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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι παράλληλα χώρα αποστολής μεταναστών αλλά 

και χώρα υποδοχής μετακινούμενων πληθυσμών, προσφύγων, μεταναστών και 

παλιννοστούντων. Η πολυπολιτισμικότητα είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

ελληνικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση του ελληνικού σχολείου. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ζητήματα Διγλωσσίας και 

ειδικότερα οι νηπιαγωγοί που υποδέχονται πρώτοι τα μικρά δίγλωσσα παιδιά. Η 

παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των 

εκπαιδευτικών της Προσχολικής Αγωγής σχετικά με τα ζητήματα της Διγλωσσίας και 

τον τρόπο αντιμετώπισης των δίγλωσσων μαθητών/τριών. Παράλληλα προσπαθεί να 

εντοπίσει πως οι νηπιαγωγοί διαχειρίζονται τη διγλωσσία μέσα στη σχολική τάξη 

αλλά και τις συμβουλές που παρέχουν στους γονείς σχετικά με τη γλωσσική χρήση 

στο σπίτι. 

Λέξεις – κλειδιά: Διγλωσσία, αντιλήψεις, στάσεις, νηπιαγωγοί 

 

Abstract 

The last years Greece is in parallel a country of forwarding immigrants as well as a 

country of welcoming moving populations, refugees, immigrants and repatriates. The 

multicultural society is a dominant feature in Greece as well as in the Greek schools 

nowadays. All the teachers have to cope with bilingual issues on a daily basis and in 

particular the kindergarteners, who are the first to welcome the little bilingual 

children. This project aims at the research of conceptualisations and attitudes of the 

pre-school teachers concerning bilingual issues and the way of coping with bilingual 

students. At the same time it tries to spot how the kindergarteners deal with 

bilingualism in the classroom as well as the advice they give to parents regarding the 

use of language in the house.  

Key words: Bilingualism, conceptualisations, attitudes, kindergarteners. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια η κατάργηση των συνόρων, η κινητικότητα των λαών και η νέα 

πολιτική κατάσταση οδηγεί τους λαούς σε μια κατεύθυνση της πολυεθνικής 

κοινωνίας. Αυτονόητες έννοιες και κοινωνικές δομές που επικρατούσαν παλιότερα 

όπως η μόνο-εθνικότητα, μόνο-πολιτισμός και μόνο-γλωσσία έχουν τεθεί υπό 

αμφισβήτηση. Η εθνική, πολιτιστική και γλωσσική πολλαπλότητα έχουν γίνει βασικά 

χαρακτηριστικά των κρατών (Τριάρχη – Ηerrmann 2000, σ.σ.29-30) και η γλώσσα 

της οικογένειας τείνει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα της κοινωνίας.  

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και με το 

πέρασμα των χρόνων παρατηρείται αύξηση του αριθμού των παιδιών από άλλα κράτη 

μέσα στις τάξεις των ελληνικών σχολείων. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της διδασκαλίας σε παιδιά που δεν μιλούν ή 

δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Το νηπιαγωγείο, ως η πρώτη υποχρεωτική βαθμίδα 

εκπαίδευσης, είναι αυτό που έρχεται πρώτα αντιμέτωπο με το θέμα της διγλωσσίας. 

Οι νηπιαγωγοί είναι οι πρώτοι εκπαιδευτικοί που καλούνται να γεφυρώσουν το χάσμα 

ανάμεσα στη γλώσσα της οικογένειας και στη γλώσσα του σχολείου, στη μητρική και 

στην κυρίαρχη γλώσσα και να εντάξουν τα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η αξία και η σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης είναι πια δεδομένη και έχει 

αναγνωριστεί από πληθώρα επιστημών. Εκκινώντας από τη θέση ότι οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών λειτουργούν ως βάση πάνω στην οποία θα εφαρμοστούν οι 

εκπαιδευτικές πρακτικές και θα αναζητηθούν λύσεις, η παρούσα διπλωματική 

εργασία επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της προσχολικής 

εκπαίδευσης σχετικά με τη διγλωσσία και τους μικρούς δίγλωσσους μαθητές της 

Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
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Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της συχνότερης και ευκολότερης μετακίνησης των 

πληθυσμών, έχουν πληθαίνει οι περιπτώσεις όπου ένα άτομο κατακτά δύο ή και 

περισσότερες γλώσσες και έτσι κάνουμε λόγο για διγλωσσία και πολυγλωσσία 

αντίστοιχα.  

Το φαινόμενο της διγλωσσίας απασχόλησε και εξετάστηκε από διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους. Πρώτες η Γλωσσολογία και η Ψυχογλωσσολογία 

ενδιαφέρθηκαν για τις αλλαγές που παρατηρούνται στο κάθε γλωσσικό σύστημα 

λόγω της διγλωσσίας και ο τρόπος κατάκτησης των δύο γλωσσικών συστημάτων στα 

διάφορα γλωσσικά επίπεδα (Τριάρχη – Ηerrmann 2000, σελ.41). Στη συνέχεια η 

Ψυχολογία  εξέτασε τη διγλωσσία ως παράγοντα επίδρασης κατά τη γνωστική, 

γλωσσική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου στην παιδική ηλικία. Η 

Κοινωνιολογία με την Κοινωνιογλωσσολογία ασχολήθηκαν με το πλαίσιο των 

πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων του δίγλωσσου ατόμου ενώ η Διδακτική και η 

Παιδαγωγική ενδιαφέρθηκαν κυρίως για τις μεθόδους διδασκαλίας της δεύτερης 

γλώσσας και για τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την αγωγή των 

δίγλωσσων ατόμων (Τριάρχη – Ηerrmann 2000, σ.σ.41-42). 

Οι προσπάθειες για να οριστεί η διγλωσσία είναι πολλές και συχνά αντιφατικές. 

Ωστόσο η διγλωσσία σύμφωνα με την Τριάρχη – Ηerrmann (2000, σελ.41) είναι ένα 

φυσιολογικό φαινόμενο που εμφανίζεται όταν δύο γλώσσες έρχονται σε επαφή. Η 

διγλωσσία μπορεί να έχει πολλούς τύπους και μορφές. 

 

Τυπολογία Διγλωσσίας 

Ένας πρώτος και απαραίτητος διαχωρισμός, είναι η ατομική και κοινωνική 

διγλωσσία. Ο Ferguson (1959) (στο Baker 2001, σελ.89) περιέγραψε για πρώτη φορά 

τον όρο «κοινωνική διγλωσσία» ως συνύπαρξη δύο ποικιλιών της ίδιας γλώσσας 

(διαλέκτων). Ο Fishman (1972, 1980) (στο Baker 2001, σ.σ.89-91) επέκτεινε την ιδέα 

της κοινωνικής διγλωσσίας στη συνύπαρξη δύο γλωσσών μέσα σε μια γεωγραφική 

περιοχή και όρισε την ατομική διγλωσσία ως την ικανότητα του ατόμου να 

χρησιμοποιεί περισσότερες από μία γλώσσες. Ο Fishman (1980) (ό.π.), συνδυάζει 

τους όρους ατομική και κοινωνική διγλωσσία για να περιγράψει τέσσερις γλωσσικές 

καταστάσεις όπου το καθένα από τα δύο είδη διγλωσσίας είναι δυνατόν να υπάρξει 
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με ή χωρίς το άλλο. Συγκεκριμένα αναφέρει (στο Baker 2001, σ.σ. 90-92) πως σε μια 

γλωσσική κοινότητα μπορεί να υπάρχει: 

1
ο
 :Ταυτόχρονη ατομική και κοινωνική διγλωσσία. 

2
ο
: Κοινωνική διγλωσσία χωρίς να υπάρχει ατομική διγλωσσία. 

3
ο
: Ατομική διγλωσσία χωρίς να υπάρχει κοινωνική διγλωσσία. 

ή 4
ο
: Να μην υπάρχει ούτε ατομική ούτε κοινωνική διγλωσσία. 

Σήμερα στην Ελλάδα επικρατεί η κατάσταση της ατομικής διγλωσσίας χωρίς 

κοινωνική διγλωσσία, αφού παρά την ύπαρξη δίγλωσσων ατόμων και ομάδων η 

κοινωνία και οι θεσμοί στο σύνολό της λειτουργούν μονόγλωσσα.  

Ο Fishman θεωρεί πως η κοινωνική διγλωσσία είναι αντικείμενο της κοινωνιολογίας 

και της κοινωνιογλωσσολογίας (Baker 2001, σελ.90), ενώ αντίθετα η εξέλιξη της 

ατομικής διγλωσσίας μπορεί να διαχωριστεί σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους 

ανάλογα με την εκμάθηση/κατάκτηση, την ηλικία, την επίδραση στην ανάπτυξη του 

δίγλωσσου ατόμου και τα γλωσσολογικά κριτήρια όπως τον τρόπο σύνδεσης των 

γλωσσικών συμβόλων και το βαθμό κατοχής του κάθε γλωσσικού συστήματος 

(Τριάρχη –Herrmann 2000, σ.σ. 57-58). 

 

Μορφές Ατομικής Διγλωσσίας 

Η ατομική διγλωσσία θεωρείται ατομικό φαινόμενο, αποκλειστικό κτήμα του ατόμου 

και σύμφωνα με την Τριάρχη –Herrmann (2000, σ.σ. 57-58) μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί με βάση τα τρία παρακάτω κριτήρια: 

1. Τα κριτήρια εκμάθησης / κατάκτησης 

2. Γλωσσολογικά κριτήρια 

3. Κριτήρια επίδρασης στην ανάπτυξη του δίγλωσσου ατόμου. 

