηηθήο αλάγλσζεο θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ζε ζπδεηήζεηο.
 χλδεζε εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ή
θξάζεσλ (π.ρ. ζπιιππεηήξηα, ζπγγλψκε θ.ιπ.).
 θφπηκε επαλάιεςε ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ιέμεσλ γηα πεξαηηέξσ
θαηάθηεζε θαη ζηαζεξνπνίεζή ηνπο ζηε κλήκε ηνπ καζεηή.
 Δθκάζεζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηεο γλψζεο λέσλ ιέμεσλ κε ηε δηαδηθαζία «επίιπζεο
πξνβιήκαηνο».
3.3. Σερληθέο δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
3.3.1. Σερληθέο άκεζεο δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ ζην Νεπηαγσγείν
Η

άκεζε

θαη

ζθφπηκε

δηδαζθαιία

ιεμηινγίνπ

εληζρχεηαη

θαη

γίλεηαη

απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ βαζίδεηαη ζηελ θνηλή δηαδηθαζία θαηάθηεζεο λέσλ ιέμεσλ
γηα κνλφγισζζα θαη δίγισζζα παηδηά (Paradis et al., 2011). Δπίζεο, πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θάπνηεο θαζνδεγεηηθέο αξρέο φπσο: α) ε επαθή ησλ παηδηψλ κε
πινχζην ιεμηιφγην, β) ηερληθέο κε ζθνπφ λα αληιήζνπλ ηα παηδηά ηα θαηάιιεια
ζηνηρεία απφ ην πιαίζην ηεο ιέμεο, ψζηε λα αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ ην λφεκά ηεο,
γ) επαλάιεςε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θσλνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο ιέμεο ζηε
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κλήκε ησλ παηδηψλ θαη δ) ηερληθέο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνγελέζηεξσλ
γλψζεσλ ησλ παηδηψλ, ηε ζχλδεζε απηήο κε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο θαη ηελ
ελζσκάησζε

ηεο

ζηελ

ππάξρνπζα

γλσζηνινγηθή

βάζε

ησλ

παηδηψλ.

(Υιαπάλα&Οηθνλνκίδεο, 2013)
Έηζη, θάπνηεο ηερληθέο άκεζεο δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Υιαπάλα θαη
Οηθνλνκίδε (2013) είλαη:
Η παξνρή ηνπ νξηζκνχ ηεο ιέμεο φπνπ ν/ε λεπηαγσγφο αληιεί έγθπξεο θαη επαξθείο
πιεξνθνξίεο κέζα απφ ιεμηθά πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν νξηζκφο λα είλαη θαηαλνεηφο απφ ηα παηδηά
θαη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδεηαη.
πλίζηαηαη ινηπφλ νη λεπηαγσγνί λα δηακνξθψλνπλ ηνλ νξηζκφ ζε ζπλεξγαζία κε ηα
παηδηά θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα ηνλ δηαηππψλνπλ ζε γιψζζα πνπ κπνξνχλ λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Ο πίλαθαο ησλ ηεζζάξσλ ηεηξαγψλσλ πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηελ εθηελέζηεξε
δηδαζθαιία ηεο ιέμεο θαη εκπιέθεη ελεξγά ηα παηδηά. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
ηερληθήο ρξεζηκνπνηείηαη σο νπηηθφ κέζν έλα γξάθεκα (πίλαθαο) κε ηέζζεξα
ηζνκεγέζε θειηά. ην έλα θειί αλαγξάθεηαη ε πξνο δηδαζθαιία ιέμε, ζηα επφκελα
δπν θειηά ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά θαηαγξάθνληαη παξαδείγκαηα θαη
αληηπαξαδείγκαηα αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην πιαίζην εκθάληζεο ηεο ιέμεο κε
απνηέιεζκα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηειηθνχ νξηζκνχ ζην ηέηαξην θειί.
Παξάδεηγκα
1. Λέμε ζηφρνο

2. Παξαδείγκαηα

Υαιάξσζε

Μπάλην
Απαιή κνπζηθή
Ύπλνο
γιπθά

3. Οξηζκφο ηεο ιέμεο

4. Αληίζεηα παξαδείγκαηα

Υαιάξσζε είλαη θάηη ην νπνίν ζε

Σζαθσκφο

εξεκεί

Γπλαηή κνπζηθή
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Η παξνπζίαζε ηεο ιέμεο ζε δηαθνξεηηθέο εηθφλεο θαη λέεο πξνηάζεηο βνεζά ηα
παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαηάθηεζεο δεχηεξεο γιψζζαο. Πξφθεηηαη
γηα ηερληθή φπνπ ζπλδέεηαη ε νπηηθή κε ηε θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ιέμεο κε
ζηφρν ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο ιέμεο
ζε δηάθνξεο πξνηάζεηο πξνζθέξεη απζεληηθά δείγκαηα πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ
ιφγνπ.
Η ζχλδεζε ηεο ιέμεο κε άιιεο ζπλψλπκεο θαη αληίζεηεο πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζε
βάζνο δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ. Η παξνρή ζπλψλπκσλ θαη αληίζεησλ ιέμεσλ
βνεζά ζην ζρεκαηηζκφ κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ράξηε ηεο
ιέμεο θαη ζηε ζχλδεζε απηήο κε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο.
Οη ζεκαζηνινγηθνί ράξηεο απνηεινχλ εξγαιείν κε ην νπνίν νξγαλψλνληαη νπηηθά
πιεξνθνξίεο θαη ζθηαγξαθνχληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε κηα θεληξηθή έλλνηα θαη ζε
νκάδεο ζεκαζηνινγηθά ζπζρεηηδφκελσλ ιέμεσλ.
Σν δηάγξακκα Venn απνηειεί ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ
ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ιέμεσλ θαη ηε ζχγθξηζε θαη αληηπαξάζεζε ησλ
ελλνηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα γξάθεκα απνηεινχκελν απφ δπν ηεκλφκελνπο θχθινπο,
φπνπ ζηνλ πξψην θχθιν θαηαγξάθνληαη ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα έλλνηα θαη
ζηνλ δεχηεξν θχθιν, νκνίσο, θαηαγξάθνληαη ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα δεχηεξε
έλλνηα. ην ρψξν φπνπ ηέκλνληαη νη θχθινη θαηαγξάθνληαη ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
Παξάδεηγκα

πόλη
πολυκαιτοικίεσ
λεοφωρεία

ςπίτια
αυτοκίνητα
κάτοικοι

χωριό
αγροτόςπιτο
τρακτέρ

Η επηινγή πξνο δηδαζθαιία ιέμεσλ απφ ηε δεχηεξε γιψζζα ησλ παηδηψλ πνπ είλαη
παξφκνηεο σο πξνο ηε ζεκαζηνινγία θαη ηε θσλνινγία κε ιέμεηο ζηε κεηξηθή ηνπο
γιψζζα. Η ζχλδεζε ηεο λέαο ιέμεο κε ιέμε ηεο κεηξηθήο ελεξγνπνηεί ηηο
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πξνγελέζηεξεο γλψζεηο ηνπο θαη βνεζά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο
λέαο ιέμεο. Η ηερληθή απηή είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ θνηηνχλ ζην ζρνιείν
παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε ιίγεο εζληθέο νκάδεο θαη ζε γελεηηθά ζπγγεληθέο γιψζζεο
φπσο ε ηηαιηθή θαη ηζπαληθή.
Η επαλάιεςε ηεο ιέμεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θσλνινγηθήο
αλαπαξάζηαζεο ηεο ιέμεο θαη απνηειεί βαζηθφ ζηάδην εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ.
Οη θάξηεο ιέμεσλ ή επξεηεξίνπ ή ηξάπεδαο ιέμεσλ απνηειεί πξνζθηιή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη πξνσζεί ηελ εθηελή επαθή ηνπο κε
ην ιεμηιφγην ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Δπίζεο παξέρεη εξεζίζκαηα, ψζηε λα ηα
ρξεζηκνπνηνχλ ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. ηε κηα πιεπξά ηεο θάξηαο ηα παηδηά
γξάθνπλ ηε ιέμε ζηε δεχηεξε γιψζζα, ηε κεηάθξαζε ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη
ηνπνζεηνχλ κηα εηθφλα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ιέμεο. ηε δεχηεξε πιεπξά
αλαγξάθεηαη ν νξηζκφο ηεο ιέμεο, πάληα ζε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ κε ηνλ/ηελ
λεπηαγσγφ, θαη ζηηο δπν γιψζζεο αλ απηφ είλαη εθηθηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
δεκηνπξγείηαη κηα ζπζηάδα ιέμεσλ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δηδαθηηθά κε φπνηνλ
ηξφπν ζειήζεη ν εθπαηδεπηηθφο πεξαηηέξσ. Πξφθεηηαη γηα ηερληθή πνπ εκπιέθεη
ελεξγεηηθά ηα παηδηά θαη απνηειεί έλαπζκα γηα ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο.
Η δεκηνπξγία ελφο επηηνίρηνπ ιεμηθνχ (World Wall) απνηειεί παξαιιαγή ηεο
παξαπάλσ ηερληθήο. Με ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληα έληππνπ ιφγνπ ηεο ηάμεο
ηα παηδηά ππνζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ θαηά ηε δηάξθεηα
δξαζηεξηνηήησλ.
Η κέζνδνο ζρεηηθά κε ηε ιέμε- θιεηδί (the keyword method) απνηειεί ζεκαληηθή
κλεκνληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάθιεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ κε ηε δεκηνπξγία
λνεηηθήο εηθφλαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην λφεκα ηεο λέαο ιέμεο. Η ζχλδεζε ελφο
νξηζκνχ κηαο λέαο ιέμεο κε κηα άιιε ιέμε θιεηδί θαη ε δεκηνπξγία λνεηηθήο εηθφλαο,
ζχλδεζεο αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο κλήκεο, ε παξνπζία εηθνληθνχ πξνηχπνπ πνπ
αλαπαξηζηά ιεηηνπξγηθά θαη δεκηνπξγηθά θαη ηηο δπν ιέμεηο, ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα
ζθέθηνληαη ηε ιέμε θιεηδί θαη ηελ εηθφλα ψζηε ζπλεηξκηθά λα αλαθαινχλ ηε ζεκαζία
ηεο ιέμεο.
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Σέινο, ε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο
ζπλίζηαηαη γηα ηελ εθκάζεζε ιέμεσλ ζηε δεχηεξε γιψζζα. Η ρξήζε θαηάιιεισλ
εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ πνπ ζπλδπάδνπλ ήρν, εηθφλα θαη
θαηαγξαθή ιέμεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζπλεπηθνπξηθά ζηε δηδαθηηθή ιεμηινγίνπ
κέζα ζηελ ηάμε.
3.3.2. Σερληθέο έκκεζεο δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ ζην Νεπηαγσγείν
Αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ πηνζεηνχλ νη λεπηαγσγνί, είλαη
απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχλ αιιειεπηδξαζηηθέο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ζα
πξνθαινχλ ηα παηδηά γλσζηηθά θαη γισζζηθά. Σερληθέο ζεκαληηθέο γηα παηδηά πνπ
καζαίλνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα. χκθσλα επίζεο κε ηνπο Υιαπάλα θαη Οηθνλνκίδε
(2013) νη ηερληθέο απηέο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
Οη ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε
ζηφρν ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ, απνηεινχλ πξσηαξρηθφ εξγαιείν γηα ηε γισζζηθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Με ηνλ ππνβνεζεηηθφ ξφιν ηεο/ηνπ
λεπηαγσγνχ,