Ας δούμε περιληπτικά την τυπολογία της διγλωσσίας που προκύπτει από τα 

κριτήρια αυτά με βάση τις αναφορές της Τριάρχη – Herrmann (2000, σ.σ. 59-70). 
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Μορφές διγλωσσίας σύμφωνα με τις συνθήκες κατάκτησης της δεύτερης 

γλώσσας 

Με βάση την ηλικία στην οποία κατακτήθηκε η δεύτερη γλώσσα ο McLaughlin 

(1978) διαφοροποιεί αρχικά τη διγλωσσία σε ταυτόχρονη και διαδοχική.  

Η ταυτόχρονη διγλωσσία, που είναι γνωστή και με τον όρο γνήσια διγλωσσία, 

αναπτύσσεται όταν το παιδί έρχεται σε επαφή και με τις δύο γλώσσες ταυτόχρονα, 

αμέσως μετά τη γέννησή του. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν παιδιά μικτών γάμων, 

μειονοτήτων αλλά και άλλων περιπτώσεων όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της 

μητρικής και της δεύτερης γλώσσας. 

Ο McLaughlin πιστεύει πως μέχρι το τρίτο έτος της ηλικίας του το παιδί έχει 

σταθεροποιήσει την πρώτη του γλώσσα και πως όταν μια γλώσσα μαθαίνεται μετά 

την ηλικία αυτή, τότε κάνουμε λόγο για διαδοχική διγλωσσία. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν παιδιά που για διάφορους λόγους, αλλάζουν τόπο διαμονής και ζουν σε μια 

χώρα της οποίας η γλώσσα είναι διαφορετική από τη μητρική τους. 

Σύμφωνα με την ηλικία κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας γίνεται άλλη μια 

διαφοροποίηση της διγλωσσίας σε πρώιμη και μεταγενέστερη. Συγκεκριμένα, πρώιμη 

διγλωσσία έχουμε όταν η δεύτερη γλώσσα (L2) μαθαίνεται στην προεφηβική ηλικία, 

ενώ μεταγενέστερη όταν η δεύτερη γλώσσα μαθαίνεται κατά την εφηβική ηλικία ή 

μετά από αυτήν. 

Άλλος ένας διαχωρισμός της διγλωσσίας που προκύπτει από τον τρόπο κατάκτησης 

της δεύτερης γλώσσας είναι η φυσική και η πολιτισμική διγλωσσία. 

Με τον όρο φυσική διγλωσσία αναφερόμαστε στην απόκτηση μιας δεύτερης γλώσσας 

μέσω της καθημερινής επαφής και επικοινωνίας με μητρικούς ομιλητές (native-

Speakers) χωρίς την ύπαρξη συστηματικής εκπαίδευσης της γλώσσας. Αντίθετα ο 

όρος πολιτισμική ή αλλιώς τεχνητή ή κατευθυνόμενη ή σχολική διγλωσσία, αφορά τις 

περιπτώσεις κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας μετά από σχετική εκπαίδευση ή 

χρήση άλλων εκπαιδευτικών μεθόδων.  

Τη διαφοροποίηση αυτή την επισημαίνει και ο Anders (1990) ορίζοντάς τες ως 

αποκτημένη και κατακτημένη διγλωσσία αντίστοιχα. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι 

μελετητές, όπως ο Graf (1987), οι οποίοι υποστηρίζουν πως τα όρια διαφοροποίησης 

δεν είναι ξεκάθαρα, φέρνοντας ως παράδειγμα τα παιδιά μεταναστών που ζουν και 
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μεγαλώνουν στη γλωσσική κοινότητα της δεύτερης γλώσσας. Τα παιδιά αυτά 

μαθαίνουν τη δεύτερη γλώσσα και μέσω της επαφής τους με τους φυσικούς ομιλητές 

αλλά και μέσω του σχολικού μαθήματος που καθημερινά παρακολουθούν. 

 

Μορφές διγλωσσίας σύμφωνα με γλωσσολογικά κριτήρια 

Ο Uriel Weinreich (1964) (στο Τριάρχη –Herrmann 2000, σ.σ. 61-66)  ασχολήθηκε 

με τα γλωσσολογικά κριτήρια της διγλωσσίας με βασικό κριτήριο το σύνδεσμο 

μεταξύ των γλωσσικών συμβόλων (signs) και των αντίστοιχων σημασιολογικών 

εννοιών (semantemes). Οι τρεις τύποι διγλωσσίας που εντοπίζει/προτείνει είναι η 

συντονισμένη, η συνθετική και η εξαρτημένη διγλωσσία.  

Συγκεκριμένα στη συντονισμένη διγλωσσία τα γλωσσικά σύμβολα και η αντίστοιχη 

εννοιολογική σημασία τους απομνημονεύονται ξεχωριστά και στις δύο γλώσσες. 

Στην περίπτωση αυτή το δίγλωσσο άτομο έχει κατακτήσει δύο γλώσσες σε δύο 

ξεχωριστούς κοινωνικούς χώρους και για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει δύο ξεχωριστά 

γλωσσικά σημασιολογικά συστήματα. 

Στη συνθετική διγλωσσία τα γλωσσικά σύμβολα συγκρατούνται ξεχωριστά αλλά 

υπάρχει κοινή σημασιολογική έννοια. Στην περίπτωση αυτή το δίγλωσσο άτομο έχει 

αναπτύξει ένα σημασιολογικό γλωσσικό σύστημα, το οποίο έχει συνδέσει με 

διαφορετικά για κάθε γλώσσα γλωσσικά σύμβολα. Αυτό συμβαίνει όταν στο άμεσο 

περιβάλλον του δίγλωσσου χρησιμοποιούνται και οι δύο γλώσσες στην ίδια 

κατάσταση. 

Η εξαρτημένη διγλωσσία είναι το αποτέλεσμα της εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας 

(L2) με τη βοήθεια μιας ήδη κατακτημένης γλώσσας, συνήθως της πρώτης (L1). Η 

εξαρτημένη διγλωσσία συνήθως προκύπτει μετά από εκπαιδευτική πράξη και στην 

περίπτωση αυτή οι δομές της L2 υποτάσσονται στις δομές της L1.  

Ωστόσο ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι αυστηρός και άκαμπτος. Ο Paradis (1997) 

υποστηρίζει ότι είναι δυνατό να υπάρχει συνδυασμός των παραπάνω μορφών. 

Θεωρητικά ένα άτομο μπορεί να έχει συντονισμένη διγλωσσία στο σημασιολογικό 

και συντακτικό γλωσσικό επίπεδο και συνθετική διγλωσσία στο φωνολογικό επίπεδο 

(Τριάρχη –Herrmann 2000, σελ. 62).   



 

12 
 

Μια παρόμοια διαφοροποίηση έκαναν και οι Erwin και Osgood (1954) 

κατατάσσοντας τη διγλωσσία σε δύο τύπους, στην συνδυαστική ή συνθετική 

διγλωσσία (compound Bilingualism) και στη συντονισμένη διγλωσσία (coordinate 

Bilingualism). Η κατηγοριοποίησή τους αυτή έχει ως αφετηρία τις δύο διαφορετικές 

μορφές κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας. Η συνδυαστική διγλωσσία, που 

εμπεριέχει τη συνθετική και την εξαρτημένη διγλωσσία του Weinreich, βασίζεται 

στην αντίληψη πως οι δύο γλώσσες σχηματίζουν ένα σύστημα συνδυασμού στο οποίο 

τα δύο γλωσσολογικά στοιχεία είναι συνδεδεμένα με την ίδια σημασιολογική έννοια. 

Η συντονισμένη διγλωσσία, που είναι αντίστοιχη με τη συντονισμένη διγλωσσία του 

Weinreich, βασίζεται στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας με ένα σύστημα 

συντονισμού, όπου οι λέξεις και τα σημασιολογικά στοιχεία της κάθε γλώσσας είναι 

ξεχωριστά, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητα γλωσσικά συστήματα τα οποία 

δραστηριοποιούνται ξεχωριστά για την κάθε γλώσσα. 

Η παραπάνω διαφοροποίηση κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων κατά τις 

δεκαετίες του ‘60 και του ’70. Ιδιαίτερα τους απασχόλησε ο τρόπος δημιουργίας 

αυτών των μορφών διγλωσσίας, οι χρησιμοποιημένοι γλωσσολογικοί χαρακτηρισμοί 

καθώς και ο τρόπος νευροφυσιολογικής πραγμάτωσης, δηλαδή ο τρόπος 

αποθήκευσης των γλωσσικών συστημάτων στον εγκέφαλο στις δύο διαφορετικές 

αυτές μορφές της διγλωσσίας. Οι παρατηρήσεις και οι έρευνες αυτές προέβησαν  

άκαρπες γιατί δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη καμίας εκ των δύο 

μορφών διγλωσσίας των  Erwin και Osgood. Ωστόσο το μοντέλο τους εξακολουθεί 

να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της κατάκτησης 

και της κατοχής δύο ή περισσότερων γλωσσικών συστημάτων. 

Τρεις άλλες μορφές διγλωσσίας που αναφέρονται στο βαθμό κατοχής της κάθε 

γλώσσας είναι η αμφίδρομη, η ισορροπημένη και κυρίαρχη διγλωσσία. 

Αμφίδρομη διγλωσσία, σύμφωνα με τον Δημητρίου (1997), παρουσιάζει ο δίγλωσσος 

που μπορεί να χρησιμοποιεί και τις δύο γλώσσες σε όλες τις περιπτώσεις της 

καθημερινής του ζωής εξίσου καλά χωρίς να καταφεύγει για βοήθεια στην μια ή την 

άλλη γλώσσα (Τριάρχη –Herrmann 2000, σελ. 65).  