ε

θαζεκεξηλή

πξαγκαηνπνίεζε

ζπδεηήζεσλ

ελζαξξχλεη

ηελ

αιιειεπίδξαζε κνλφγισζζσλ θαη αιινδαπψλ παηδηψλ, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη
ηελ ελεξγεηηθή ρξήζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο.
Οη «Γηδαθηηθέο ζπδεηήζεηο» (Instructional conversations) ζηνρεχνπλ ζηελ
επεμεξγαζία ζεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο. Η
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ θαη ε ρξήζε εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ
βνεζά ηα παηδηά πνπ θαηαθηνχλ κηα δεχηεξε γιψζζα λα θαηαλνήζνπλ δχζθνιεο
έλλνηεο, λα ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζή ηνπο θαη λα ηα εκπιέμεη ζε έλα επξχ θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ.
Οη «ηαζκνί ζπδήηεζεο» (conversation stations) επίζεο απνηεινχλ πξαθηηθή γηα ηε
δηεμαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ζπδεηήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηά ηνπο δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα κηινχλ, λα παίξλνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη λα πηνζεηνχλ πξφηππα πνπ
αθνξνχλ ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ. ε κηα
γσληά ηεο ηάμεο, ζε θαζεκεξηλή βάζε, κε ηε ζπκκεηνρή ελφο ή δπν παηδηψλ,
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπδεηήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ
ελδηαθέξνπλ ή απαζρνινχλ ηα παηδηά. Ο ελεξγεηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα θαη παξάιιεια
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αμηνινγεί θαη επεθηείλεη ην ιεμηιφγηφ ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ γηα ην ζέκα
ιέμεηο.
Η δξαζηεξηφηεηα ηεο αλάγλσζεο ηζηνξηψλ απφ ηε/ην λεπηαγσγφ, πνπ πξσηίζησο
ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο θαη ζηελ ςπραγσγία ησλ παηδηψλ,
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ
πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ. Η ιεμηινγηθή πνηθηιία πνπ ζπλαληάηαη ζην γξαπηφ
ιφγν, ε επαλεηιεκκέλε έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε εκπινπηηζκέλν ιεμηιφγην θαη ε
εμνηθείσζε κε πξφηππα ρξήζεο ηεο γιψζζαο, δελ ζπλαληάηαη ζην πιαίζην ηεο
θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο. Έξεπλεο ζε κνλφγισζζα θαη αιινδαπά παηδηά έρνπλ
δείμεη πσο ηα παηδηά θαηαθηνχλ ιέμεηο αθνχγνληαο κφλν λα ηνπο δηαβάδνληαη ηζηνξίεο
(Υιαπάλα, 2012). Δπίζεο απνηειεί σθέιηκε πξαθηηθή γηα ηα αιινδαπά παηδηά πνπ
δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίεο αλάγλσζεο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ
(Υιαπάλα&Σάθα, 2012) θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ ηνπο είλαη ρακειφ.
Πξφζζεηεο παξάκεηξνη φπσο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηαο ιέμεο ζε έλα θείκελν, ε
αλαπαξάζηαζή ηεο ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ βηβιίνπ, ν βαζκφο δπζθνιίαο, ε
ζεκαληηθφηεηα ηεο ιέμεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ε δπλαηφηεηα πνπ
παξέρεηαη γηα ηε δεκηνπξγία λνεηηθήο εηθφλαο ηεο ζεκαζίαο ηεο είλαη επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ζηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ.
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Β’ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
Κεθάιαην 4ν: Ζ Έξεπλα
4.1 Δπηινγή ζέκαηνο
Αξρηθφ εξέζηζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε κειέηε
ηεο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ζε
αιιφγισζζα λήπηα πνπ θνηηνχλ ζε δεκφζηα Νεπηαγσγεία. Οη έξεπλεο φκσο
απνδείρζεθαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ιεμηινγίνπ
ζπγθξηηηθά κε πεηξάκαηα θαη έξεπλεο πνπ γίλνληαη γηα ηηο άιιεο βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα λα δηεξεπλήζεη ηηο
απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη αιιφγισζζνη καζεηέο ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαηά
ηελ έιεπζή ηνπο ζην δεκφζην ειιεληθφ ζρνιείν, ηα πξνβιήκαηα θαη ειιείκκαηα πνπ
αληηκεηψπηζαλ θαη ηηο ηερληθέο γισζζηθήο εθκάζεζεο πνπ αλέπηπμαλ νη ίδηνη νη
εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα απηψλ πνπ εθάξκνζαλ. Δπίζεο, ζθνπφο
ππήξμε ε δηεξεχλεζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε
δηαπνιηηηζκηθή εηνηκφηεηα θαη ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
4.2. Έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ
H ζχγρξνλε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ αλαγλσξίδεη πσο είλαη κηα
ζχλζεηε θαη θνηλσληθά δηακεζνιαβνχκελε δηαδηθαζία (Rogoff, 2003),

ε νπνία

πεξηιακβάλεη ηελ εδξαίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ελλνηψλ, ηελ νξγάλσζε ησλ
ελλνηψλ θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ γηα ηελ θάζε ιέμε (Βeck&McKeown, 1996).
Παξφκνηα, νη Reilly, Chrysikou θαη Ramey (2007) αλαθέξνπλ φηη ε εθκάζεζε κηαο
ιέμεο απαηηεί ηε ζπιιεηηνπξγία ηξηψλ γεληθψλ κεραληζκψλ: ηεο επεμεξγαζίαο θαη
δηαηήξεζεο κηαο απζαίξεηεο ζπκβνιηθήο ιεμηινγηθφ-θσλνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο,
ηνπ

ζρεκαηηζκνχ

κηαο

ζηαζεξήο

ελλνηνινγηθήο

αλαπαξάζηαζεο

θαη

ηεο

ραξηνγξάθεζεο κεηαμχ ιεθηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη κηαο ηδέαο. Σα παηδηά θαίλεηαη
φηη αλαπηχζζνπλ κηα γξήγνξε θαη αηειή ραξηνγξάθεζε κηαο ιέμεο φηαλ ηε
ζπλαληνχλ γηα πξψηε θνξά κέζα ζε έλα γισζζηθφ πιαίζην. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ
επαλαιακβαλφκελεο ζπλαληήζεηο κε ηε ιέμε ζε δηάθνξα πιαίζηα αλαπηχζζνληαη πην
ηζρπξέο θσλνινγηθέο, ιεμηινγηθέο, θαη ζεκαζηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα απηήλ
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θαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ εληζρχνληαη ζεκαληηθά
(McGregor, Friedman, Reilly&Newman, 2002). Με απηφ ηνλ ηξφπν ραξηνγξαθείηαη
ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιέμε θαη ε κάζεζή ηεο ηείλεη λα νινθιεξσζεί.
Πνιιέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ιεμηινγίνπ
απφ ηηο άιιεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
θσλνινγηθή θαη ζπληαθηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, φπνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη
ε ειηθία θαη θαηά ζπλέπεηα νη παξάγνληεο ηεο σξίκαζεο ηνπ αηφκνπ. Η αλάπηπμε ηνπ
ιεμηινγίνπ απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδεηαη πσο απαηηεί πην ζθφπηκε θαη κεζνδεπκέλε
πξνζπάζεηα εθκάζεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζην ίδην επίπεδν αλάκεζα
ζηηο δπν γιψζζεο. (Bialystok, 2001. Munoz, 2006) Δπίζεο, απαηηείηαη κηα
κεηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ιέμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ηα παηδηά ζπλαληνχλ ηελ άγλσζηε ιέμε, επηζπκνχλ θαη εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηε
δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαη ζπλδένπλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ νξηζκφ
θαη ην γισζζηθφ πιαίζην ηεο ιέμεο φπσο θαη ζπλδένπλ λέεο κε πξνεγνχκελεο
γλσζηέο πιεξνθνξίεο. (Blachoxicz, Fisher&Watts-Taffe, 2005)
Απφ ηελ άιιε, δεδνκέλα απφ κειέηεο ζχγθξηζεο δίγισζζσλ θαη αιιφγισζζσλ
παηδηψλ έδεημαλ πσο ηείλνπλ λα έρνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξν ιεμηιφγην ηφζν ζηε κεηξηθή
ηνπο φζν θαη ζηε δεχηεξε γιψζζα ζπγθξηηηθά κε ηνπ κνλφγισζζνπο ζπλνκειίθνπο
ηνπο. (Bialystok, 2001. Paradis, Genese&Crago, 2011) Παξάιιεια, ην κέγεζνο ηνπ
ιεμηινγίνπ ζε θάζε γιψζζα εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ έθζεζεο ηνπο ζε θάζε γιψζζα
ζην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Bialystok, 2001. Paradis et al.,
2011) Σα δεδνκέλα απηά ηζρχνπλ θαη γηα αιιφγισζζα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηε
δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο ππνδνρήο θαη πνιιέο θνξέο απνηειεί θαη ηε
κνλαδηθή γιψζζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ (Fillmore, 1991). Απνηέιεζκα απηνχ απνηειεί ην αξθεηά πεξηνξηζκέλν
ιεμηιφγην ζηελ αξρή ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην ζρνιείν πνπ νδήγεζε ζε δηαπηζηψζεηο θαη
ζπκπεξάζκαηα πσο ε εθπαίδεπζή ηνπο πξέπεη λα αληαλαθιά ζηνηρεία απφ ηελ
θνπιηνχξα θαη ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο. (Lems, Miller&Soro, 2010)
Δπίζεο, ζε έξεπλεο ππνζηεξίρηεθε πσο ε γισζζηθή πξαγκάησζε πινπνηείηαη κέζσ
δπν αιιεινζρεηηδφκελσλ θαηεγνξηψλ, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο έθθξαζεο/παξαγσγήο.
Έηζη δηαθξίλνληαη δπν επηκέξνπο ηχπνη ιεμηινγίνπ, ην δεθηηθφ/ παζεηηθφ
(receptive/passive) ιεμηιφγην, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ νηθεηφηεηα κε κηα κνξθή
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ιέμεο ψζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζηνλ πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ιφγν θαη ην
εθθξαζηηθφ/ ελεξγεηηθφ (productive/active) ιεμηιφγην, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
ηθαλφηεηα

νξζήο

ρξήζεο

ιέμεσλ

ζηελ

ειεχζεξε

έθθξαζε

(Faerch,

Haastrup&Phillipson, 1984)
Σέινο, ζε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεγαιχηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο,
ζπζρεηίδνληαο ηελ επίδνζε ζε γισζζηθά ηεζη κε κεηαβιεηέο ή αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ κπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ, θαηαιήγνπλ ζηελ επίδξαζε ησλ
παξαθάησ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: ηεο ειηθίαο, ηνπ θχινπ, ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη
γισζζηθνχ ππφβαζξνπ, ηεο αθαδεκατθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ
γλψζεσλ, ηνπ γλσζηηθνχ ζηπι, ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε γισζζηθή
εθκάζεζε, ησλ θηλήηξσλ, ηνπ άγρνπο θαη ηέινο ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ. (Bachman, 1990. Kunnan, 1995)
4.3. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο
Με γλψκνλα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο θαη ηα πνξίζκαηα ησλ παξαπάλσ
εξεπλψλ θαη κειεηψλ, νδεγήζεθα ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ζθνπφ
ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκφζηα Νεπηαγσγεία ησλ λνκψλ Πέιιαο, Ηκαζίαο
θαη Φιψξηλαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ιεμηινγηθή αλάπηπμε θαη πνξεία ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ.
Δηδηθφηεξα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο:
1. Πνηνο είλαη ν βαζκφο δηαπνιηηηζκηθήο εηνηκφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα ειιεληθά Νεπηαγσγεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηελ ηάμε ηνπο;
2. Πνην, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ην γισζζηθφ ππφβαζξν ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ κε
ηελ έιεπζή ηνπο ζην ειιεληθφ Νεπηαγσγείν ζε ζρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ιεμηινγίνπ
(αλ ππήξρε) πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ απνθνίηεζή;
3. Πνηα, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά ηε
δηάξθεηα θνίηεζεο ησλ αιιφγισζζσλ παηδηψλ;
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4. Να αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε γισζζηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ ή ηηο δηδαθηηθέο/
εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα επηλνήζνπλ κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε
ζηήξημε ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ.
5. Πνηεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
Νεπηαγσγείνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, απνηέιεζαλ βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ;
6.

Πνην

ιεμηιφγην

πζηεξεί

πεξηζζφηεξν

ην

δεθηηθφ/παζεηηθφ

ή

ην

εθθξαζηηθφ/ελεξγεηηθφ;
7. Πνηεο δηαθνξνπνηήζεηο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ
κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηελ
πνζνηηθή αλάπηπμε ιεμηινγίνπ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε πξαγκαηηθέο
επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο;
8. Σν γισζζηθφ έιιεηκκα πνπ αληηκεηψπηδαλ, αλέδεημε δπζθνιίεο ζε ςπρνινγηθφ θαη
ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν;
4.4. Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο
Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ, πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηε
ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, νδήγεζε ζηελ
εθαξκνγή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, κε θχξην ζθνπφ ηελ νκαιή έληαμε φισλ
αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ ρσξίο δηαρσξηζκνχο. Σν Νεπηαγσγείν, σο βαζκίδα ηεο
εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία ζπληειείηαη ε πξψηε ζπζηεκαηηθή επαθή ησλ παηδηψλ κε ην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ην απαξηίδνπλ, απνηεινχλ
ην θαηαιιειφηεξν δείγκα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα σθειείηαη απφ ηε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή
δηαθνξά. Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ νηθνδφκεζε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο
δηαδξακαηίδεη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Ο πξνζδηνξηζκφο, επνκέλσο, ησλ απφςεσλ ησλ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν θαηάθηεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο
δεχηεξεο, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ δπζθνιίεο,
εθπαηδεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηε
ζρνιηθή ηνπο πνξεία θαη εμέιημε. Η βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, θαζηζηά
επηηαθηηθή αλάγθε ησλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
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πνξεία θαη εμέιημε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ απηψλ. Έηζη, ε δηεμαγσγή ηεο
παξνχζαο κηθξήο έξεπλαο θξίλεηαη πσο ζα νδεγήζεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα
ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ιεμηινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζε κία ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο
δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ απηψλ. Άιισζηε, νη απφςεηο ηνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ε
βάζε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθπαίδεπζε

αιιφγισζζσλ

καζεηψλ

θαη

ησλ

πξνβιεκάησλ

πνπ

απηνί

αληηκεησπίδνπλ.
4.5. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο
4.5.1. Πεξηγξαθή δείγκαηνο
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί δεκνζίσλ
Νεπηαγσγείσλ, ζε θιαζηθά θαη νινήκεξα ηκήκαηα, ησλ λνκψλ Πέιιεο, Ηκαζίαο θαη
Φιψξηλαο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2018/2019. Απεπζχλζεθε ηφζν ζε κφληκνπο
εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε αλαπιεξσηέο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ηνπο
κε αιιφγισζζα λήπηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα, πνπ δηαλεκήζεθαλ κε ηελ έλαξμε ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο, δφζεθαλ ζε 80 εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνπο νπνίνπο αληαπνθξίζεθαλ
νη 63, πνζνζηφ 78,75 % επί ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο. Δπηιέρζεθαλ, ηέινο, Νεπηαγσγεία
ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, αιιά θαη κηθξφηεξα ζε δηάθνξα πεξηκεηξηθά θαη
απνκαθξπζκέλα ρσξηά. πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 32 Νεπηαγσγεία εθ
ησλ νπνίσλ 13 ηεο Έδεζζαο (26 άηνκα), 3 ηεο Αξηδαίαο (8 άηνκα), 8 ηεο Φιψξηλαο
(15 άηνκα), 7 ηεο Νάνπζαο (13 άηνκα) θαη έλα ηεο Αιεμάλδξεηαο (1 άηνκν). Ο κηθξφο
αξηζκφο Νεπηαγσγείσλ ζε ζρέζε κε ηνπο 63 λεπηαγσγνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα, δηθαηνινγείηαη κηαο θαη ππήξραλ Νεπηαγσγεία ζηα νπνία ππεξεηνχζαλ
πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθπαηδεπηηθνί θαη δέρηεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ επίζεο ην
εξσηεκαηνιφγην.
Γξάθεκα 1: Καηαλνκή Νεπηαγσγείσλ
Αιεμάλδξεηα
3%
Νάνπζα
22%
Αξηδαία
9%

Φιψξηλα
25%

Έδεζζα
41%
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Πίλαθαο 2: Καηαλνκή λεπηαγσγείσλ
Πφιεηο

πρλφηεηα Πνζνζηφ%

Αιεμάλδξεηα 1

3%

Αξηδαία

3

9%

Έδεζζα

13

41%

Φιψξηλα

8

25%

Νάνπζα

7

22%

χλνιν

32

100%

4.5.2. Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν- εξσηεκαηνιόγην
Γηα λα εμππεξεηεζνχλ ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε
εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο σο επί ην πιείζηνλ πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη κφλν δπν
αλνηρηνχ ηχπνπ. Μπξνζηά απφ θάζε εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε ζηα ζρνιεία
πξνπνξεπφηαλ έλα κηθξφ θείκελν, ην νπνίν πιεξνθνξνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
έξεπλα γηα ηνλ ζθνπφ δηεμαγσγήο ηεο, ελψ παξάιιεια δηαβεβαίσλε φηη δηαζθάιηδε
ηελ αλσλπκία φζσλ ζπκκεηείραλ ζε απηή. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ ε
ζπκπιήξσζή ηνπ απφ επαξθή αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ νη
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα είλαη ζε ηέηνηα κνξθή
πνπ λα πξνζθέξνληαη γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε.
ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο δηαλεκήζεθαλ 80 εξσηεκαηνιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ
ιεμηινγίνπ απφ ηνπο αιιφγισζζνπο καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ ζπιιέρηεθαλ θαη
αλαιχζεθαλ 63.
Σν εξσηεκαηνιφγην, σο έλα πνιχ δηαδεδνκέλν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη
κία κειέηε, κπνξεί λα βαζηζηεί ζηε ζσζηή θαηαρψξηζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαγξάθεη. Η θαηαζθεπή ηνπ απνξξέεη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ην ζπγθεθξηκέλν
εξσηεκαηνιφγην δνκείηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
1. Η παξνπζία αιιφγισζζσλ καζεηψλ, ην γισζζηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ηα
θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί.
2. Τιηθφ, βαζκφο αληαπφθξηζεο θαη νη γισζζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηιέρζεθαλ.
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3. Η θαηαιιειφηεηα ησλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηελ
αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ, ηα γισζζηθά ειιείκκαηα θαη ε γισζζηθή
εμέιημε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
4. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ.
Η ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε δπν κέξε. ην πξψην κέξνο,
φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππήξραλ νθηψ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηα
κνξθσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. (ηίηινο ζπνπδψλ, επηπιένλ ζπνπδέο,
πξνυπεξεζία, ζπνπδέο θαη πξνυπεξεζία ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία). Σν θχιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δε δηεξεπλήζεθε, δηφηη ζεσξήζεθε αξθεηά ζπάλην θαηλφκελν.
Σν δεχηεξν κέξνο πεξηειάκβαλε δεθαηξείο εξσηήζεηο δηαξζξσκέλεο ζε κε
δηαθξηηέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππνελφηεηεο. Οη πξψηεο ηέζζεξηο αλαθέξνληαλ
ζηηο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξνπζία αιιφγισζζσλ
λεπίσλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ην γισζζηθφ ππφβαζξν θαηά ηελ έλαξμε θνίηεζεο θαη
ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ. Τπήξραλ ηφζν έηνηκεο επηινγέο φζν
θαη δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο φπνπ θξίλνληαλ ζεκαληηθφ κε ηελ έλδεημε «άιιν».
ηηο επφκελεο ηξεηο εξσηήζεηο γηλφηαλ αλαθνξά ζε επνπηηθφ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ
πνπ είηε έιαβαλ είηε θαηαζθεχαζαλ νη ίδηνη πξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζήζνπλ ηελ
αλάπηπμε ιεμηινγίνπ ησλ λεπίσλ. Τπήξραλ ηφζν έηνηκεο επηινγέο φζν θαη επηινγή
ζπκπιήξσζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ έλδεημε «ηη πεξηειάκβαλε
ην πιηθφ».
Οη επφκελεο πέληε εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην
πνηεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο ζεψξεζαλ πσο βνήζεζαλ ζηελ
αλάπηπμε ιεμηινγίνπ, ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ
αληηκεηψπηζαλ ηα λήπηα θαηά ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο
γισζζηθήο ηνπο εμέιημεο θαη αλ εληφπηζαλ δηαθνξέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.
ηελ ηειεπηαία εξψηεζε έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηπρφλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
θαη ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ εμαηηίαο ηνπ γισζζηθνχ ειιείκκαηνο ησλ αιιφγισζζσλ
λεπίσλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο.
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Σα

εξσηεκαηνιφγηα

δηαλεκήζεθαλ

πξνζσπηθά,

δφζεθαλ

νη

απαξαίηεηεο

δηεπθξηλήζεηο, θαη κεηά ηελ παξέιεπζε δχν εβδνκάδσλ ζπιιέρηεθαλ απηνπξνζψπσο.
Αληίγξαθν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ζην Παξάξηεκα.
4.5.3. Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο έξεπλαο, ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έγηλε ηπραία θαη θαηφπηλ ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο κνπ γηα ην αλ ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Μεηά απφ ηελ
έγθξηζε ηεο δηεπζχληξηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ
Πξντζηακέλσλ Δθπαίδεπζεο, παξέδηδα θαη ζπλέιεγα πξνζσπηθά ηα εξσηεκαηνιφγηα
απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ηελ παξάθιεζε λα απαληεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο κε
απφιπηε εηιηθξίλεηα θαη λα αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Μεηά ηε
ζπγθέληξσζε φισλ

ησλ

ζπκπιεξσκέλσλ

εξσηεκαηνινγίσλ

αθνινχζεζε ε

θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ηα δεδνκέλα πεξάζηεθαλ ζε ππνινγηζηηθά θχιια
(EXCEL) κε ζθνπφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζή ηνπο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά
ηνπο κήλεο επηέκβξην, Οθηψβξην θαη Ννέκβξην ηνπ 2018.
4.6. Απνηειέζκαηα έξεπλαο
4.6.1. Μνξθσηηθό επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θχξηαο έξεπλαο, ππήξραλ πεδία αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ
επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα, αθνξνχζαλ ηνλ βαζηθφ
ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο, ην έηνο θηήζεο απηνχ θαη ηεο ζπλνιηθήο ηνπο πξνυπεξεζίαο.
Δπίζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξαηηέξσ ζπνπδψλ θαη επηκνξθψζεσλ, ζπνπδέο θαη
εξγαζία ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Σν έηνο θηήζεο πηπρίνπ ηειηθά δελ
αμηνπνηήζεθε, δηφηη δε ζπλέβαιιε ζε πξαγκαηηθή δηδαθηηθή εκπεηξία θαη δελ
ηξνπνπνηνχζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο.
πνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ:
Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ (63 άηνκα, 100%) είραλ πηπρίν
Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Νεπηαγσγψλ. Απφ απηνχο 13 (17%) θαηείραλ πηπρίν
Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ κε εμνκνίσζε, 9 (12%) θάπνην Μεηαπηπρηαθφ, 7 (9%)
δεχηεξν πηπρίν, 2 (3%) δήισζαλ πσο είραλ Μεηαπηπρηαθφ ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 6
(8%) επηπιένλ ζπνπδέο ζε Γηδαζθαιείν θαη κφιηο 1 (1%) θαηείρε Γηδαθηνξηθφ. Ωο
επηπιένλ ζπνπδέο δειψζεθαλ μέλεο γιψζζεο (1%), Η/Τ(5%) θαη ζεκηλάξηα (11%).
Σέινο, ππήξραλ θαη 25 εθπαηδεπηηθνί (33%) πνπ δελ είραλ θάλεη επηπιένλ ζπνπδέο.
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Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεηαη σο 76 άηνκα, δηφηη θάπνηνη απφ απηνχο
ζεκείσλαλ πάλσ απφ κηα επηινγή.
Γξάθεκα 2: πνπδέο ζπκκεηερφλησλ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑ
ΚΟ
ΞΔΝΔ
12%
ΓΛΩΔ
1%
Η/Τ
5%

ΥΩΡΙ
ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ
ΠΟΤΓΔ
33%

ΔΞΟΜΟΙΩΗ
17%

ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΟ
8%
ΔΜΙΝΑΡΙΟ
11%

ΜΔΣ. ΔΙΓΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
3%
ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ
Β' ΠΣΤΥΙΟ
1%
9%

Πίλαθαο 3: πνπδέο ζπκκεηερφλησλ
Πηπρία- πνπδέο

πρλφηεηα Πνζνζηφ %

Δμνκνίσζε

13

17%

Μεηαπηπρηαθφ

9

12%

Μεηαπη. Δηδηθήο Αγσγήο

2

3%

Γεχηεξν πηπρίν

7

9%

Γηδαθηνξηθφ

1

1%

Γηδαζθαιείν

6

8%

εκηλάξην

8

11%

Ξέλεο Γιψζζεο

1

1%

Η/Τ

4

5%

Υσξίο πεξαηηέξσ ζπνπδέο 25

33%

χλνιν

100%

76

Υξφληα πξνυπεξεζίαο:
Σα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αληηζηνηρεί ζηελ
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θαηεγνξία «απφ 11-20 έηε» (56%) δεισκέλν απφ 35 εθπαηδεπηηθνχο, αθνινπζεί ε
θαηεγνξία «απφ 21-30 έηε» (16%) δεισκέλν απφ 10 εθπαηδεπηηθνχο, ε θαηεγνξία
«πεξηζζφηεξν απφ 30 έηε» (14%) απφ 9 εθπαηδεπηηθνχο θαη 6 εθπαηδεπηηθνί (9%)
δήισζαλ απφ 0-10 έηε. Τπήξμαλ ηέινο θαη 3 εθπαηδεπηηθνί (5%) πνπ δελ δήισζαλ
θαζφινπ ηελ πξνυπεξεζία ηνπο.
Γξάθεκα 3: Υξφληα ππεξεζίαο

πεξηζζφηεξ
α απφ 30
14%

ρσξίο
ζηνηρεία
5%

απφ 0-10
9%

απφ 21-30
16%

απφ 11-20
56%

Πίλαθαο 4: Υξφληα ππεξεζίαο
Υξφληα ππεξεζίαο

πρλφηεηα Πνζνζηφ %

απφ 0-10 έηε

6

9%

απφ 11-20 έηε

35

56%

απφ 21-30 έηε

10

16%

πεξηζζφηεξα απφ 30 9

14%

ρσξίο ζηνηρεία

3

5%

ζχλνιν

63

100%

πνπδέο ζρεηηθέο κε δηαπνιηηηζκηθφηεηα:
Όζσλ αθνξά ηηο πεξαηηέξσ ζπνπδέο, δελ ππάξρεη θακία εθπαηδεπηηθφο πνπ λα
θαηέρεη πηπρίν κε ζπλάθεηα ζρεηηθή κε ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Απφ ην δείγκα ησλ 63
εθπαηδεπηηθψλ κφλν νη 14 (22%) είραλ παξαθνινπζήζεη θάπνην ζρεηηθφ ζεκηλάξην,
ελψ νη ππφινηπνη 49 (78%) δελ είραλ θακία απνιχησο θαηάξηηζε ζηε δηαπνιηηηζκηθή
εθπαίδεπζε.
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Γξάθεκα 4: πνπδέο κε ζπλάθεηα ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα

ΝΑΙ ΔΜΙΝΑΡΙ
Ο
22%

ΌΥΙ
78%

Πίλαθαο 5: πνπδέο κε ζπλάθεηα ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα
ρεηηθέο ζπνπδέο πρλφηεηα Πνζνζηφ %
Ναη- εκηλάξην