Ισορροπημένη διγλωσσία υπάρχει σύμφωνα με τον Beardsmore (1982) (στο Τριάρχη 

–Herrmann 2000, σελ. 65), όταν ο ομιλητής μπορεί να κατέχει και τις δύο γλώσσες σε 
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τέτοιο βαθμό ώστε να φτάνει το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας ενός 

μονόγλωσσου ομιλητή.  

Κυρίαρχη διγλωσσία χαρακτηρίζει τα δίγλωσσα άτομα που έχουν αναπτύξει τη μία 

γλώσσα πολύ περισσότερο από την άλλη, με τη γλώσσα που υπερτερεί να ονομάζεται 

ισχυρή γλώσσα (Saunders 1984, στο Τριάρχη –Herrmann 2000, σελ. 66). Αυτή η 

μορφή διγλωσσίας είναι η πιο συνηθισμένη και απαντάται τόσο στη διαδοχική όσο 

και στην ταυτόχρονη διγλωσσία. 

 

 

Μορφές διγλωσσίας σύμφωνα με την επίδραση στην ανάπτυξη του δίγλωσσου 

ατόμου 

Ο Lambert (1975) με κριτήριο την επίδραση που μπορεί να έχει η διγλωσσία κατά 

την παιδική ηλικία στους διάφορους αναπτυξιακούς τομείς του δίγλωσσου ατόμου 

διακρίνει τη διγλωσσία σε προσθετική και αφαιρετική (Τριάρχη –Herrmann 2000, σελ. 

66). 

Η διγλωσσία μπορεί να είναι προσθετική όταν επιδρά θετικά σε όλη την ανάπτυξη 

και την προσωπικότητα του ατόμου, προσθέτοντας επιπλέον γνώσεις, δεξιότητες, 

συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες. Οι ικανότητες αυτές επηρεάζουν 

συνήθως άμεσα και θετικά την ανάπτυξη τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης 

γλώσσας. 

Προσθετική διγλωσσία προκύπτει μόνο όταν υπάρχει θετική στάση απέναντι στην 

κατάκτηση δύο γλωσσών και όταν η κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας θεωρείται 

πλεονέκτημα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα παιδιά μικτών γάμων ή παιδιά της 

μεσαίας και ανώτερης τάξης που  από μικρά μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα. 

Αντίθετα αφαιρετική διγλωσσία υπάρχει όταν η μητρική γλώσσα παραμελείται και 

επιβάλλεται από το κοινωνικό ή πολιτικό περιβάλλον η συνεχής χρήση μόνο της 

δεύτερης γλώσσας. Αυτή η μορφή διγλωσσίας παρουσιάζεται σε παιδιά μειονοτήτων, 

των οποίων η γλώσσα και ο πολιτισμός δεν αξιολογούνται θετικά από την 

πλειοψηφία του περιβάλλοντος (Τριάρχη –Herrmann 2000, σελ. 67). 



 

14 
 

Η Τριάρχη –Herrmann (2000, σελ. 67) επίσης αναφέρει ότι σε ακραίες περιπτώσεις 

αφαιρετικής διγλωσσίας μπορεί να προκύψει διπλή ημιγλωσσία, κατά την οποία το 

παιδί αδυνατεί να ανταπεξέλθει γλωσσικά στις επικοινωνιακές απαιτήσεις και στις 

δύο γλώσσες. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει αναπτύξει ικανοποιητικά τη γλωσσική 

ικανότητα σε κανένα γλωσσικό σύστημα και παρατηρείται επιβράδυνση στην 

ανάπτυξη της συνολικής γλωσσικής ικανότητας του παιδιού η οποία οφείλεται 

κυρίως σε περιβαλλοντικά αίτια. 

Μια τελευταία διάκριση της διγλωσσίας επιχειρήθηκε από τον Paulston το 1978 και 

αφορά τους λόγους κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας. Σύμφωνα με  Τριάρχη –

Herrmann (2000, σελ. 69) η διγλωσσία μπορεί να διακριθεί σε ελιτίστικη όταν 

κάποιος επιχειρεί να μάθει, εκτός από τη μητρική του, και άλλη ή άλλες γλώσσες για 

εκπαιδευτικούς λόγους ή για λόγους prestige. Αντιστοίχως μιλούμε για λαϊκή 

διγλωσσία, όταν κάποιος αναγκάζεται να μάθει μια δεύτερη γλώσσα προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα λαϊκής διγλωσσίας είναι τα άτομα γλωσσικών μειονοτήτων ή 

αλλοδαπών πληθυσμών που ζουν σε διάφορες χώρες. 

 

Διγλωσσία και γνωστική λειτουργία 

Οι αρχικές έρευνες σχετικά με τη διγλωσσία, τη γνωστική λειτουργία και τη σχολική 

πρόοδο (Laurie 1890, Darcy 1953, Saer 1923, Saer. Smith & Hughes 1924 κ.ά.) 

έδειξαν πως οι δίγλωσσοι υστερούν έναντι των μονόγλωσσων. Από τις αρχές του 

δέκατου ένατου αιώνα έως και τη δεκαετία 1960, στους ακαδημαϊκούς κύκλους 

επικρατούσε η άποψη ότι η διγλωσσία δημιουργούσε γλωσσικά μειονεκτήματα και 

νοητική σύγχυση στα παιδιά. Έτσι, σύμφωνα με τον Cummins (2005, σελ. 129) «κατά 

τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, η διγλωσσία απέκτησε ύποπτη φήμη μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και πολλά σχολεία ενέτειναν τις προσπάθειές τους να εξαλείψουν την 

μητρική γλώσσα (Γ1) των παιδιών με το σκεπτικό ότι η γλώσσα ήταν πηγή των 

δυσκολιών που συναντούσαν στο σχολείο». Η άποψη αυτή υιοθετείται ενστικτωδώς 

ακόμα και σήμερα από πολλούς ανθρώπους (Baker 2001, σ.σ. 201-202) και βασίζεται 

στο μοντέλο της «Χωριστής Βασικής ή Υποκείμενης Ικανότητας στη Διγλωσσία». 

Αρκετοί δάσκαλοι, λογοθεραπευτές, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες, καλοπροαίρετα 

συμβουλεύουν τους γονείς να μην ανατρέφουν το παιδί τους ως δίγλωσσο γιατί 
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πιστεύουν στη θεωρία της ζυγαριάς. Η θεωρία αυτή θέλει τις δύο γλώσσες να 

συνυπάρχουν στον εγκέφαλο του δίγλωσσου ατόμου πάνω σε μια ζυγαριά με δύο 

δίσκους, με  το δίσκο της δεύτερης γλώσσας να γέρνει όλο και περισσότερο σε βάρος 

του δίσκου της πρώτης γλώσσας Baker (2001, σ.σ. 238-239). Η παραπάνω θεωρία 

αποδίδεται εναλλακτικά με την ύπαρξη δύο γλωσσικών μπαλονιών στον εγκέφαλο.  

 

Σχήμα 1, από Cummins 2005, σελ.136 

Η εικόνα παριστάνει το μονόγλωσσο με ένα καλά γεμάτο μπαλόνι και το δίγλωσσο 

με δύο χωριστά μπαλόνια που μοιράζονται την «ίδια ποσότητα αέρα» και είναι 

λιγότερο ή κατά το ήμισυ γεμάτα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όσο το μπαλόνι της 

δεύτερης γλώσσας φουσκώνει και αυξάνεται, τόσο το μπαλόνι της πρώτης γλώσσας 

ξεφουσκώνει άρα μειώνεται.   

 

Περαιτέρω έρευνες στο χώρο της διγλωσσίας από τον Cummins το 1980- 1981 

(Baker 2001, σ.σ. 240-241) κάνουν λόγο για ένα άλλο μοντέλο, αυτό της Κοινής 

Βασικής ή Υποκείμενης Διγλωσσικής Ικανότητας το οποίο πρεσβεύει πως οι γλώσσες 

δε λειτουργούν χωριστά αλλά μοιράζονται το ίδιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας. Η 

παραπάνω θεωρία αποδίδεται εικονογραφικά με το σχήμα που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 2, από Cummins 2005, σελ.137 
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Πρόκειται για δύο παγόβουνα που φαίνονται χωριστά, όπως ο εκφωνούμενος λόγος 

δύο γλωσσών, στην ουσία όμως, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι 

τμήματα του ίδιου παγόβουνου, δηλαδή του ίδιου κεντρικού συστήματος 

επεξεργασίας. Το μοντέλο της Κοινής Υποκείμενης Διγλωσσικής Ικανότητας 

συνοψίζεται σύμφωνα με τον Baker (2001, σ.σ.241-242) στα εξής έξι σημεία: 

1. Ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία λειτουργεί το άτομο, οι σκέψεις που 

συνοδεύουν την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή και την ακρόαση 

προέρχονται από τον ίδιο κεντρικό μηχανισμό. 

2. Οι άνθρωποι λειτουργούν σε δύο ή περισσότερες γλώσσες με σχετική ευκολία 

γιατί έχουν τη δυνατότητα να τις αποθηκεύουν εύκολα στον εγκέφαλό τους. 

3. Οι επιδεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών και η εκπαιδευτική πρόοδος που 

αναπτύσσονται μέσω μιας γλώσσας μπορούν κάλλιστα να αναπτυχθούν και 

μέσω δύο γλωσσών. 

4. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί το παιδί στην τάξη πρέπει να είναι επαρκώς 

ανεπτυγμένη ώστε να αντεπεξέρχεται στις γνωστικές προκλήσεις της τάξης. 

5. Η ομιλία, η ακρόαση, η ανάγνωση ή η γραφή στην πρώτη ή τη δεύτερη 

γλώσσα συμβάλλουν στην ανάπτυξη όλου του γνωστικού συστήματος. 

6. Όταν η μία ή και οι δύο γλώσσες δεν λειτουργούν πλήρως, η γνωστική 

λειτουργία και η σχολική επίδοση μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά. 