14

22 %

Όρη

49

78 %

χλνιν

63

100 %

Δξγαζία ζε δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία:
Σέινο, ζε εξψηεζε αλ εξγάζζεθαλ ζε δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν κφλν δπν
εθπαηδεπηηθνί (3 %) απάληεζαλ ζεηηθά πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ηνπο ζε
6 κήλεο θαη δπν έηε αληίζηνηρα, ρσξίο φκσο λα δίλνληαη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο
(ηάμεηο ππνδνρήο, ΓΤΔΠ, ηδησηηθά ζρνιεία).
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηαιαβαίλεη θαλείο ηελ ειιηπή θαηάξηηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ ζε
αιιφγισζζα λήπηα.
4.6.2. Πξώηνο άμνλαο: Παξνπζία αιινδαπώλ καζεηώλ, γισζζηθό ππόβαζξν θαη
πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθώλ.
ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
παξνπζία αιινδαπψλ λεπίσλ ζηα ειιεληθά Νεπηαγσγεία θαη ν αξηζκεηηθφο ηνπο
πξνζδηνξηζκφο, ην γισζζηθφ ηνπο ππφβαζξν θαηά ηελ έλαξμε θνίηεζεο θαη ηα
θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο.
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ην πξψην εξψηεκα (Β1) «είραηε πνηέ αιιφγισζζνπο καζεηέο/καζήηξηεο ζην
Νεπηαγσγείν» θαη «αλ λαη, απφ πνηεο ρψξεο» ην 97% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε
«ΝΑΙ», ελψ κφιηο ην 3% δήισζε πσο δελ είρε πνηέ αιιφγισζζα λήπηα ζηελ ηάμε.
Πνζνζηφ κεγάιν πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ
ειιεληθψλ ζρνιείσλ.
ηνλ

πξνζδηνξηζκφ

ησλ

ρσξψλ

πξνέιεπζεο

ην

κεγαιχηεξν

πνζνζηφ

θαηαιακβάλνπλ ηα παηδηά απφ ηε γεηηνληθή Αιβαλία (64%). Σν ζχλνιν ησλ λεπίσλ
(93) δεκηνπξγείηαη δηφηη δειψζεθαλ πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαηαγσγήο.
Γξάθεκα 5: Υψξεο θαηαγσγήο
ΑΙΑΣΙΚΔ ΑΜΔΡΙΚΗ
1%

12%

ΡΟΜΑ
2%

ΔΤΡΩΠΑΙ
ΚΔ
ΥΩΡΔ
11%
ΒΑΛΚΑΝΙ
ΚΔ
ΥΩΡΔ
74%

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη νη παξαθάησ ρψξεο:
Πίλαθαο 6: Πνζνηηθή θαηαλνκή αλαθεξφκελσλ ρσξψλ
Υψξεο θαηαγσγήο πρλφηεηα Πνζνζηφ %
Αιβαλία

59

64%

Ρσζία

6

6,5%

Βνπιγαξία

6

6,5%

ΠΓΓΜ

3

3,1%

Σζερία

1

1%

Κίλα

1

1%

Αγγιία

4

4,3%

Ρνκά

2

2,2%

ΗΠΑ

1

1%

πξία

2

2,2%
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Σαυιάλδε

1

1%

Σνπξθία

3

3,1%

Ιλδία

1

1%

Γεξκαλία

1

1%

Ρνπκαλία

1

1%

Πνξηνγαιία

1

1%

χλνιν

93

99,9%

Καηαιαβαίλεη θαλείο πσο ε Διιάδα απνηειεί κεηαλαζηεπηηθφ πξννξηζκφ θπξίσο
απφ φκνξεο βαιθαληθέο ρψξεο, φκσο αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο
λεπίσλ θαη άιισλ ρσξψλ φπσο Ιλδία, Σαυιάλδε θαη Ακεξηθή. Δπίζεο, ην γεγνλφο ηεο
παξνπζίαο θαη παηδηψλ απφ ηε πξία, δείρλεη ηελ έλαξμε θνίηεζεο πξνζθχγσλ ζηα
ειιεληθά Νεπηαγσγεία. Ο πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο
δηαθαίλεηαη ινηπφλ απφ ην κηθξφ δείγκα ηεο έξεπλαο.
ην δεχηεξν εξψηεκα (Β2) «πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ
πνπ είραηε ζπλνιηθά ζηελ ηάμε» ην 79 % ησλ εθπαηδεπηηθψλ (48 αλαθνξέο) δήισζαλ
ηελ παξνπζία 0-5 αιιφγισζζσλ λεπίσλ, αθνινπζεί ην 15 % (9 αλαθνξέο) πνπ
δήισζαλ ηελ παξνπζία 6-10 αιιφγισζζσλ λεπίσλ θαη κφλν ην 6% (4 αλαθνξέο)
δήισζε πσο είρε ζηελ ηάμε πεξηζζφηεξα απφ 10 αιιφγισζζα λήπηα. Τπήξραλ θαη 2
αλαθνξέο (3%) πνπ δελ είραλ πνηέ αιιφγισζζα λήπηα ζηελ ηάμε.
Γξάθεκα 6: Αξηζκεηηθή παξνπζία αιιφγισζζσλ λεπίσλ
> 10
7%

δελ είραλ
3%

απφ 6-10
14%

απφ 0-5
76%
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Πίλαθαο 6: Αξηζκεηηθή παξνπζία
Αξηζκεηηθή παξνπζία πρλφηεηα Πνζνζηφ%
0-5

48

76%

6-10

9

14%

> 10

4

7%

Γελ είραλ

2

3%

ζχλνιν

63

100%

Σν ηξίην εξψηεκα (Β3) αλαθεξφηαλ ζηελ άπνςή ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην
ππάξρσλ ιεμηιφγην ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ κε ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπο.
πγθεθξηκέλα, έπξεπε λα επηιέμνπλ αλάκεζα απφ ηηο εμήο επηινγέο: «δε
γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ θαζφινπ ηελ ειιεληθή γιψζζα», «γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ
ειάρηζηεο ιέμεηο ζηελ ειιεληθή γιψζζα» θαη «γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ αξθεηέο ιέμεηο
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο». Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 58% θαηαιακβάλνπλ ηα λήπηα πνπ
γλψξηδαλ ζηελ έλαξμε θνίηεζεο αξθεηέο ιέμεηο ζηε γιψζζα καο, αθνινπζνχλ ηα
λήπηα 34% κε γλψζε ειάρηζησλ ιέμεσλ θαη κφλν ην 8% ησλ λεπίσλ δελ θαηείρε
θακία ιέμε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
Γξάθεκα 7: Γισζζηθφ ππφβαζξν θαηά ηελ έλαξμε θνίηεζεο
3%
8%

33%

δε
γλψξηδαλ/θαηαλννχζ
αλ θαζφινπ ιέμεηο
γλψξηδαλ/θαηαλννχζ
αλ ειάρηζηεο ιέμεηο

56%

γλψξηδαλ/θαηαλννχζ
αλ αξθεηέο ιέμεηο

Πίλαθαο 8: Γισζζηθφ ππφβαζξν
Σν ζχλνιν παξνπζηάδεηαη 66 δηφηη ππήξραλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δήισζαλ
πεξηζζφηεξεο ησλ κηα επηινγψλ.
Γισζζηθφ ππφβαζξν

πρλφηεηα Πνζνζηφ%

Γε γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ θαζφινπ ιέμεηο 5

8%

Γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ ειάρηζηεο ιέμεηο

33%

22
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Γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ αξθεηέο ιέμεηο

37

56%

Γελ απάληεζαλ

2

3%

χλνιν

66

100%

Σν ηέηαξην εξψηεκα (Β4) κε ηα «θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία», νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ κε «πνηέ»,
«ζπάληα», «ζπρλά», «αξθεηά ζπρλά» θαη «πάληα» ηηο νθηψ επηινγέο πνπ ππήξραλ.
ην ηέινο ππήξρε θαη ε επηινγή «άιιν» ζην νπνίν κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ
νηηδήπνηε ηνπο δπζθφιεςε. Η επηινγή απηή δε ζπκπιεξψζεθε απφ θαλέλαλ.
(Πίλαθαο 9)
ηελ επηινγή «έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ην λήπην» ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
(43%) δήισζε πσο απηφ ζπάληα ζπλέβαηλε, ελψ ππάξρεη θαη κηα ηζνβαζκία (19%)
κεηαμχ ησλ επηινγψλ «πνηέ» θαη «ζπρλά». Γελ απνθιείεηαη ηειείσο ε ζπκπεξηθνξά
απφ ην πξψην πνζνζηφ θαη ζηελ ηζνβαζκία απνξξένπλ δηθνξνχκελεο απφςεηο.
Βέβαηα ππήξμε θαη έλα 3% πνπ ζεσξνχζε πσο απηφ ζπλέβαηλε πάληα.
Γξάθεκα 8: Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο
δελ
Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηα λήπηα
απάληεζαλ
αξθεηά πάληα
3%
ζπρλά
11%

ζπρλά
19%

5%
πνηέ
19%

ζπάληα
43%

ηελ επηινγή «επίκνλε ρξήζε κεηξηθήο γιψζζαο» ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ επηινγψλ «πνηέ» (28%), «ζπάληα» (35%) θαη «ζπρλά»
(21%), ελψ κφλν ην 2% δήισζε ηελ επηινγή «πάληα». Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ε αλάγθε
γηα επηθνηλσλία νδεγεί ζηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο.
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Γξάθεκα 9: Δπίκνλε ρξήζε κεηξηθήο
δελ
Δπίκνλε ρξήζε κεηξηθήο γιψζζαο
απάληεζαλ
5% πάληα
2%
αξθεηά
ζπρλά
πνηέ
9%
28%
ζπρλά
21%
ζπάληα
35%

ηελ επηινγή «αθαηαλφεηε εθθνξά ιφγνπ» ηα πνζνζηά κεηαμχ «ζπάληα» (32%) θαη
«ζπρλά» (33%) ζρεδφλ ηαπηίδνληαη, θάηη πνπ ππνδειψλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηε
δπζθνιία πξνθνξάο ιέμεσλ ζηε δεχηεξε γιψζζα, ελψ έλα 3% δήισζε πσο «πάληα»
ππήξμε αζάθεηα ζηελ πξνθνξά ιέμεσλ.
Γξάθεκα 10: Αθαηαλφεηε εθθνξά
δελ
απάληεζαλ
5% πάληα
3%

Αθαηαλφεηε εθθνξά ιφγνπ

αξθεηά
ζπρλά
14%

πνηέ
13%

ζπρλά
33%

ζπάληα
32%

ηελ επηινγή «απνκφλσζε» ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (48%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δήισζε πσο «ζπάληα» ζπλέβαηλε απηφ, ελψ ζηνλ αληίπνδα ην 3% δήισζε πσο
ζπλέβαηλε «πάληα». Βέβαηα, ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ 17% πνπ πίζηεπε πσο απηφ
ζπλέβαηλε «ζπρλά». Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην έιιεηκκα ηεο επηθνηλσλίαο
φπνπ ππήξρε δελ ηα νδήγεζε ζε ζπκπεξηθνξά απνκφλσζεο, ελψ φπνπ απηφ ππήξρε
ίζσο λα ζπλέβαηλε.
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Γξάθεκα 11: Απνκφλσζε
πάληα
3%
αξθεηά
ζπρλά
8%
ζπρλά
17%

Απνκφλσζε

δελ
απάληεζαλ
6%

πνηέ
18%
ζπάληα
48%

ηελ επηινγή «έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε γνλείο» ηα πνζνζηά κεηαμχ «πνηέ» (33%)
θαη «ζπάληα» (37%) είλαη πνιχ θνληά, ελψ αληίζεηα κφλν ην 2% ηζρπξίζηεθε πσο
απηφ «πάληα» ππήξρε. Γηαθαίλεηαη έηζη ε πξνζπκία γνλέσλ γηα ζπλεξγαζία κε ηηο
εθάζηνηε ζρνιηθέο κνλάδεο.
Γξάθεκα 12: Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο
δελ
πάληα
Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε γνλείο
2% απάληεζαλ
3%
αξθεηά
ζπρλά
8%
πνηέ
ζπρλά
33%
17%

ζπάληα
37%

ηελ επηινγή «δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο» ην 43%
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε πσο «ζπάληα» πθίζηαηαη απηφ, ππάξρεη φκσο θαη έλα
πνζνζηφ 27% πνπ δειψλεη πσο γηλφηαλ «ζπρλά». Αλ ην δεη θαλείο θαη κε ην
θνληηλφηεξν ζε απηφ πνζνζηφ ηνπ «αξθεηά ζπρλά» (17%) θαηαιαβαίλεη ηε δπζθνιία
πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ θαη ησλ αηφκσλ ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο, θαηλφκελν απνιχησο ινγηθφ γηα ηα λήπηα πνπ δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ
ηελ ειιεληθή γιψζζα. Καη εδψ πάιη ην 2% κφλν πηζηεχεη πσο «πάληα» γηλφηαλ απηφ.
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Γξάθεκα 13: Γπζθνιία επηθνηλσλίαο

πάληα
2%

Γπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ζπκκαζεηέο/
δελ
εθπαηδεπηηθνχο
αξθεηά
ζπρλά
17%

απάληεζαλ
3%

πνηέ
8%

ζπρλά ζπάληα
43%
27%

ηελ επηινγή «κε ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο», νκνίσο ην 43%
πίζηεπε πσο «ζπάληα» γηλφηαλ θαη ην 25% «πνηέ». Απηφ νδεγεί ζε ζθέςεηο πσο ηα
λήπηα ζπκκεηείραλ θαλνληθά ζην πξφγξακκα θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ
θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μφλν έλα 2% πάιη πίζηεπε πσο «πάληα» δε
ζπκκεηείραλ.
Γξάθεκα 14: Με ζπκκεηνρή
δελ
Με ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο
απάληεζαλ
δξαζηεξηφηεηεο
5%
πάληα
2%
αξθεηά
πνηέ
ζπρλά
ζπρλά
25%
8%
17%
ζπάληα
43%