Στο ερώτημα πότε η διγλωσσία έχει θετικές, ουδέτερες ή αρνητικές συνέπειες στη 

γνωστική εξέλιξη, ήρθε να απαντήσει η Θεωρία των Οριακών Επιπέδων  των 

Tukomaa & Skyytnabb-Kangas (1977) και Cummins (1976). Η θεωρία αυτή, 

σύμφωνα με τον Baker (2001, σ.σ. 242-244) αναπαρίσταται ως ένα οικοδόμημα με 

δύο οριακά επίπεδα/κατώφλια, όπου κάθε κατώφλι είναι και ένα επίπεδο γλωσσικής 

ικανότητας όπως φαίνεται και από το σχήμα που ακολουθεί.  
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Σχήμα 3, από Baker 2001, σελ.243 

Στο ισόγειο βρίσκονται εκείνοι που η τρέχουσα ικανότητά τους και στις δύο γλώσσες 

είναι ανεπαρκώς ή σχετικά ανεπαρκώς ανεπτυγμένη σε σύγκριση με την ηλικία τους 

και μπορεί να υπάρξουν αρνητικές ή επιβλαβείς γνωστικές συνέπειες. Στο ενδιάμεσο 

επίπεδο βρίσκονται όσοι έχουν την κατάλληλη για την ηλικία τους επάρκεια σε μία 

από τις δύο γλώσσες και είναι απίθανο να έχουν σημαντικά θετικές ή αρνητικές 

γνωστικές διαφορές από ένα μονόγλωσσο. Στην κορυφή του οικοδομήματος, στο 

τρίτο πάτωμα, κατοικούν όσα παιδιά προσεγγίζουν την αμφιδύναμη διγλωσσία, όσα 

δηλαδή έχουν την κατάλληλη για την ηλικία τους ικανότητα σε δύο ή περισσότερες 

γλώσσες. Τα παιδιά αυτά μπορούν να έχουν γνωστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με 

τους μονόγλωσσους. 

Από τη θεωρία των Οριακών Επιπέδων προέκυψε μια σειρά από πιο εξελιγμένες 

θεωρίες για τη διγλωσσία, όπως η σχέση ανάμεσα στις δύο γλώσσες του δίγλωσσου. 

Για το σκοπό αυτό ο Cummins το 1978 (Baker 2001, σελ. 245) διατύπωσε την 

υπόθεση της Αναπτυξιακής Αλληλεξάρτησης σύμφωνα με την οποία η ικανότητα 

ενός παιδιού στη δεύτερη γλώσσα εξαρτάται εν μέρει από το επίπεδο επάρκειας που 

έχει αποκτήσει στην πρώτη του γλώσσα. Συνεπώς όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η 

πρώτη του γλώσσα, τόσο ευκολότερο θα είναι να αναπτύξει και τη δεύτερη και 
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αντίστροφα όσο κατώτερο είναι το στάδιο εξέλιξης της πρώτης του γλώσσας τόσο 

δυσκολότερη θα είναι και η επίτευξη της διγλωσσίας. 

Παράλληλα προέκυψε από τον Cummins το 1984 και ένας διαχωρισμός ανάμεσα 

στην επιφανειακή γλωσσική ευχέρεια (basic interpersonal communicative skills) και 

στην ακαδημαϊκή γλωσσική επάρκεια (cognitive/academic language proficiency) που 

δεν θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία. 

 

Διγλωσσία και εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση των δίγλωσσων ατόμων απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί 

πληθώρα ερευνητών. Ωστόσο όπως αναφέρουν και οι Cazden & Snow το 1990 ο 

όρος δίγλωσση εκπαίδευση είναι «ένα απλό όνομα για ένα σύνθετο φαινόμενο» (Baker 

2001, σελ 274). Ανάλογα με τους στόχους και τους σκοπούς που επιθυμεί κανείς να 

εξυπηρετήσει έχουν κατά καιρούς προταθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορα 

προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης. Ο Baker (2001, σελ. 278) κατατάσσει τις 

μορφές της δίγλωσσης εκπαίδευσης στους εξής  δέκα παρακάτω τύπους: 
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Σχήμα 4 

Στην Ελλάδα σήμερα επικρατεί η κατάσταση της «ατομικής διγλωσσίας χωρίς 

κοινωνική διγλωσσία» (Νικολάου 2003, σελ.72). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

υπάρχουν άτομα ή ομάδες που χρησιμοποιούν δύο ή και παραπάνω γλώσσες αλλά η 

κοινωνία στο σύνολό της και οι κοινωνικοί της θεσμοί λειτουργούν μονόγλωσσα.  

Στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Νικολάου (2003, σελ. 72), η 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ενώ έχει κατοχυρωθεί θεσμικά και νομοθετικά, η 

εφαρμογή της γίνεται μόνο στα μειονοτικά σχολεία της Δ. Θράκης και στα πρώην 

Σχολεία Παλιννοστούντων.   

Στην πράξη στα ελληνικά σχολεία υπάρχει πληθώρα γλωσσών αλλά χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά η κυρίαρχη γλώσσα (ελληνική) και απώτερο στόχος του εκπαιδευτικού 

μας συστήματος είναι η μονογλωσσία. 
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ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Η μητρική γλώσσα 

Η γλώσσα είναι ένας πολύπλοκος και πολυσήμαντος κώδικας επικοινωνίας των 

ανθρώπων μεταξύ τους. Θεωρείται ότι με τη γλώσσα και μέσω της γλώσσας, 

διαμορφώνουμε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητά μας, τις αντιλήψεις μας για τις 

κοινωνικές διαδικασίες, τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας, τη γνώση και τις ιδέες μας. 

Τα παιδιά από τη στιγμή που θα έρθουν στον κόσμο αρχίζουν να κατακτούν τη 

γλώσσα που ομιλείται στο περιβάλλον όπου ζουν. Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί 

για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της γλώσσας και όλες 

καταλήγουν στη διαπίστωση ότι αποφασιστικό ρόλο για αυτήν παίζει η εμπειρία και 

η άσκηση μέσα στην οικογένεια και τη γλωσσική κοινότητα. 

Η επικοινωνία είναι μια πράξη περίπλοκη και σύνθετη που περιλαμβάνει τη γνώση 

πολλών γλωσσικών και παραγλωσσικών πληροφοριών. Για να μπορεί να μιλήσει και 

να επικοινωνήσει κανείς, πρέπει να έχει εσωτερικευμένες πολλές και πλούσιες 

γνώσεις. Μιλάω σημαίνει να γνωρίζω τις λέξεις, τη σύνταξη, τους επικοινωνιακούς 

κανόνες. Σημαίνει όπως λέει και η Φραγκουδάκη (2003, σελ.30) να ξέρω «πότε 

πρέπει να μιλάω και πότε να σωπαίνω, τι νοήματα παράγουν τούτα τα λόγια και τι 

νοήματα εκείνα τα λόγια. Κι ακόμα τι νοήματα φτιάχνει η σιωπή».  

Τα μικρά παιδιά μέχρι την ηλικία περίπου των τριών ετών καταφέρνουν να μιλούν με 

άνεση τη μητρική τους γλώσσα, και κανείς δεν αναλογίζεται τον τεράστιο γλωσσικό 

και γνωστικό πλούτο που έχουν εσωτερικεύσει προκειμένου να γίνουν φυσικοί 

ομιλητές μιας γλώσσας. O κάθε μικρός μαθητής χρησιμοποιεί και προσαρμόζει τη 

γλώσσα ανάλογα με τις επικοινωνιακές του ανάγκες. Έτσι επιλέγει αυθόρμητα άλλη 

σύνταξη, άλλο επικοινωνιακό ύφος και άλλες λέξεις, ανάλογα με τους στόχους και τις 

επιδιώξεις του. Καθώς εντάσσεται στο εκπαιδευτικό σύστημα, (Φραγκουδάκη 2003, 

σελ.31) το σχολείο αλλοιώνει αυτή την κατακτημένη γνώση, αυτή που οι 

γλωσσολόγοι ονομάζουν «διαισθητική» γνώση της γλώσσας και της επικοινωνίας. 

Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (2003, σελ. 35) γιατί τις περισσότερες 

φορές ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται σαν ομιλητής, δίνεται προσοχή μόνο στο 

λάθος, διορθώνεται ασταμάτητα χωρίς να επιβραβεύεται η προσπάθειά του και 

παραγνωρίζεται η αρχή ότι το νόημα στη γλώσσα το δίνει η περίσταση επικοινωνίας 

διδάσκοντας πολλές, άγνωστες λέξεις με αποτέλεσμα να κουράζονται τα παιδιά χωρίς 
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να μαθαίνουν περισσότερα από αυτά που ξέρουν. Αναφέρει επίσης, πως το σχολείο 

συχνά μεταφέρει το μήνυμα ότι η μητρική τους γλώσσα, αυτή που έμαθαν από βρέφη 

στην αγκαλιά της μάνας, είναι μια «λαθεμένη» γλώσσα. 

 

 

Η σημασία της μητρικής / πρώτης γλώσσας (Γ1/L1) 

Ο όρος «μητρική γλώσσα» ( Muttersprache, Mother tongue) έχει αντικατασταθεί εδώ 

και πολλά χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία από τον όρο πρώτη γλώσσα (L1) ως  η 

γλώσσα που το άτομο κατακτά στα πρώτα χρόνια της ζωής του μέσω της επαφής του 

με το άμεσο περιβάλλον στο οποίο ζει (Τριάρχη – Herrmann 2000, σελ.54). Σύμφωνα 

με την Παπαδοπούλου (1997, στο Τριάρχη – Herrmann 2000, σελ.54), είναι πολλές οι 

περιπτώσεις που η γλώσσα της μητέρας μπορεί να διαφέρει από τη γλώσσα που 

κατέχει το παιδί της. Παρά την εύλογη αντικατάσταση του όρου, σε πολλά 

συγγράμματα της εποχής εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι ως 

συνώνυμοι, επειδή τις περισσότερες φορές η πρώτη γλώσσα του παιδιού είναι 

ταυτόχρονα και η μητρική του. 

Έρευνες έχουν αποδείξει πως τα παιδιά έχουν ακούσματα ήδη από τη μήτρα της 

μητέρας τους. Με τη γέννησή τους οι γονείς και οι οικείοι αντιμετωπίζουν το βρέφος 

σαν ομιλητή / συνομιλητή, δηλαδή παραγωγό νοήματος. Ακόμα και το κλάμα γίνεται 

αντιληπτό από τη μητέρα ως γλωσσικό μήνυμα με νόημα, στο οποίο απαντά λεκτικά. 

Έτσι το παιδί σταδιακά, εσωτερικεύει ολόκληρη τη γραμματική και το συντακτικό 

της μητρικής του γλώσσας, τις εξαιρέσεις και τους κανόνες, χωρίς συστηματική 

προσπάθεια και χωρίς συνείδηση των γνώσεων αυτών. Αποτέλεσμα αυτής της 

φυσικής γλωσσικής εκμάθησης είναι τα παιδιά να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα 

αυθόρμητα, με ευκολία και άνεση, σχεδόν όπως αναπνέουν. 

Σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (2003, σ.σ. 38-39): «H μητρική είναι η γλώσσα των 

αισθημάτων και των αισθήσεων, η γλώσσα των οσμών και των χρωμάτων. Είναι η 

γλώσσα των ονείρων, δηλαδή η γλώσσα που μιλάει το ασυνείδητο, και στον κάθε 

άνθρωπο η γλώσσα που εκφράζει με τον πιο αυθεντικό τρόπο τον ψυχισμό του. H 

μητρική είναι η γλώσσα της τρυφερότητας, των παιδικών αναμνήσεων, η γλώσσα του 
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παράπονου, η γλώσσα της αγάπης, η πιο δικιά του γλώσσα ανάμεσα σε όλες τις 

ποικιλίες και γλώσσες που μεγαλώνοντας μπορεί να μάθει.  

H μητρική είναι η γλώσσα της υποκειμενικότητας, της εξατομίκευσης κι ακόμα η 

γλώσσα της οικειότητας, της ομοιότητας και της αλληλεγγύης. Είναι η πιο ισχυρή 

γλώσσα, όσες κι αν είναι οι ποικιλίες και γλώσσες που αργότερα θα μάθει. Στη μητρική 

του διάλεκτο θα εκφράσει τον πόνο ή το φόβο, την απόγνωση ή τον ενθουσιασμό ο 

κάθε μορφωμένος ενήλικος, η μητρική διάλεκτος θα του έρθει σε όλη τη ζωή του 

αυθόρμητα στο στόμα, όταν σκοντάφτει, όταν κανακεύει ένα μωρό, όταν ερωτεύεται».  

H μητρική γλώσσα είναι το μέρος του «παγόβουνου», όπως λέει η γλωσσική επιστήμη, 

το μέρος της εσωτερικευμένης γνώσης που δε φαίνεται στην «επιφάνεια», είναι το 

εργαλείο της γνώσης/σκέψης που κάνει όλους τους ανθρώπους ομιλούντα όντα, το 

σύστημα συμβολισμού και αφαίρεσης που μας κάνει ανθρώπους».  

 

 

Η κατάκτηση της Γ1 γλώσσας 

Ο άνθρωπος κατακτά τη μητρική του γλώσσα (Γ1) εντελώς φυσικά, χωρίς 

συστηματική διδασκαλία, μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του. Η διαδικασία 

κατάκτησης της μητρικής γλώσσας είναι καθολική και ομοιόμορφη για όλους τους 

ανθρώπους και για όλες τις γλώσσες. Πρόκειται για μια διαδικασία ανεξάρτητη από 

οποιουσδήποτε φυλετικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς και άλλους παράγοντες. 

Κάθε παιδί υπό φυσιολογικές συνθήκες μαθαίνει και επικοινωνεί στη μητρική του 

γλώσσα πριν από την εισαγωγή του στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αντίθεση με τα 

άλλα γνωστικά συστήματα (λ.χ. η γραφή, τα μαθηματικά) που κατακτώνται από το 

παιδί μόνον μετά από διδασκαλία.  

Το ερώτημα «πως αποκτά και μαθαίνει το παιδί τη γλώσσα του» απασχόλησε 

πολλούς ερευνητές οι οποίοι ανέπτυξαν θεωρίες για να εξηγήσουν το φαινόμενο της 

γλωσσικής απόκτησης. Τα θεωρητικά μοντέλα τα οποία επιχειρούν να ερμηνεύσουν 

τη γλωσσική μάθηση έχουν, κατά τον Κ.Δ. Πόρποδα (1996, σελ.96), εμφανή την 

επίδραση διαφορετικών φιλοσοφικών τάσεων, όπως του εμπειρισμού και του 

ορθολογισμού. Κατά τους εμπειρικούς, η απόκτηση της γλώσσας δεν οφείλεται στην 

ύπαρξη έμφυτων γλωσσικών δομών, αλλά είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης εμπειρίας 
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από την επίδραση των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Κυριότερη από αυτές τις τάσεις 

είναι η μπιχεβιοριστική ή συμπεριφοριστική θεωρία με κυριότερο εκπρόσωπο τον 

B.F. Skinner. Ο Skinner κάνοντας τα γνωστά του πειράματα με ζώα σε ελεγχόμενο 

περιβάλλον, αξιοποιώντας την ανάγκη της τροφής και χρησιμοποιώντας το 

μηχανισμό της θετικής ή αρνητικής ενίσχυσης επιβεβαίωσε τη συμπεριφοριστική 

θεωρία της μάθησης. Το 1957 με το έργο του «Γλωσσική Συμπεριφορά» (Verbal 

Behavior) ενέταξε τη διαδικασία της γλωσσικής μάθησης και γενικότερα της 

γλωσσικής συμπεριφοράς στον γενικότερο μηχανισμό των συνεξαρτήσεων 

(Δερβίσης, 1998, σελ.22). 

Από την άλλη πλευρά οι ορθολογιστές υποστηρίζουν ότι η δομή της γλώσσας είναι 

έμφυτη και, κατά συνέπεια, η απόκτησή της δεν εξαρτάται από την εμπειρία του παιδιού 

σ’ ένα γλωσσικό περιβάλλον, αλλά είναι συνάρτηση της ενεργοποίησης της έμφυτης 

ικανότητάς του (Πόρποδας 1996, σελ.96). Οι βιολογικές-γενετικές θεωρίες που 

βασίστηκαν στον ορθολογισμό έχουν κύριους εκπροσώπους τον Eric Lenneberg και 

τον Noam Chomsky. 

Ο Lenneberg στο έργο του «Biological foundations of language»  το 1967  

(Πόρποδας 1996, σελ.101) έκανε λόγο για μια βιολογικά καθορισμένη ικανότητα, με 

την οποία ο άνθρωπος αναπτύσσει και αξιοποιεί τη γλωσσική του λειτουργία για να 

ικανοποιήσει τις επικοινωνιακές του ανάγκες. Η ικανότητα αυτή μεταβιβάζεται με το 

γενετικό κώδικα, όπως λόγου χάρη το βάδισμα και οι άλλες βιολογικές ικανότητες 

(Δερβίσης 1998, σελ.18). Τα κυριότερα κριτήρια στα οποία ο Lenneberg στήριξε την 

υπόθεση της βιολογικής υποδομής της γλώσσας είναι σύμφωνα με τον Πόρποδα 

(1996, σ.σ. 101-104) τα εξής: 

Α) Η γλωσσική ικανότητα του παιδιού βρίσκεται σε αιτιώδη σχέση όχι με τον όγκο 

αλλά με τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι τα ζώα, των οποίων η 

αναλογία βάρους σώματος και βάρος εγκεφάλου είναι ανάλογη με των ανθρώπων, 

δεν μπορούν να μάθουν την ανθρώπινη γλώσσα. Στον αντίποδα βρίσκονται οι 

μικροκέφαλοι νάνοι που αποκτούν γλώσσα παρά την μικρότερη εγκεφαλική μάζα. 

Β) Η διαδοχική σειρά των σταδίων της γλωσσικής ανάπτυξης είναι σχεδόν ίδια σε 

όλα τα παιδιά. Ακόμα και στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση δεν επηρεάζεται η 

σειρά ανάπτυξης των στοιχείων της γλώσσας, αλλά ο ρυθμός και ο βαθμός στον 

οποίο αναπτύσσονται. 
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Γ) Η ύπαρξη μιας «κρίσιμης γλωσσικής περιόδου» που εκτείνεται από την ηλικία των 

δύο ετών μέχρι την ηλικία της εφηβείας. Κατά την περίοδο αυτή τα νήπια δεν 

μπορούν να εκτελέσουν δύσκολες νοητικές λειτουργίες, αλλά διαθέτουν μια 

εξαιρετικά μεγάλη ετοιμότητα γλωσσικής ανάπτυξης, χωρίς μάλιστα να έχει 

προηγηθεί ιδιαίτερα συστηματική διδασκαλία της γλώσσας. Επιπλέον τα παιδιά 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών μέχρι την ηλικία 

12-13 ετών από ό,τι σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Δ) Στον άνθρωπο υπάρχουν έμφυτες γενικές ικανότητες που του επιτρέπουν να 

αποκτήσει οποιαδήποτε γλώσσα. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε γλώσσα φαίνεται 

εύκολη στο μικρό παιδί. 