ηελ ηειεπηαία επηινγή «έιιεηςε επνπηηθνχ/ δηδαθηηθνχ πιηθνχ» ηα πνζνζηά
ζρεδφλ κνηξάδνληαη ζηηο πξνηεηλφκελεο επηινγέο απάληεζεο. Σν 27% δήισζε
«ζπάληα», ην 21% δήισζε «ζπρλά» θαη ην 19% δήισζε «πνηέ» θαη «αξθεηά ζπρλά».
Δδψ ππάξρεη θαη έλα 6% πνπ δειψλεη ηελ επηινγή «πάληα». Οη δηάθνξεο απαληήζεηο
ίζσο δείρλνπλ πσο θάπνηνη αληηκεηψπηζαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ
κε ην ππάξρσλ πιηθφ πξνζαξκφδνληαο ην ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη άιινη πίζηεπαλ πσο
ζα έπξεπε λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηδηθφ πιηθφ.
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Γξάθεκα 15: Έιιεηςε θαηάιιεινπ πιηθνχ
δελ
Έιιεηςε επνπηηθνχ/δηδαθηηθνχ πιηθνχ
απάληεζαλ
8%
πάληα
6%
πνηέ
19%

αξθεηά
ζπρλά
19%
ζπρλά
21%

ζπάληα
27%

Η επηινγή «άιιν» δελ ζπκπιεξψζεθε απφ θαλέλαλ απφ ηνπο 63 εθπαηδεπηηθνχο.
Πίλαθαο 9: Κπξηφηεξα πξνβιήκαηα
Κπξηφηεξα

πνηέ

ζπάληα

ζπρλά

πξνβιήκαηα

πάληα

ζπρλά
Ν

Έιιεηςε

αξθεηά

%

Ν

%

Ν

%

Ν

12 19% 27 43% 12 19% 7

%

δελ
απάληεζαλ

Ν %

Ν

%

11% 2

3% 3

5%

9%

1

2% 3

5%

14% 2

3% 3

5%

ελδηαθέξνληνο
απφ ην λήπην
Δπίκνλε ρξήζε 18 28% 22 35% 13 21% 6
κεηξηθήο
γιψζζαο
Αθαηαλφεηε

8

13% 20 32% 21 33% 4

εθθνξά ιφγνπ
Απνκφλσζε

11 18% 30 48% 11 17% 5

8%

2

3% 4

6%

Έιιεηςε

20 33% 22 37% 10 17% 5

8%

1

2% 2

3%

27 43% 17 27% 11 17% 1

2% 2

3%

2% 3

5%

ζπλεξγαζίαο κε
γνλείο
Γπζθνιία

5

8%

επηθνηλσλίαο κε
ζπκκαζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνχο
Με ζπκκεηνρή 16 25% 27 43% 11 17% 5
ζε νξγαλσκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο
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8%

1

Έιιεηςε

12 19% 17 27% 13 21% 12 19% 4

6% 5

8%

0

0% 0

0%

επνπηηθνχ
πιηθνχ
άιιν

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

4.6.3. Γεύηεξνο άμνλαο: Τιηθό, βαζκόο αληαπόθξηζεο θαη γισζζηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ επηιέρζεθαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Ο δεχηεξνο άμνλαο ζθνπεχεη λα εμεηάζεη ηελ παξνρή ή κε εηδηθνχ γισζζηθνχ
πιηθνχ θαη ηηο αλάγθεο επηλφεζεο ηξφπσλ δηδαζθαιίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ.
ηελ εξψηεζε (Β5) «ζαο δφζεθε εηδηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λεπίσλ»
κφλν ην 3% (2 αλαθνξέο) αλέθεξαλ πσο ηνπο δφζεθε πιηθφ απφ ην ΔΚΠΑ (ΔΠΔΑΔ
ΙΙ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ). Αληίζεηα, ην 94% (59 αλαθνξέο) είπαλ πσο δελ
έιαβαλ πνηέ εηδηθφ πιηθφ. Τπήξρε θαη ην πνζνζηφ 3% (2 αλαθνξέο) πνπ δελ
απάληεζαλ θαζφινπ, κηαο θαη απφ ηελ αξρή δήισζαλ πσο δελ είραλ πνηέ
αιιφγισζζα λήπηα ζηελ ηάμε ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ζε εξψηεζε (Β6) «ηη πεξηειάκβαλε ην πιηθφ» πνπ έιαβαλ νη 2
εθπαηδεπηηθνί επέιεμαλ ηηο επηινγέο «εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία», «κνπζηθή θαη
ηξαγνχδηα», «αθίζεο»,

«πνιπηξνπηθά θείκελα» θαη

«εηδηθά δηακνξθσκέλεο

αζθήζεηο».
ε επφκελε εξψηεζε (Β7) «αλ επηλφεζαλ δηθνχο ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηνπ
ιεμηινγίνπ» νη 48 εθπαηδεπηηθνί (76%) απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ 13 (21%) απάληεζαλ
αξλεηηθά. Τπάξρεη πάιη ην πνζνζηφ (3%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δήισζαλ εμαξρήο
πσο δελ είραλ αιιφγισζζα λήπηα. Απφ ηα πνζνζηά θαίλεηαη ε αλάγθε επηλφεζεο
βνεζεηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ιεμηινγηθήο αλάπηπμεο ησλ λεπίσλ.
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Γξάθεκα 16: Αλάγθε επηλφεζεο πιηθνχ
ΝΑΙ

ΌΥΙ

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΗΑΝ

3%
21%
76%

ηε ζπλέρεηα, αλ είραλ απαληήζεη ζεηηθά, έπξεπε λα αλαθέξνπλ θάπνηα
παξαδείγκαηα

ησλ

ηξφπσλ

ελίζρπζεο

πνπ

επηλφεζαλ.

Οη

πεξηζζφηεξνη

ρξεζηκνπνίεζαλ εηθφλεο (21%), ηξαγνχδηα- κνπζηθή (17%), ιέμεηο ηεο κεηξηθήο ηνπο
γιψζζαο (15%) θαη βηβιία (10%), ελψ κφλν ην (2%) ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία απφ ηνλ
πνιηηηζκφ ηνπο. Σν ζχλνιν ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεηαη 103 δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί
αλέθεξαλ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηξφπνπο.
Πίλαθαο 10: Σξφπνη γισζζηθήο ελίζρπζεο πνπ επηλνήζεθαλ
Δίδνο

πρλφηεηα Πνζνζηφ %

Δηθφλεο

22

21%

Σξαγνχδη- κνπζηθή

18

17%

Μεηξηθή γιψζζα

15

15%

Πνιπηξνπηθά θείκελα

2

2%

Πίλαθεο αλαθνξάο

4

4%

Δμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία

5

5%

Δξκελεία ιέμεσλ

1

1%

σζηή πξνθνξά ιέμεσλ

1

1%

Βηβιία

11

10%

Κνπθινζέαηξν

3

3%

Οκαδηθά παηρλίδηα

4

4%

Δπαλάιεςε

3

3%

Μίκεζε

3

3%

Πνηήκαηα- ξίκεο

4

4%

πδήηεζε

4

4%

Σαηλίεο

1

1%
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Πνιηηηζκηθά ζηνηρεία

2

2%

χλνιν

103

100%

Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα θαηαιαβαίλεη θαλείο ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
χπαξμε βνεζεηηθνχ πιηθνχ. Η πξνζπκία ηνπο λα βνεζήζνπλ ηε ιεμηινγηθή αλάπηπμε
ησλ λεπίσλ πνπ δε κηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, ηνπο νδήγεζε ζηελ επηλφεζε
δηαθφξσλ ηξφπσλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά θαη απνηειεζκαηηθφηεηά
ηνπο.
4.6.4. Σξίηνο άμνλαο: Καηαιιειόηεηα δεμηνηήησλ θαη πξνγξάκκαηνο
Νεπηαγσγείνπ, ηα γισζζηθά ειιείκκαηα θαη ε γισζζηθή εμέιημε ηνπ
πξνθνξηθνύ ιόγνπ ησλ αιιόγισζζσλ λεπίσλ.
Ο ηξίηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηηο επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη πσο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε

ιεμηινγίνπ,

φπσο

επίζεο

θαη

ζηηο

γισζζηθέο

δπζθνιίεο

πνπ

αληηκεησπίδνληαη απφ ηα αιιφγισζζα λήπηα θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζήο ηνπο.
ηελ

πξψηε

εξψηεζε

(Β8)

«πνηεο

επηθνηλσληαθέο

πεξηζηάζεηο

ελζάξξπλαλ/ππνβνήζεζαλ ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ», εληχπσζε πξνθάιεζε ην
γεγνλφο πσο ζπκπιεξψζεθαλ ζεηηθά φιεο νη επηινγέο πνπ δφζεθαλ απφ κεγάιν
αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ. Σα πνζνζηά κνηξάδνληαη ζρεδφλ αλάκεζα ζηηο επηινγέο, κε ηα
κεγαιχηεξα λα αλαθέξνληαη ζην ειεχζεξν παηρλίδη, ζην παηρλίδη ζηηο δηάθνξεο
«γσληέο» ηεο ηάμεο, αιιά θαη ζηελ ψξα ηεο ζπδήηεζεο ζηελ νινκέιεηα. Τπήξρε θαη
κηα απάληεζε ζηελ επηινγή «άιιν» πνπ αλαθεξφηαλ ζηηο γηνξηέο ηνπ ζρνιείνπ.
Πίλαθαο 11: Πεξηζηάζεηο/δεμηφηεηεο πνπ ππνβνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ
Πεξηζηάζεηο/δεμηφηεηεο

πρλφηεηα Πνζνζηφ %

Ώξα πξνζέιεπζεο/απνρψξεζεο

32

9%

Διεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο

54

15%

Ώξα πξσηλνχ/γεχκαηνο

30

8%

Παηρλίδη ζηηο «γσληέο»

53

14%

Ώξα παξέαο/ζπδήηεζεο

52

14%

Οξγαλσκέλεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο

45

12%

Οξγαλσκέλα κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα

42

11%
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Γσληά βηβιηνζήθεο

27

7%

Δηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

36

10%

Άιιν

1

0%

ζχλνιν

372

100%

Καηαιαβαίλεη θαλείο πσο ην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε
δεμηφηεηεο παηρληδηνχ, απνηειεί θαηά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βνεζεηηθφ
εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
ηελ επφκελε εξψηεζε (Β9) έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο θάπνησλ γισζζηθψλ
δπζθνιηψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ εληφπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ζαθψο κε ηε κηθξή
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ κπνξνχζε λα αθνξά φιεο ηεο εθθάλζεηο ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ (παξαγσγή θαη θαηαλφεζε). Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα
εθθξάζνπλ κε «θαζφινπ», «ιίγν», κέηξηα», «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ» ηηο έμη επηινγέο
πνπ ηνπο δφζεθαλ. (πίλαθαο 12) Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηηο
δηαβαζκίζεηο «κέηξηα» θαη «πνιχ» ζε φιεο ηηο δνζκέλεο επηινγέο, απνηέιεζκα πνπ
δείρλεη ηηο εκθαλείο δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Μεγαιχηεξε
δπζθνιία παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκαζία λέσλ ιέμεσλ φπσο θαη ζηελ χπαξμε
γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ ιαζψλ. Μεγάιν φκσο ππήξμε θαη ην πνζνζηφ πνπ δελ
επέιεμε θάπνηεο απαληήζεηο θαη ζηελ επηινγή «άιιν» δελ ππήξμε θακία επηπιένλ
αλαθνξά.
Γξάθεκα 17: Πξνθνξά ιέμεσλ-εκαζία ιέμεσλ
δελ
Πξνθνξά λέσλ ιέμεσλ
απάληεζα
θαζφινπ
λ
πάξα
2%
6%
πνιχ
11%
ιίγν
16%

δελ
απάληεζα
λ
5%
πάξα
πνιχ
11%

εκαζία λέσλ ιέμεσλ
θαζφινπ
2%
ιίγν
9%

κέηξηα
25%
πνιχ
29%

κέηξηα
36%

πνιχ
48%
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Γξάθεκα 18: Υξήζε ιέμεσλ-Δπηθνηλσληαθή ρξήζε
Υξήζε ιέμεσλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα
δελ
απάληεζα
λ
13%
πάξα
πνιχ
9%

θαζφινπ
2%
ιίγν
14%

δελ Οξζή ρξήζε ζε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο
απάληεζα
θαζφινπ
λ
πάξα
0%
5%
πνιχ
10%
ιίγν
17%

πνιχ
33%

κέηξηα
32%

πνιχ
30%

κέηξηα
35%

Γξάθεκα 19: πληαθηηθά ιάζε-Γξακκαηηθά ιάζε
δελ
απάληεζα
λ
8%

πληαθηηθά ιάζε
θαζφινπ ιίγν
2%
5%
πάξα
πνιχ
14%

Γξακκαηηθά ιάζε
θαζφινπ ιίγν
2%
6%
δελ
απάληεζα
λ
24%

κέηξηα
19%

πάξα
πνιχ
14%

κέηξηα
16%

πνιχ
38%

πνιχ
52%

Πίλαθαο 12: εκαληηθφηεξεο γισζζηθέο δπζθνιίεο
Γισζζηθέο

θαζφινπ

ιίγν

κέηξηα

πνιχ

Πάξα

Γελ

πνιχ

απάληεζαλ

δπζθνιίεο
Πξνθνξά λέσλ

Ν

%

Ν

Ν

%

Ν

%

1

2%

10 16% 23 36% 18 29%

7

11%

4

6%

1

2%

6

9%

16 25% 30 48%

7

11%

3

5%

1

2%

9

14% 20 32% 19 30%

6

9%

8

13%

0

0%

11 17% 22 35% 21 33%

6

10%

3

5%

%

Ν

%

Ν

%

ιέμεσλ
εκαζία λέσλ
ιέμεσλ
Υξήζε ιέμεσλ
ζε δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα
Οξζή ρξήζε
ιέμεσλ ζε
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δηάθνξεο
επηθνηλσληαθέο
πεξηζηάζεηο
πληαθηηθά

1

2%

3

5%

12 19% 33 52%

9

14%

5

8%

1

2%

4

6%

10 16% 24 38%

9

14%

15

24%

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

ιάζε
Γξακκαηηθά
ιάζε
Άιιν

0%

0

0%

Η επφκελε εξψηεζε (Β10) επηθεληξψζεθε ζηελ άπνςε γηα ηελ αλάπηπμε θαη
θαηάθηεζε ηθαλνπνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ θαηά ηελ απνθνίηεζε ησλ λεπίσλ. Μεγάιν
πνζνζηφ 51% (32 αλαθνξέο) πηζηεχεη πσο ην λέν ιεμηιφγην αλαπηχρζεθε «πνιχ» θαη
ην 35% (22 αλαθνξέο) πηζηεχεη πσο αλαπηχρζεθε «πάξα πνιχ». Δλζαξξπληηθφ είλαη
πσο νη δηαβαζκίζεηο «θαζφινπ» θαη «ιίγν» δελ επηιέρζεθαλ, πξάγκα πνπ καο νδεγεί
ζε ζθέςεηο πσο φια ηα λήπηα απνθνηηνχλ έρνληαο δείμεη βειηίσζε ζηνλ πξνθνξηθφ
ιφγν.
Γξάθεκα 20: Βαζκφο αλάπηπμεο ιεμηινγίνπ θαηά ηελ απνθνίηεζε
δελ
απάληεζαλ
5%

θαζφινπ ιίγν
0% 0%
κέηξηα
9%

πάξα πνιχ
35%
πνιχ
51%

ε επφκελε εξψηεζε (Β11) έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο θάπνησλ δηαθνξψλ
κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη νξζή ρξήζε ιεμηινγίνπ. ηα
πιαίζηα ηεο κηθξήο έξεπλαο πεξηνξίζηεθε ζηελ πξνθνξά, αλάπηπμε θαη νξζή ρξήζε
ιεμηινγίνπ, ρσξίο απηφ λα εμαληιεί φιεο ηηο δηαθνξέο, αλ ππάξρνπλ. θνπφο
απνηέιεζε κηα απιή θαηαγξαθή ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ αλέδεημαλ πσο ηα θνξίηζηα
αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε πξνθιήζεηο ηεο λέαο γιψζζαο απφ ηα αγφξηα. Οη
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αξηζκεηηθέο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλαδεηθλχνπλ ηελ ππεξνρή ησλ
θνξηηζηψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ
απαληήζεσλ πξνθχπηεη απφ ηελ επηινγή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο επηινγψλ.
Γξάθεκα 21: Γηαθνξέο αγνξηψλ- θνξηηζηψλ
60
50
40
30
20
10
18

0

51

17

54

21

49

θαιχηεξε εθθνξά
πξνθνξηθνχ
ιφγνπ

αλέπηπμαλ
πεξηζζφηεξν ην
ιεμηιφγην

αγφξηα

18

17

αληαπφθξηζε ζε
πξαγκαηηθέο
επηθνηλσληαθέοπε
ξηζηάζεηο
21

θνξίηζηα

51

54

49

4

4

δελ απάληεζαλ
4
4

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε (Β12) «ηη θαηά ηε γλψκε ζαο ελέρεη πεξηζζφηεξεο
δπζθνιίεο», νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα δηαιέμνπλ κεηαμχ «θαηαλφεζε
πξνθνξηθνχ ιφγνπ» θαη «παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ», ελψ ηνπο δεηνχληαλ ζηε
ζπλέρεηα λα αηηηνινγήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Σν 75% (49 αλαθνξέο) ππνζηήξημαλ ηελ
επηινγή ¨παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ», ην 20% (13 αλαθνξέο) ηελ «θαηαλφεζε
πξνθνξηθνχ ιφγνπ», ελψ ππήξμε θαη έλα πνζνζηφ 5% (3 αλαθνξέο) πνπ δελ
απάληεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Σν ζχλνιν (65) δηαθέξεη απφ ην αξρηθφ
δείγκα δηφηη θάπνηνη επέιεμαλ θαη ηηο δπν επηινγέο πνπ πξνυπήξραλ.
Γξάθεκα 22: Γπζθνιφηεξε γισζζηθή δεμηφηεηα
δελ
απάληεζαλ
5%

θαηαλφεζε
20%

παξαγσγή
75%
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ε ζπλέρεηα ηεο εξψηεζεο, δεηήζεθε ε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπο. Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ηνπο, αιιά παξάιιεια αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο
πσο ππήξραλ πνιιέο επηινγέο πνπ δελ αηηηνινγήζεθαλ θαζφινπ.
Πίλαθαο 13: Καηεγνξηνπνίεζε αηηηνινγήζεσλ
Καηεγνξηνπνίεζε αηηηνινγήζεσλ
Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ

πρλφηεηα

Παξαγσγή πξνθνξηθνχ

πρλφηεηα

ιφγνπ
Απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο

Οηθνγέλεηα δε κηιάεη

3

παξαγσγήο
Η ειιεληθή απνηειεί δχζθνιε

15

ειιεληθά
θέθηνληαη ζηε κεηξηθή

1

γιψζζα κε παξνκνηψζεηο θαη

1

γιψζζα

κεηαθνξέο
Γπζθνιεχεη ηε ζπλελλφεζε θαη

Απαηηεί πινχζην

1

ζπλεξγαζία
Υσξίο αηηηνιφγεζε

7

ιεμηιφγην
Δίλαη δπζθνιφηεξε

6

6

δεμηφηεηα
Με γλψζε γξακκαηηθήο,

4

ζπληαθηηθνχ θαη
ιεμηινγίνπ
Δίλαη δπζθνιφηεξε

2

δεμηφηεηα ζε φιεο ηηο
γιψζζεο
Γλσξίδνπλ κφλν ηε

2

κεηξηθή ηνπο
Υσξίο αηηηνιφγεζε
ζχλνιν

11

13
50

Απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, κε κηα πξψηε καηηά, δηαθαίλεηαη πσο ε αηηία κε
παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ απνηειεί ε κε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.
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4.6.5. Σέηαξηνο άμνλαο: πλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ησλ
αιιόγισζζσλ λεπίσλ
ηελ ηειεπηαία εξψηεζε έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηπρφλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
θαη ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην γισζζηθφ έιιεηκκα πνπ ππάξρεη.
Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ε επηινγή «πάληα» ζπγθέληξσζε ηα κηθξφηεξα
πνζνζηά θαη κφλν ην 5% (3 αλαθνξέο) ππνζηήξημαλ απνκφλσζε θαη άξλεζε. ηελ
επηινγή «αξθεηά ζπρλά» ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηελ απνγνήηεπζε
θαη απνκφλσζε ησλ λεπίσλ, ελψ ζηελ επηινγή «ζπρλά» ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
ζπγθεληξψλνληαη ζηε λεπξηθφηεηα, απνκφλσζε θαη άξλεζε ησλ λεπίσλ. Σα
κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ πίλαθα ζπγθεληξψλνπλ νη επηινγέο «ζπάληα» θαη «πνηέ»
πνπ δείρλεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ εληφπηζε θάπνηα
ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο. (Πίλαθαο 14)
Γξάθεκα 23: Δπηζεηηθφηεηα-Απνκφλσζε
δελ
απάληεζα
πάληα λ
3% 16%

δελ
απάληεζα
λ
9% πάληα
5%

Δπηζεηηθφηεηα

πνηέ
25%

αξθεηά
ζπρλά
8%

πνηέ
13%

αξθεηά
ζπρλά
13%
ζπρλά
19%

ζπάληα
37%

ζπρλά
11%

Απνκφλσζε

ζπάληα
41%

Γξάθεκα 24: Νεπξηθφηεηα-Μειαγρνιία

πάληα
2%

δελ
απάληεζα
λ
14%

δελ
απάληεζα
λ
14% πάληα
0%
αξθεηά
ζπρλά
6%
ζπρλά
10%

Νεπξηθφηεηα

πνηέ
17%

αξθεηά
ζπρλά
11%
ζπρλά
29%

ζπάληα
27%

Μειαγρνιία

πνηέ
41%

ζπάληα
29%
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Γξάθεκα 25: Άξλεζε-Απνγνήηεπζε
δελ
απάληεζα
λ
10%

Άξλεζε
πάληα
5%
αξθεηά
ζπρλά
9%

δελ
απάληεζα
λ
13% πάληα
0%

πνηέ
27%
ζπρλά
19%

Απνγνήηεπζε

πνηέ
22%

αξθεηά
ζπρλά
14%
ζπρλά
13%

ζπάληα
30%

ζπάληα
38%

Γξάθεκα 26: Αδηαθνξία
δελ
απάληεζα
λ
13% πάληα

Αδηαθνξία

2%
αξθεηά
ζπρλά
6%

πνηέ
29%
ζπρλά
14%
ζπάληα
36%

Πίλαθαο 14: πλαηζζεκαηηθέο/ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο
πλαηζζεκαηηθέο/

πνηέ

ζπάληα

ζπρλά

ςπρνινγηθέο
δπζθνιίεο
Δπηζεηηθφηεηα

Αξθεηά

πάληα

ζπρλά
Ν

%

Ν

%

16 25% 23 37%

Υσξίο
απάληεζε

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

7

11%

5

8%

2

3% 10

16%

%

Απνκφλσζε

8

13% 26 41% 12 19%

8

13%

3

5%

6

9%

Νεπξηθφηεηα

11 17% 17 27% 18 29%

7

11%

1

2%

9

14%

Μειαγρνιία

26 41% 18 29%

10%

4

6%

0

0%

9

14%

17 27% 19 30% 12 19%

6

9%

3

5%

6

10%

Απνγνήηεπζε

14 22% 24 38%

8

13%

9

14%

0

0%

8

13%

Αδηαθνξία

18 29% 23 36%

9

14%

4

6%

1

2%

8

13%

Άξλεζε

6

4.7. πδήηεζε/ζπζρέηηζε απνηειεζκάησλ
Η αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δίλνπλ κηα ζαθή εηθφλα ησλ
απφςεσλ, ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αιιφγισζζσλ
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λεπίσλ ζηα ειιεληθά Νεπηαγσγεία, ηε γισζζηθή πνξεία απηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη ίδηνη φζν θαη ηα λήπηα.
Αξρηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά
κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην βαζκφ εηνηκφηεηάο ηνπο ζε
ζέκαηα

δηαπνιηηηζκηθήο

εθπαίδεπζεο,

έδεημαλ

ηελ

χπαξμε

δηαπνιηηηζκηθήο

ηθαλφηεηάο ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 2 εο/ μέλεο γιψζζαο ζρεδφλ απφ ην
ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξ’ φιν πνπ δελ ππήξρε επαξθήο θαηάξηηζε ζε ζέκαηα
δηαπνιηηηζκηθφηεηαο (κφλν ην 22% είρε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα),
νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηε γισζζηθή αλάπηπμε
ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ θαη επηλφεζαλ πξαθηηθέο γηα λα εληζρχζνπλ ηε γισζζηθή
ηνπο ηθαλφηεηα. Η άπνςε απηή εληζρχζεθε απφ ην γεγνλφο παξνπζίαζεο πνηθίισλ
ηερληθψλ θαη ηξφπσλ ππνβνήζεζεο ηεο αλάπηπμεο ιεμηινγίνπ, ζηελ νπνία ζπλέβαιε
ζαθψο ε εθπαηδεπηηθή πείξα πνπ θαηείραλ. Δπνκέλσο, ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηνπο
θαηέζηεζαλ