Ε) Η γλωσσική μάθηση ρυθμίζεται από μια διαδικασία γενικής ωρίμανσης του 

οργανισμού. Ακόμα και τα κωφά παιδιά που γεννήθηκαν από κωφούς γονείς είχαν 

μέχρι την ηλικία των 18 μηνών, παρόμοια γλωσσική ανάπτυξη με τα παιδιά των 

οποίων η ακοή δεν παρουσίαζε προβλήματα. Αυτό αποδεικνύει ότι οι ικανότητες 

γλωσσικής απόκτησης είναι βιολογικά καθορισμένες.  

Ο γλωσσολόγος Noam Chomsky από το 1957 (Πόρποδας 1996, σ.σ.104-109) 

υποστήριξε ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες διαφέρουν μεταξύ τους επιφανειακά και 

αποτελούν διαφορετικές όψεις μιας καθολικής δομής την οποία καλείται το παιδί να 

ανακαλύψει και να μάθει. Αυτό το κατορθώνει χάρη στον έμφυτο Μηχανισμό 

Γλωσσικής Κατάκτησης (Language Acquisition Device)με τον οποίο γεννιέται 

εφοδιασμένο το παιδί. Πρόκειται για νοητικές δομές που καθιστούν εφικτή την 

κατάκτηση της γραμματικής της μητρικής του γλώσσας σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Οι νοητικές δομές έχουν την μορφή αφηρημένων αρχών που είναι 

καθολικές και ανεξάρτητες από μια συγκεκριμένη γλώσσα. Το σύνολο αυτών των 

καθολικών αρχών είναι γνωστό ως «Καθολική Γραμματική» και εμπεριέχει επιπλέον 

ένα σύνολο αυστηρά προκαθορισμένων εναλλακτικών δυνατοτήτων που καθορίζουν 

ορισμένα από τα επιμέρους χαρακτηριστικά μιας γλώσσας και εξηγούν τη 

διαφοροποίηση των ανθρώπινων γλωσσών. Το παιδί επεξεργάζεται τα γλωσσικά 

ερεθίσματα του περιβάλλοντός του με βάση τις αρχές και τις παραμέτρους της 

«Καθολικής Γραμματικής» και καταλήγει σε συμπέρασμα για το πώς είναι δομημένο 

το γραμματικό σύστημα της γλώσσας του (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη). Η 

διαδικασία αυτή γίνεται με μη συνειδητό τρόπο από το παιδί. Τέλος ο Chomsky, 
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έκανε μια αντιδιαστολή μεταξύ της γλωσσικής ικανότητας (Linguistic competence)  

και της γλωσσικής απόδοσης (Linguistic performance), ορίζοντας την πρώτη ως την 

αφηρημένη γνώση που έχει το άτομο για τη γλώσσα και τη δεύτερη ως την εφαρμογή 

αυτής της γνώσης κατά την πρόσληψη και την παραγωγή της γλώσσας. Κατά τον 

Chomsky «η παραγωγή του λόγου είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των κανόνων 

που έχει εσωτερικεύσει το άτομο από το περιβάλλον του (βαθιά δομή) και των 

μετασχηματιστικών κανόνων, οι  οποίοι διαμορφώνουν το τελικό εκφώνημα 

(επιφανειακή δομή)» (Χατζησαββίδης 1998, σελ.17) και «η γλωσσική γνώση είναι η 

σύζευξη της γλωσσικής ικανότητας με την επικοινωνιακή ικανότητα» 

(Χατζησαββίδης 1998, σελ.18). 

Tον αντίποδα των προηγούμενων θεωριών αποτελεί η γνωστική θεωρία με κυριότερο 

εκφραστή τον Piaget, που ήρθε να δώσει νέα διάσταση στη θεωρία της γλωσσικής 

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, κατά τη γνωστική θεωρία το παιδί μαθαίνει τη γλώσσα όχι 

γιατί ενισχύεται θετικά ή αρνητικά (όπως υποστηρίζεται από τις εμπειροκρατικές 

θεωρίες), ούτε γιατί έχει μόνο έμφυτη τη συντακτική δομή της γλώσσας που 

μαθαίνει, αλλά διότι γενικότερες μη-γλωσσικές εσωτερικοποιημένες αναπαραστάσεις 

που δημιουργούνται πριν από τη γλωσσική ανάπτυξη, αποτελούν τη βάση για την 

εσωτερικοποίηση της γλώσσας και τη μάθησή της (Πόρποδας 1996, σελ.120).  

Σύμφωνα με τον Δερβίση (1998, σελ. 21), ο  Piaget θεωρεί πως η λειτουργία της 

σκέψης εκδηλώνεται νωρίτερα από τη λειτουργία της γλώσσας ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: α) αισθησιοκινητικό (0-2 ετών), β) προσυλλογιστικό (3-7 ετών), γ) 

συγκεκριμένης σκέψης (8-11 ετών) και δ) αφαιρετικής σκέψης (12 ετών κ.εξ.). 

Αναγκαία προϋπόθεση για την εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί η γνωστική δομή της 

«διατήρησης», κατά την οποία το παιδί μπορεί να σταθεροποιήσει την έννοια ενός 

αντικειμένου και μετά να την αναγνωρίσει και να την αναπλάσει με οποιαδήποτε 

μορφή κι αν ξαναπαρουσιαστεί και κάτω από οποιεσδήποτε χωροχρονικές συνθήκες 

(Δερβίσης 1998, σελ.22), αλλά και η συμβολική λειτουργία που εμφανίζεται στο 

προσυλλογιστικό στάδιο καθώς επιτρέπει στο άτομο να αναπαριστά και με το 

συμβολικό σύστημα της γλώσσας αντικείμενα και γεγονότα, να ανάγει δηλαδή 

στοιχεία του περιβάλλοντός του σε γλωσσικά σημεία (Χατζησαββίδης 1998, σ.σ.17-

18). 
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Ένας άλλος σπουδαίος εκφραστής της παραπάνω θεωρίας είναι ο L.Vygotsky, ο 

οποίος είχε αρκετά κοινά αλλά και πολλά αποκλίνοντα σημεία από τον Piaget. 

Σύμφωνα με το Χατζησαββίδη (1998, σελ.19) ο Vygotsky θεωρεί ότι η σκέψη και η 

γλώσσα ακολουθούν ανεξάρτητη πορεία μέχρι την ηλικία των 2 ετών, ενώ από την 

ηλικία 2-7 ετών συγχωνεύονται και αναπτύσσονται μαζί με αποτέλεσμα η γλώσσα να 

αποκτά λογικό πλαίσιο και η σκέψη να μπορεί να εκφράζεται γλωσσικά. Κατά τη 

συγχώνευση αυτή το παιδί αποκτά έντονο ενδιαφέρον για το όνομα κάθε 

αντικειμένου και παρουσιάζει αλματώδη διερεύνηση του λεξιλογίου του. 

 

 

Ανάπτυξη της δίγλωσσης γλωσσικής ικανότητας 

Το ερώτημα που προβλημάτισε και εξακολουθεί να προβληματίζει ακόμη τις 

επιστημονικές εργασίες είναι εάν διαφέρει η ταυτόχρονη κατάκτηση δύο ή 

περισσοτέρων γλωσσών από τη μονόγλωσση γλωσσική ανάπτυξη και σε ποια σημεία. 

Σύμφωνα με την Τριάρχη – Herrmann (2000, σ.σ. 94-96) τα αποτελέσματα των 

πολυάριθμων ερευνών έδειξαν πως η ταυτόχρονη δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη 

υπάγεται στους ίδιους κανόνες και διέρχεται από τις ίδιες φάσεις όπως και η 

μονόγλωσση. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς πως το κάθε δίγλωσσο παιδί έχει 

να μάθει τόσο ταυτόχρονα όσο και προσθετικά το φωνητικό, σημασιολογικό, 

μορφολογικό και συντακτικό σύστημα δύο διαφορετικών γλωσσών. Μια επιπλέον 

εργασία που επιτελούν τα δίγλωσσα παιδιά κατά τη διάρκεια της γλωσσικής 

ανάπτυξης είναι ότι φροντίζουν, ασυνείδητα βέβαια, να διαφοροποιούν μεταξύ των 

γλωσσικών ερεθισμάτων που δέχονται. 

Επίσης η Τριάρχη – Herrmann (2000, σ.σ. 95-96) αναφέρει πως έχει διατυπωθεί η 

υπόθεση ότι τα δίγλωσσα παιδιά προσπαθούν να κατατάσσουν τα γλωσσικά στοιχεία 

της μίας γλώσσας στο γλωσσικό σύστημα της άλλης γλώσσας και να υπάρχει, όσο 

γίνεται, μια ισορροπία στην ανάπτυξη των δύο γλωσσικών συστημάτων. Φυσικά, 

αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και εξαρτάται άμεσα όχι μόνο από τις ατομικές 

ικανότητες του δίγλωσσου παιδιού, αλλά και από τα γλωσσικά ερεθίσματα και τα 

ακούσματα (input) που καθημερινά προσφέρει το περιβάλλον στο δίγλωσσο παιδί.  
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Πολλές φορές παρουσιάζονται κατά τη δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη καθυστερήσεις 

στο ρυθμό ανάπτυξης της μιας ή της άλλης γλώσσας (Τριάρχη – Herrmann 2000, σελ. 

96). Αναλυτικότερα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι πρώτον μπορεί γενικά η 

γλωσσική ανάπτυξη ενός δίγλωσσου παιδιού να αρχίσει λίγο αργότερα από ό,τι αυτή 

ενός μονόγλωσσου, δεύτερον να υπάρχει μια καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη 

της μιας από τις δύο γλώσσες και τρίτον να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στις 

διάφορες αναπτυξιακές φάσεις του ενός ή του άλλου γλωσσικού συστήματος. 