σο

έλα

ζεκείν

δηαπνιηηηζκηθά

ηθαλνχο

λα

αληηκεησπίζνπλ

πνιππνιηηηζκηθέο θαηαζηάζεηο. Δλζαξξπληηθφ ζηνηρείν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε
απνηέιεζε, ζπγθεθξηκέλα, ε απνδνρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο
κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, ε παξαγσγή εηδηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ε ρξήζε
πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ (απφ ειάρηζηνπο βέβαηα), γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη
εθπαηδεπηηθνχο κε ελζπλαίζζεζε θαη δήιν λα βνεζήζνπλ ηα αιιφγισζζα λήπηα ζηελ
νκαιή ηνπο έληαμε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ην
γισζζηθφ ππφβαζξν ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ θαη ηελ εμέιημε απηνχ, αλέδεημαλ πσο
έλα κεγάιν πνζνζηφ λεπίσλ κε ηελ έιεπζε ζην ειιεληθφ Νεπηαγσγείν γλψξηδε θαη
θαηαλννχζε αξθεηέο ιέμεηο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Απηφ ίζσο εληζρχεηαη απφ ην
γεγνλφο ην φηη κεηαλάζηεο, θαη ηδηαίηεξα ηεο γεηηνληθήο Αιβαλίαο, δνπλ ζηε ρψξα καο
αξθεηά ρξφληα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο πξφθεηηαη γηα λήπηα πνπ έρνπλ
γελλεζεί ζηε ρψξα καο. Κάλνληαο ηε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά θαη ηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ιεμηιφγην πνπ απνθφκηζαλ θαηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, θαίλεηαη
πσο κηα κεγάιε κεξίδα ππνζηήξημε ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ.
Αθφκα θαη ην πνζνζηφ ησλ λεπίσλ πνπ δε γλψξηδε θαζφινπ ηε γιψζζα καο, δείρλεη
λα κεηαβάιιεηαη. Απηφ εληζρχεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο δελ επέιεμε ηηο επηινγέο «θαζφινπ» θαη «ιίγν», απνηέιεζκα πνπ

93

αλαδεηθλχεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο
πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ησλ αιιφγισζζσλ
λεπίσλ παξνπζηάδνπλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ. Απφ ηε κία θαίλεηαη πσο δελ πθίζηαηαη
έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηα λήπηα, κε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ζπκπεξηθνξέο απνκφλσζεο, ελψ ζηνλ αληίπνδα παξαηεξείηαη ε επίκνλε ρξήζε ηεο
κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη ε αθαηαλφεηε εθθνξά ιφγνπ ζηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο.
Απηφ, ίζσο ζα κπνξνχζε λα καο νδεγήζεη αξρηθά ζε ζθέςεηο πσο ην γισζζηθφ ηνπο
έιιεηκκα δελ εκπνδίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Η
άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο επηθνηλσληαθέο
πεξηζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ πσο ιεηηνπξγνχλ ππνβνεζεηηθά ζηελ
αλάπηπμε ιεμηινγίνπ. Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε ζρεδφλ ην ζπλνιηθφ
πξφγξακκα σο θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ.

Απφ ηελ άιιε ε αλάγθε γηα

επηθνηλσλία ηνπο νδεγεί ζηελ επίκνλε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο, γηαηί κφλν απηή
γλσξίδνπλ. Δπηπξφζζεηα, ε δπζλφεηε πνιιέο θνξέο πξνθνξά ιέμεσλ, ζηελ
πξνζπάζεηα ρξήζεο ηεο ειιεληθήο, νδεγεί ζηε δπζθνιία επηθνηλσλίαο κεηαμχ
ζπκκαζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο ηεο ζπγθέληξσζεο
ησλ κεγαιχηεξσλ πνζνζηψλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο επηινγέο, θαη ίζσο θαηαδεηθλχεη
πσο ηα αιιφγισζζα λήπηα επηζπκνχλ ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηηο
επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο ζην ζρνιηθφ ρψξν, αλ θαη δπζθνιεχνληαη, γλσξίδνληαο
εμαξρήο πσο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα δελ κπνξεί θαλείο λα ηνπο θαηαιάβεη.
Σέινο, ελδηαθέξνλ πξνθαινχλ νη απφςεηο γηα ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ ,
εμεηάδνληάο ην ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο θαη επηλφεζεο πνπ
δηεξεπλήζεθε παξαθάησ. Οη κνηξαζκέλεο απφςεηο αξρηθά (πνηέ 19%, ζπάληα 27%,
ζπρλά 21%, αξθεηά ζπρλά 19%) δείρλνπλ πσο ε έιιεηςε εηδηθνχ πιηθνχ δελ
απνηέιεζε πξφβιεκα γηα ηελ θαηάιιειε γισζζηθή ελίζρπζε ησλ αιινδαπψλ
καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα φκσο ε πιεηνςεθία ζρεδφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (76%) δήισζε
πσο πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία εηδηθνχ πιηθνχ γηα λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη
θαηάιιεια ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ, επηλνψληαο
πνηθίινπο ηξφπνπο. Απηφ ίζσο ζα κπνξνχζε λα καο νδεγήζεη ζε ζθέςεηο πσο
αληηκεησπίδνληαο ηελ επίζεκε έιιεηςε δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ πθίζηαηαη ζηελ
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ είηε ην ππάξρσλ πιηθφ πνπ
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ηζρχεη γηα φια ηα λήπηα είηε επηλνεί δηθφ ηνπ πξνζαξκφδνληάο ην ζηηο αλάγθεο ηνπ
θάζε λεπίνπ πνπ έρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδεη θαη ην
πιηθφ πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Δπί ην πιείζηνλ αλαθέξεηαη ζε νπηηθνπνηεκέλεο ιέμεηο,
αμηνπνίεζε ιέμεσλ ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο, ηε ρξήζε ηξαγνπδηψλ θαη
παξακπζηψλ πνπ αθνχγνληαη ζην ζρνιείν. Γηαθαίλεηαη έλαο πεηξακαηηζκφο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ θαη δπζθνιηψλ ησλ
εθάζηνηε αιιφγισζζσλ λεπίσλ πνπ θνηηνχλ δεδνκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο ζηηο ηάμεηο
ηνπο, ρσξίο φκσο λα γλσξίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ.
ηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ γηα ηε γισζζηθή
αλάπηπμε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ην πιαηζηψλνπλ, επηβεβαίσζαλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα
ηνπ ρψξνπ απηνχ. ρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε σο βνεζεηηθφ
εξγαιείν ζηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ απφ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. Η αιιειφδξαζε
κέζσ ειεχζεξσλ θαη νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ραιαξφηεηα ζηελ νξγάλσζε
ηεο ηάμεο, ν επηθνηλσληαθφο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, επλνεί ιεμηινγηθά φρη κφλν
ηα αιιφγισζζα λήπηα, αιιά θαη φια ηα λήπηα πνπ αθφκα αλαπηχζζνπλ ην ιεμηιφγηφ
ηνπο θαη επίζεο θάλνπλ ιάζε ζηελ θνηλσληθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. Δπίζεο, ε κε
απζηεξά θαζνξηζκέλε χιε, φπνπ ε γλψζε δελ θαηαλέκεηαη απζηεξά ζε γλσζηηθά
πεδία πνπ απαηηνχλ γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, αλαδεηθλχεη ην Νεπηαγσγείν ζε έλαλ
πξνλνκηαθφ ρψξν θαηάθηεζεο ηεο ειιεληθήο σο 2εο μέλεο γιψζζαο. (Παπαδνπνχινπ,
2003)
Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ δεθηηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ
ιεμηινγίνπ, ε αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αλέδεημε ηε δπζθνιία πνπ πθίζηαηαη
ζην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην. Μηα κεγάιε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ εμέθξαζε πσο ην
εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην ελέρεη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαηαθηάηαη
κεηαγελέζηεξα. Οη απφςεηο απηέο δηαθνξνπνηήζεθαλ κεξηθψο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
θπξηφηεξεο γισζζηθέο δπζθνιίεο πνπ εληνπίζηεθαλ αξρηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Δλψ κηα κεγάιε κεξίδα αξρηθά εμέθξαζε σο κεγαιχηεξε δπζθνιία ηε ζεκαζία λέσλ
ιέμεσλ, πξνρψξεζε έπεηηα ζε ηεθκεξίσζε ππέξ ηεο δπζθνιίαο ηεο παξαγσγήο
πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Απηφ, ζχκθσλα κε ππάξρνπζεο έξεπλεο, ζπκβαίλεη επεηδή νη δπν
δεμηφηεηεο είλαη αιιεινζρεηηδφκελεο θαη ε κηα ππνβνεζά ηελ άιιε. Αλ δελ
αλαπηπρζεί επαξθψο ην δεθηηθφ ιεμηιφγην, ψζηε λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα εθθξαζηηθφ,
δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δεμηφηεηα ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ε
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ζπλάξηεζε φισλ απηψλ θαη κε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ,
δηαθαίλεηαη πνιχ νξζά πσο ε γισζζηθή πξαγκάησζε απνηειεί αιιεινζρεηηδφκελεο
θαη αιιειναλαπηπζζφκελεο θαηεγνξίεο. (Benedict, 1979. Layfer& Paribakht, 1998)
ηε ζπλέρεηα, ζε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο δηαθνξψλ ζην θχιν, ζρεηηθά κε ηελ
θαιχηεξε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ λεπίσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ έδεημαλ ηελ ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ. ηα
πιαίζηα κηαο κηθξήο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε κε ζρεηηθά κηθξφ δείγκα θαη κε
έρνληαο αλαθνξέο γηα φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, δε καο επηηξέπεηαη
ζαθψο λα εμάγνπκε αθξηβή πνξίζκαηα. Παξ’ φια απηά ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ην
γεγνλφο πσο ηα θνξίηζηα αληαπνθξίζεθαλ ζε θαιχηεξν βαζκφ κε κεγάιε αξηζκεηηθή
δηαθνξά ζε επίπεδν θαιχηεξεο πξνθνξάο, δεθηηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ. Οη
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ ίζσο ζα έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ.
Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ςπρνινγηθέο
θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ησλ λεπίσλ θξίζεθαλ ελζαξξπληηθά, ππνζηεξίδνληαο
ηελ νκαιή θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Γελ αλαδείρζεθαλ αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο, απηφ
φκσο πνπ ίζσο κπνξεί λα θαηαγξαθεί είλαη ην κηθξφ πνζνζηφ θάπνησλ λεπίσλ πνπ
θάλεθε λα επηιέγνπλ ηελ απνκφλσζή ηνπο θαη ηελ άξλεζή ηνπο έλαληη ηεο ελεξγήο
ζπκκεηνρήο. Βέβαηα, αλ εμεηαζηεί απηφ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπλεχξεζή ηνπο ζε κε
νηθείν ρψξν φπνπ θαλείο δελ θαηαιαβαίλεη ηε γιψζζα ηνπο, εχινγεο ζεσξνχληαη νη
απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η νκαιή θνηλσληθή έληαμε, πξνθεηκέλνπ ηα λήπηα
απηά ζηε ζπλέρεηα λα θαηαθηήζνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα, απαηηεί
δηαπνιηηηζκηθά έηνηκνπο θαη ηθαλνχο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα πινπνηήζνπλ
θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
4.8. πκπεξάζκαηα –πξνηάζεηο
Απηφ πνπ ηειηθά θάλεθε απφ φιε ηελ έξεπλα είλαη ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ θαη εθαξκνγήο θαηάιιεισλ θαη
επέιηθησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε φια
ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ησλ γισζζηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ. Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνο δηδαζθαιία ιέμεσλ είλαη κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηηο
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο κηαο εηεξνγελνχο σο πξνο ην ιεμηιφγην ηάμεο. Σα λήπηα πνπ
βξίζθνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο έρνπλ αλάγθε λα
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θαηαθηήζνπλ βαζηθφ ιεμηιφγην, ψζηε λα θαιχςνπλ έηζη ηηο βαζηθέο ηνπο
επηθνηλσληαθέο αλάγθεο. ε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα θαηάθηεζεο ηεο ειιεληθήο, ηα
λήπηα ρξεηάδνληαη πην δχζθνιν θαη εθιεπηπζκέλν ιεμηιφγην γηα ηελ επξχηεξε
ιεμηινγηθή ηνπο αλάπηπμε.
Σε δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ ζε λήπηα πνπ είηε γλσξίδνπλ είηε φρη ηελ ειιεληθή
γιψζζα ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ε αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ
πξφηδεθη , ε νπνία δελ αλαθέξζεθε απφ θακία εθπαηδεπηηθφ. Με ηε κέζνδν πξφηδεθη
αμηνπνηνχληαη ηα ελδηαθέξνληα, νη ηδέεο θαη νη βησκέλεο εκπεηξίεο ησλ λεπίσλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο βησκαηηθέο θαη ζπιινγηθέο
πνπ επλννχλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Σα λήπηα ζπλδένληαο
δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο αζθνχλ ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα
αλαπηχζζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο. Πξαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ είλαη νη νπηηθέο παξνπζηάζεηο
ζεκάησλ, ηα παηρλίδηα ξφισλ, ε αμηνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο, ε
πξνζαξκνγή εξσηήζεσλ ζην εθάζηνηε γισζζηθφ επίπεδν θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη πξαθηηθέο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άκεζεο θαη
έκκεζεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ, πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ
κέξνο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ επθαηξίεο γηα γισζζηθή εμάζθεζε κέζσ ηεο
αθξφαζεο θαη νκηιίαο ψζηε ηα παηδηά λα εηζαρζνχλ ζην λέν ιεμηιφγην κε θπζηθφ θαη
παηγληψδε ηξφπν.
Η αλάγλσζε βηβιίσλ πνπ αλαθέξζεθε απφ κηα κεξίδα λεπηαγσγψλ, κπνξεί επίζεο
λα αμηνπνηεζεί γηα ηε ζηνρεπκέλε δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ. Με ηελ παξνπζίαζε θαη
ηελ επεμήγεζε ιέμεσλ ζην πιαίζην κηαο ηζηνξίαο, ηα παηδηά καζαίλνπλ ην λφεκα ησλ
λέσλ ιέμεσλ εληφο κηαο ζπλζήθεο πνπ ηνπο είλαη νηθεία. Απηφ πνπ έιιεηςε φκσο απφ
ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αμηνπνίεζε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ησλ λεπίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ κέζσ ηεο αλάγλσζεο
βηβιίσλ πνπ αληαλαθινχλ πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Γηαβάδνληαο ηζηνξίεο ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ηνπο, ηα λήπηα αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη θνηλά γλσξίζκαηα ησλ ιαψλ,
νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνπο είλαη νηθεία θαη αξρίδνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεχηεξε γιψζζα πην ελεξγεηηθά. Απηφ, πέξα απφ ηε ιεμηινγηθή
ηνπο αλάπηπμε, ζα ηνπο βνεζήζεη λα ληψζνπλ κέιε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο
ηεο ηάμεο.
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Η επηινγή, φρη κφλν βηβιίσλ κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, αιιά δηαθφξσλ εηδψλ
θεηκέλσλ (πνιπηξνπηθά, πιεξνθνξηαθά εγθπθινπαίδεηεο, θ.ά.) θαη