 

 

Οι φάσεις της ταυτόχρονης δίγλωσσης γλωσσικής ανάπτυξης 

Όπως είδαμε και παραπάνω, τα περισσότερα δίγλωσσα παιδιά κατορθώνουν περίπου 

στο ίδιο χρονικό διάστημα, όπως τα μονόγλωσσα, να μάθουν ταυτόχρονα και τις δύο 

διαφορετικές γλώσσες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα λόγω των έμφυτων βιολογικών 

και γνωστικών γλωσσικών δεξιοτήτων (Τριάρχη – Herrmann 2000, σελ. 97)  που 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Το ερώτημα όμως 

που συνέχισε να ταλανίζει τους επιστήμονες ήταν εάν αναπτύσσονται από την αρχή 

της γλωσσικής ανάπτυξης δύο ξεχωριστά γλωσσικά συστήματα ή ένα μικτό 

γλωσσικό σύστημα και για τις δύο γλώσσες.  

Σύμφωνα με την Τριάρχη – Herrmann (2000, σ.σ. 107 - 108) και οι δύο εκδοχές 

έχουν τους υποστηρικτές τους. Από τη  μία πλευρά, οι Bergmann, Padilla και 

Liebman υποστηρίζουν ότι το δίγλωσσο παιδί διαφοροποιεί από την αρχή της 

γλωσσικής του ανάπτυξης δύο ξεχωριστά γλωσσικά συστήματα, τα οποία 

αναπτύσσονται παράλληλα, αλλά όχι πάντα ταυτόχρονα. Θεωρούν δηλαδή, ότι τα 

παιδιά μπορούν να ξεχωρίσουν τις δύο γλώσσες από το πρώτο στάδιο της γλωσσικής 

τους ανάπτυξης και μάλιστα ισχυρίζονται πως το φωνολογικό σύστημα των παιδιών 

διαφοροποιείται ήδη στην προνηπιακή ηλικία.  

Κι από την άλλη υπάρχουν και οι επιστήμονες, όπως ο Hoffmann, που δεν 

αποδέχονται την παραπάνω θέση, αλλά υιοθετούν την υπόθεση ενός αρχικού, 

καθολικού γλωσσικού συστήματος (unitary language system hypothesis). Σύμφωνα 

με την υπόθεση αυτή το δίγλωσσο παιδί αρχικά αναπτύσσει ένα καθολικό σύστημα 

το οποίο περιέχει στοιχεία και από τις δύο γλώσσες και με την πάροδο του χρόνου και 
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την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας διαφοροποιεί και ξεχωρίζει τα δύο 

διαφορετικά γλωσσικά συστήματα.  

Στην υπόθεση αυτή, του κοινού γλωσσικού συστήματος, βασίζεται και το μοντέλο 

των Volterra και Taeschner που περιγράφει τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης των 

γλωσσικών συστημάτων στα δίγλωσσα παιδιά και είναι γνωστό ως το μοντέλο των 

τριών αναπτυξιακών βαθμίδων.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό στην ταυτόχρονη δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη 

διακρίνονται τρεις αναπτυξιακές βαθμίδες. Στην πρώτη βαθμίδα, που αφορά τα 

πρώτα 2 χρόνια ζωής του παιδιού, υπάρχει μόνο ένα σημασιολογικό γλωσσικό 

σύστημα με λέξεις και από τις δύο γλώσσες. Στη δεύτερη βαθμίδα (2-3 ετών) το παιδί 

έχει ήδη αναπτύξει δύο ξεχωριστά σημασιολογικά συστήματα αλλά έχει ένα κοινό 

γραμματικό ενώ στην τρίτη βαθμίδα, (μετά την ηλικία των 3 χρόνων του παιδιού) 

υπάρχουν δύο ξεχωριστά σημασιολογικά και δύο γραμματικά συστήματα, ένα για 

κάθε γλώσσα (Τριάρχη – Herrmann 2000, σελ. 109). 

Για να δοθεί ωστόσο μια ολοκληρωμένη και λεπτομερής εικόνα της γλωσσικής 

ανάπτυξης του δίγλωσσου παιδιού  συνίσταται να εξετάζεται ξέχωρα η ανάπτυξη για  

κάθε επίπεδο της γλώσσας δηλαδή σε φωνολογικό, σημασιολογικό και γραμματικό 

επίπεδο και επιμέρους στο συντακτικό και μορφολογικό τομέα (Τριάρχη – Herrmann 

2000, σελ. 114). Γι’ αυτό και στην παρούσα έρευνα θα επιχειρηθεί να καταγραφούν 

οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα δίγλωσσα 

παιδιά σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα ξεχωριστά. 
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Όλα τα παιδιά που μαθαίνουν την μητρική καθώς και τη δεύτερή τους γλώσσα, 

περνούν από τα ίδια στάδια κατάκτησης και με την ίδια σειρά. Η καθολικότητα, η 

ομοιομορφία και η ταχύτητα εκμάθησης των γλωσσών φανερώνουν ότι τα νήπια όταν 

αρχίζουν τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο, έχουν ήδη κατακτήσει μεγάλο μέρος της 

φωνολογικής, μορφολογικής και συντακτικής δομής της γλώσσας εκτός αν υπάρχουν 

οργανικά ή κοινωνικά αίτια που να το παρακωλύουν.  

Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη σημασία της λέξης «νηπιαγωγείο», που 

η ελληνική κοινωνία επέλεξε για να ονομάσει την πρώτη της σχολική βαθμίδα. Με 

την κυριολεκτική σημασία του όρου «νηπιαγωγείο» γίνεται λόγος για νηπίων αγωγή,  

δηλαδή αγωγή σε παιδιά που δεν έχουν ακόμη έναρθρο λόγο (νή+έπος) 

(Χατζησαββίδης 1998, σελ.15) κάτι που όπως είδαμε και παραπάνω δεν υφίσταται. 

Τα παιδιά όχι μόνο έχουν λόγο, αλλά όπως υποστηρίζει και ο Χατζησαββίδης (1998 

σελ.21) ο προφορικός τους λόγος δε διαφέρει και πολύ από το λόγο των ενηλίκων, 

παρά υπολείπεται μόνο σε επίπεδο της επικοινωνιακής ικανότητας (Κατή 1992, στο 

Χατζησαββίδης 1998, σελ.21).  

Στο νηπιαγωγείο το παιδί έρχεται σε επαφή με το λόγο του/της νηπιαγωγού, των 

συμμαθητών του και το λόγο των παραμυθιών και των λογοτεχνημάτων, ο οποίος 

μπορεί να διαφέρει αρκετά ή λίγο από το λόγο που έμαθε να χρησιμοποιεί στο 

οικογενειακό του περιβάλλον τόσο σε επίπεδο διγλωσσίας όσο και σε 

κοινωνιογλωσσικό επίπεδο.  

Από την σκοπιά της Κοινωνιογλωσσολογίας, ο B. Bernstein (Χατζησαββίδης 1998, 

σ.σ.18-19), που μελέτησε τη σχέση της μητρικής γλώσσας και γλώσσας του 

σχολείου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιούνται δύο κώδικες. 

Παρατήρησε ακόμα πως τα παιδιά του «περιορισμένου κώδικα», που χρησιμοποιούν 

τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες χαμηλού μορφωτικο-οικονομικού 

επιπέδου, βρίσκονται σε απόσταση από τη γλώσσα του σχολείου με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύονται να προσλάβουν τα μορφωτικά αγαθά που προσφέρει. Αντιστοίχως, ο 

Labov (Χατζησαββίδης 1998, σελ.20) παρατήρησε πως η γλωσσική διαφορά των 

μαθητών οφείλεται στη σχολική γλώσσα, η οποία συμπίπτει με την επίσημα 

αναγνωρισμένη γλωσσική μορφή με την οποία είναι εξοικειωμένα τα παιδιά των 

ανώτερων και μεσοαστικών στρωμάτων σε αντίθεση με τα παιδιά των κατώτερων 
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στρωμάτων. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και ο Bourdieu (Χατζησαββίδης 

1998, σελ.21) ο οποίος θεωρεί πως το σχολείο επιβάλλει την επίσημη γλωσσική 

μορφή της μεσοαστικής κυρίως τάξης, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν σ’ αυτό μόνο 

τα παιδιά που προέρχονται από τα αντίστοιχα στρώματα και να αποτυγχάνουν τα 

υπόλοιπα. 

Σε επίπεδο διγλωσσίας, η μητρική γλώσσα έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τη 

γλώσσα του σχολείου που είναι η επίσημη αναγνωρισμένη γλώσσα του κράτους. Τα 

παιδιά συχνά καλούνται να επιλέξουν μια άλλη γλώσσα από αυτή που 

χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα στην οικογένειά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

τις επικοινωνιακές τους ανάγκες. Η αλλαγή αυτή δεν είναι πάντα αυτονόητη και 

εύκολη για τα παιδιά. Βαθμιαία τα παιδιά και με την παροχή της κατάλληλης 

εκπαίδευσης, κατορθώνουν να προσαρμόσουν το λόγο τους στις εκάστοτε 

περιστάσεις της επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η μητρική γλώσσα, όπως 

είδαμε στα παραπάνω κεφάλαια της παρούσας μελέτης, θα πρέπει  να αποτελεί τη 

βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η εκμάθηση άλλων γλωσσών, αφού οι λέξεις που 

μαθαίνουμε κτίζονται πάνω στις έννοιες που ήδη γνωρίζουμε. 

 

 

Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου στη γλωσσική ανάπτυξη 

Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου μπαίνουν οι βάσεις για τη γλωσσική, νοητική, 

κοινωνική, συναισθηματική, ηθική και αισθητική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. 