εηδψλ

ινγνηερλίαο, επίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμνηθείσζεο κε πνηθίιν ιεμηιφγην. Κείκελα
κε πινχζηα θαη πξνζεγκέλε εηθνλνγξάθεζε θαη πνηθίιν ιεμηιφγην ζα δίλεη πάληνηε ην
έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ πςειήο γλσζηηθήο απαίηεζεο κε ηε
ζπκκεηνρή φισλ ησλ λεπίσλ. Δπηιέγνληαο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα επεμεγεζνχλ κε
πνηθίιεο ηερληθέο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά
πεξηβάιινληα, βνεζνχκε ηα λήπηα ζηε γισζζηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε.
αθέζηαηα, νη ειάρηζηεο πξνηάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ παξαζέησ κπνξνχλ λα
γίλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη λα εληζρπζνχλ απφ πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ πνπ
έδεημαλ ηνλ αλάινγν δήιν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλάληεζαλ
θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ. Η δεκηνπξγία ελφο νδεγνχ θαιψλ
πξαθηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζηξαηεγηθέο
δηδαζθαιίαο ιεμηινγίνπ θαη δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα
εληζρχζεη ηελ πιεξέζηεξε θαη πην ζηνρεπκέλε γισζζηθή θαη ιεμηινγηθή δηδαζθαιία
ζε αιιφγισζζα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
4.9. Πεξηνξηζκνί θαη πξνεθηάζεηο
Δίλαη επλφεην φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα
ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ νθείινληαη ζην είδνο ηεο έξεπλαο, ζηελ επηινγή ηνπ
δείγκαηνο θαη ζην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.
Αλαθνξηθά κε ην δείγκα, ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο Νεπηαγσγψλ ζπγθξηηηθά κε
άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εκπφδηζε ηε δηαλνκή
εξσηεκαηνινγίσλ ζε αξηζκεηηθά κεγαιχηεξν δείγκα. Έηζη, ηα εξσηεκαηνιφγηα
δηαλεκήζεθαλ αξρηθά ζε κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ (80 άηνκα) ησλ λνκψλ
Φιψξηλαο, Πέιιεο θαη Ηκαζίαο, πνπ φκσο δελ αληαπνθξίζεθαλ φινη. Απηνί πνπ
ηειηθά ζπκκεηείραλ (63 άηνκα), δηαζθάιηζαλ ηελ αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο πνπ
αθνινχζεζε, φρη φκσο θαη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ λνκψλ. Η αξηζκεηηθή ππεξνρή
ηνπ δείγκαηνο ηνπ λνκνχ Πέιιεο δε ζα επέηξεπε ηελ εμαγσγή αζθαιψλ
ζπκπεξαζκάησλ.
Αλαθνξηθά κε ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιφγην
έλαληη ζπλέληεπμεο, δηφηη ζεσξήζεθε πσο νη απαληήζεηο ζα ήηαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν
πην μεθάζαξεο θαη ζαθείο θαη επηπιένλ, δηφηη αθελφο ην δείγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη
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κεγαιχηεξν αθεηέξνπ παξαηεξήζακε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ πεξηζζφηεξν
δηαηεζεηκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ηέηνην είδνο έξεπλαο. Παξ’ φια απηά, ζε
εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ, αμηνζεκείσην είλαη φηη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ
ειάρηζηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Πξέπεη λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη βάζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο
πξνθχπηνπλ θαηλνχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα απαζρνιήζνπλ
κειινληηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ηεο
ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ηνπο αιιφγισζζνπο καζεηέο γεληθφηεξα.
ε επφκελεο έξεπλεο ζα ήηαλ γηα παξάδεηγκα πνιχ ελδηαθέξνλ λα γίλεη δηεξεχλεζε
θαη άιισλ παξαγφλησλ εθηφο ηνπ θχινπ, φπσο ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ
αιιφγισζζσλ καζεηψλ θαη πσο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ.
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε θαη ε δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι θαη ηνπ
άγρνπο πνπ ηπρφλ παξαηεξείηαη. ε κειινληηθέο εξγαζίεο ζα είρε ζεκαληηθή αμία αλ
γηλφηαλ θαη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε θαηάιιειεο θαηεπζχλζεηο
γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ππνβνήζεζε ησλ λεπίσλ.
Σέινο, ζεκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν, ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί έκθαζε, είλαη θαη ε
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη
εθπαίδεπζεο, ε νπνία σο απψηεξν ζθνπφ ζα έρεη λα θαιιηεξγήζεη ηελ
πνιππνιηηηζκηθή επαηζζεζία θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Η ζεκαληηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο αληαλαθιάηαη θαη απφ ην γεγνλφο
ηεο θνίηεζεο ησλ πξψησλ πξνζθχγσλ ζε ηάμεηο Νεπηαγσγείσλ.
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Παξάξηεκα

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΚΣΗΗ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΛΩΑ ΝΗΠΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην είλαη απζηεξψο πξνζσπηθό θαη αλώλπκν θαη πξφθεηηαη
λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο
κε αληηθείκελν ηελ θαηάθηεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ αιιφγισζζσλ
καζεηψλ ζην Νεπηαγσγείν.
Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πινπνηείηαη ζην πιαίζην Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ κε
επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ θπξία Υαηδεπαλαγησηίδε Άλλα.
Η ζπλεξγαζία ζαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο θαη ηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ παξαθαιείζζε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο κε πξνζνρή, εηιηθξίλεηα θαη
αθξίβεηα.

Δπραξηζηψ ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο.
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Οδεγίεο πκπιήξσζεο
ηα θνπηάθηα
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βάιηε «Υ» ζηηο
απαληήζεηο πνπ ζαο αληηπξνζσπεχνπλ θαη ζαο ηαηξηάδνπλ. Όπνπ
ππάξρεη θελφ ___________ ζπκπιεξψζηε κε ηηο ζσζηέο
πιεξνθνξίεο.

Α. Γεληθά ηνηρεία
ρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηείηε: ________________________________
Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζαο;
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Έηνο θηήζεο πηπρίνπ _________________
Έρεηε πεξαηηέξσ ζπνπδέο/ επηκνξθψζεηο; ; ΝΑΙ

ΟΥΙ

Αλ λαη, πξνζδηνξίζηε _______________________________________________
_________________________________________________________________
Πξνζδηνξίζηε ην ζπλνιηθφ ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζαο: Έηε

Μήλεο

Έρεηε θάλεη πεξαηηέξσ ζπνπδέο/επηκνξθψζεηο πάλσ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε;
(ζεκηλάξην, κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ, άιιν). Αλ λαη, αλαθέξεηε ηνλ ηίηιν:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Δξγαζζήθαηε ζε Γηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν; ΝΑΙ

ΟΥΙ

Αλ λαη, γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα;
________________________________________________________________
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Β. Πιεξνθνξίεο ζεκαληηθέο γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο
Β1. Δίραηε πνηέ αιιφγισζζνπο καζεηέο/καζήηξηεο ζην Νεπηαγσγείν;
ΝΑΙ

ΟΥΙ

Αλ λαη, απφ πνηεο ρψξεο;
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Β2. Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ αιιφγισζζσλ λεπίσλ πνπ είραηε
ζπλνιηθά ζηελ ηάμε ζαο;
Απφ 0-5
Απφ 6-10
Πεξηζζφηεξα απφ 10

Β3. Οη αιιφγισζζνη καζεηέο ζαο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο κε ηελ έιεπζή ηνπο
ζην Νεπηαγσγείν:
Γελ γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ θαζφινπ ηελ ειιεληθή γιψζζα;
Γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ ειάρηζηεο ιέμεηο ζηελ ειιεληθή γιψζζα;

x

Γλψξηδαλ/θαηαλννχζαλ αξθεηέο ιέμεηο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο;

Β4. Πξνζδηνξίζηε ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζαηε
πνηέ ζπάληα ζπρλά αξθεηά
ζπρλά
Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ην λήπην
Δπίκνλε ρξήζε κεηξηθήο γιψζζαο
Αθαηαλφεηε εθθνξά ιφγνπ
Απνκφλσζε
Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε γνλείο
Γπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ζπκκαζεηέο
θαη εθπαηδεπηηθνχο
Με
ζπκκεηνρή
ζε
νξγαλσκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο
Έιιεηςε επνπηηθνχ/δηδαθηηθνχ πιηθνχ
Άιιν ________________________
_____________________________
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Β5. αο δφζεθε εηδηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λεπίσλ;
ΝΑΙ

ΟΥΙ

Αλ λαη, πην πιηθφ θαη απφ πνηνλ ζαο δφζεθε;
____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Β6. Ση πεξηειάκβαλε απηφ ην πιηθφ;
Δηθνλνγξαθεκέλα βηβιία

Ήρνπο

Μνπζηθή θαη ηξαγνχδηα

Ρίκεο θαη πνηήκαηα

Αθίζεο

Πνιπηξνπηθά θείκελα

Λέμεηο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα

Δηδηθά δηακνξθσκέλεο αζθήζεηο

Άιιν ___________________________

Β7. Δπηλνήζαηε δηθνχο ζαο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ αιιφγισζζσλ
λεπίσλ πνπ θνίηεζαλ ζηελ ηάμε ζαο; ΝΑΙ
ΟΥΙ
Αλ λαη , κπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνηνπο;
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Β8. Πνηεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο ελζάξξπλαλ/ππνβνήζεζαλ πεξηζζφηεξν ηα
αιιφγισζζα λήπηα ζηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ;
Σελ ψξα ηεο πξνζέιεπζεο/ απνρψξεζεο
ηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο
Σελ ψξα ηνπ πξσηλνχ/ γεχκαηνο
ην παηρλίδη ζηηο δηάθνξεο γσληέο
Σελ ψξα ηεο παξενχιαο/ ζπδήηεζεο
ε νξγαλσκέλεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ε νξγαλσκέλα κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα
ηε γσληά ηεο βηβιηνζήθεο
ε εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Άιιν ____________________________
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Β9. Οη δπζθνιίεο ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ επηθεληξψλνληαλ
θαζφινπ

ιίγν

κέηξηα

πνιχ

Πάξα
πνιχ

ηελ πξνθνξά λέσλ ιέμεσλ
ηελ ζεκαζία ησλ λέσλ ιέμεσλ
ηε ρξήζε ιέμεσλ ζε
δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα
ηελ νξζή ρξήζε ιέμεσλ ζε δηάθνξεο
επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο
ε ζπληαθηηθά ιάζε
ε γξακκαηηθά ιάζε
Άιιν
_______________________________
_______________________________

Β10. Πηζηεχεηε πσο κε ηελ απνθνίηεζή ηνπο ηα αιιφγισζζα λήπηα θαηέθηεζαλ
ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ λέσλ ιέμεσλ /αλάπηπμαλ ηθαλνπνηεηηθά ην ιεμηιφγηφ ηνπο γηα
ηελ πεξαηηέξσ καζεηηθή ηνπο πνξεία;
θαζφινπ ιίγν κέηξηα πνιχ Πάξα πνιχ

Β11. Καηά ηε γλψκε ζαο…
…είραλ θαιχηεξε εθθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ Αγφξηα

Κνξίηζηα

… αλέπηπμαλ πεξηζζφηεξν ην ιεμηιφγηφ ηνπο

Κνξίηζηα

Αγφξηα

… αληαπνθξίζεθαλ πεξηζζφηεξν ζε πξαγκαηηθέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο;
Αγφξηα

Κνξίηζηα

Β12.Ση θαηά ηε γλψκε ζαο ελέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο γηα ηνπο αιιφγισζζνπο
καζεηέο ζηα ειιεληθά ζρνιεία;
Η θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ
Η παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ
Θα κπνξνχζαηε λα ην αηηηνινγήζεηε;
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Β13.Καηά ηε γλψκε ζαο ε δπζθνιία ιφγσ γισζζηθνχ ειιείκκαηνο νδήγεζε ζε:
πνηέ

ζπάληα

ζπρλά

αξθεηά
ζπρλά

Δπηζεηηθφηεηα
Απνκφλσζε
Νεπξηθφηεηα
Μειαγρνιία
Άξλεζε
Απνγνήηεπζε
Αδηαθνξία

Δπραξηζηψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο
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