Στο περιβάλλον αυτό το νήπιο έρχεται για πρώτη φορά σε προγραμματισμένη επαφή 

και επικοινωνία με θεσμικούς παιδαγωγούς και συνομηλίκους μέσω των οποίων 

συντελείται η πρωτογενής του κοινωνικοποίηση (Αθανασίου & Γκοτοβός 2002, 

σελ.2). 

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το λόγο των 

ενηλίκων σε όλες του τις μορφές, όπως ομιλία, ανάγνωση ιστοριών, αφήγηση 

ιστοριών, περιγραφή προσωπικών βιωμάτων, επεξηγήσεις προφορικές, ερμηνείες που 

δίνονται σε ερωτήσεις των παιδιών κλπ. Η κατάκτηση της γλώσσας είτε πρόκειται για 

την προφορική είτε για τη γραπτή της μορφή, εξαρτάται από την επιθυμία και τις 

ευκαιρίες που έχει το κάθε άτομο για κοινωνική συμμετοχή και αλληλεπίδραση. 
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Όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, οι γονείς αρχικά βοηθούν τα παιδιά τους να 

κατακτήσουν τη γλώσσα, να την καλλιεργήσουν και να την ενισχύσουν. Οι γονείς, 

κατά κύριο λόγο, είναι εκείνοι  που πέρα από την καλλιέργεια του προφορικού λόγου 

των παιδιών τους, θα υποστηρίξουν κάθε πειραματισμό και προσπάθειά τους για 

γραφή και ανάγνωση. Το έργο της οικογένειας, όσον αφορά την κατάκτηση και 

ανάπτυξη της γλώσσας καθώς και τις τυχόν αδυναμίες της στη μετάδοση μορφωτικών 

εμπειριών στο παιδί, έρχεται να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει το σχολείο. Το 

νηπιαγωγείο είναι η πρώτη υποχρεωτική βαθμίδα δημόσιας εκπαίδευσης (Ν.3518, 

άρθρο 73, ΦEK 272 τ. A’, 21.12.2006) και είναι αυτό που αντιμετωπίζει πρώτα το 

δύσκολο έργο της προσαρμογής των μικρών μαθητών αλλά και της αντισταθμιστικής 

αγωγής. 

Το νηπιαγωγείο μέσα από τις κατάλληλες συνθήκες που θα διαμορφώσει και μέσα 

από τις πλέον σωστές μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει, λειτουργεί αντισταθμιστικά, 

και προσπαθεί να εξασφαλίσει για όλα τα παιδιά, την όσο το δυνατόν καλύτερη 

κατάκτηση της γλώσσας τόσο στην προφορική, όσο και στη γραπτή της μορφή. 

H συστηματική προσχολική αγωγή έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες (Riley 2003, 

στο Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 2006, σελ. 29), ότι βοηθάει στο να 

περιορισθούν οι οικογενειακές και κοινωνικές ανισότητες, όσον αφορά τη γλωσσική 

καλλιέργεια των παιδιών και διευκολύνει την πορεία τους προς την ανάγνωση και τη 

γραφή. Στον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 2006, σ.σ. 

99-153) γίνεται λόγος και για τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή και 

κατανόηση προφορικού λόγου, ανάγνωση και γραφή). Συγκεκριμένα αναφέρεται πως  

το σχολείο καλείται να υποστηρίξει τα παιδιά να οργανώσουν τον  προφορικό τους 

λόγο ώστε να εναρμονίζονται στις επικοινωνιακές ανάγκες της κοινωνίας παίρνοντας 

διαδοχικά το λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλους ομιλητή και ακροατή καθώς και να 

υποστηρίξει τη λεκτική συμμετοχή όλων των παιδιών με δραστηριότητες 

αφηγηματικού λόγου, με παιχνίδια ρόλων και δραματοποιήσεις λογοτεχνικών 

κειμένων. Όσον αφορά το γραπτό λόγο προτείνει τη διαμόρφωση ενός 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την προσέγγιση του γραπτού λόγου. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη δημιουργία περιβάλλοντος  πλούσιο σε ερεθίσματα λειτουργικής 

ανάγνωσης, με την επαφή με διαφορετικά είδη εντύπων (βιβλία, περιοδικά, 

εφημερίδες, επιστολές, συσκευασίες, συνταγές κ.λ.π.), με την ανάγνωση των βιβλίων 

από τη βιβλιοθήκη, με δημιουργία ηχητικής βιβλιοθήκης, με άνοιγμα και παρουσίαση 
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της αλληλογραφίας του σχολείου, με πίνακες αναφοράς κ.ά., προωθώντας 

καθημερινά ευκαιρίες για ανάγνωση και γραφή.  

 

Διγλωσσία και Νηπιαγωγείο 

Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού ως προς 

τη γλώσσα, τη θρησκεία  και την εθνικότητα αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο 

δεδομένο. Σύμφωνα με τις Ασκούνη & Ανδρούτσου (στο Δαφέρμου, Κουλούρη, 

Μπασαγιάννη 2006, σελ.100) η παρουσία «άλλων» σε διάφορες εκδοχές της 

ετερότητας δεν είναι πλέον η εξαίρεση αλλά τείνει να γίνει ο κανόνας.  

Σύμφωνα πάντα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 

2006, σελ.100), για να μπορέσει το νηπιαγωγείο να προωθήσει τη συγκρότηση της 

κυρίαρχης πρότυπης προφορικής γλώσσας, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει ένα 

πλαίσιο που να σέβεται και να αναγνωρίζει τις μητρικές γλώσσες (είτε πρόκειται για 

ξένες γλώσσες είτε για ποικιλίες της εθνικής γλώσσας), τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά και τις εθνικές ταυτότητες όλων των παιδιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο οδηγός δεν απαγορεύει στα παιδιά να κάνουν αναφορές στη 

μητρική τους γλώσσα ή στο τοπικό γλωσσικό τους ιδίωμα, αλλά αντίθετα τους 

ενθαρρύνει να μιλήσουν τη γλώσσα τους μέσα στην σχολική αίθουσα.  

 

Συμμετοχή γονέων στην εκπαιδευτική πράξη 

 Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα των Dogde & Colker (1998), Dombey & Meek 

Spencer (2001), Cagliari & Giudici (2002) (στο Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 

2006, σελ.49) αποκαλύπτει ότι τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

για την πρώιμη παιδική ηλικία (3-8 ετών) είναι εκείνα που εμπλέκουν τους γονείς στη 

διαδικασίες μάθησης των παιδιών τους.    

Οι γονείς, όπως είδαμε και παραπάνω, είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών και 

μπορούν να δώσουν στους εκπαιδευτικούς χρήσιμες πληροφορίες για τα στοιχεία της 

προσωπικότητας και του χαρακτήρα των παιδιών τους, για τις συνήθειες και τα 

ενδιαφέροντά τους καθώς και για τις μαθησιακές και κοινωνικές εμπειρίες που 

βιώνουν εντός και εκτός του σπιτιού και της οικογένειάς τους. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποδοτικής συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς θεωρείται η δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού 

και εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού που δόθηκε στα νηπιαγωγεία 

της χώρας το 2006 (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 2006, σ.σ. 49-51), για να 

επιτύχουν ένα τέτοιο κλίμα οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να καταστήσουν τους γονείς 

συμμέτοχους στην εκπαιδευτική διαδικασία αρχικά ενημερώνοντάς τους 

συστηματικά με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για το πρόγραμμα που 

ακολουθείται, για τους στόχους που θέτουν, για τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται και για τη βοήθεια που θα ήθελαν από εκείνους προτρέποντάς τους να 

διατυπώνουν ερωτήσεις, να αναφέρονται στους προβληματισμούς και στις 

προσδοκίες τους. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά, με σημειώματα, 

με προγραμματισμένες συναντήσεις, μέσω του πίνακα ανακοινώσεων, με ημερολόγιο 

επικοινωνίας, ιδιαίτερες συναντήσεις κ.ά. 

Στον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 2006, σελ.49) 

γίνεται λόγος και για τους γονείς που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο/η νηπιαγωγός να εξασφαλίσει μια 

μορφή διερμηνείας είτε ζητώντας από κάποιον άλλο ομόγλωσσο γονέα που μιλά 

ελληνικά να μεταφράσει, είτε παροτρύνοντας το γονέα που δε μιλά ελληνικά να φέρει 

μαζί του ένα άτομο που θα μπορεί να μεταφράσει γι’ αυτόν, είτε να απευθυνθεί σε 

σχετικούς φορείς που ενδέχεται να υπάρχουν στην περιοχή.  

Επίσης οι Dodge & Colker αναφέρoυν (στο Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 

2006, σελ.53) ότι είναι σημαντικό να δίνονται στους γονείς ευκαιρίες να συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου, για να επωφελούνται τα παιδιά 

με πολλούς τρόπους. Ένας επιπλέον ενήλικας στην αίθουσα σημαίνει περισσότερες 

δυνατότητες για προσωπική προσέγγιση του κάθε παιδιού και επιπλέον τα παιδιά 

νιώθουν υπερήφανα βλέποντας τους γονείς τους να συμμετέχουν. 

Τέλος, στον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη 2006, σελ.54) 

αναφέρεται πως στο πλαίσιο της ανάπτυξης της συστηματικής και δημιουργικής 

συνεργασίας με τους γονείς συμβάλλει θετικά οι εκπαιδευτικοί να τους προτρέπουν 

να υποστηρίζουν τη μάθηση των παιδιών στο σπίτι, ως συνέχεια των προσεγγίσεων 

που υιοθετούνται στο σχολείο και να τους καλούν να μοιράζονται αυτές τις εμπειρίες. 
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Η σύγχρονη πραγματικότητα έχει οδηγήσει όλο και περισσότερους ερευνητές να 

καταγράψουν και να αναλύσουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της 

χώρας απέναντι στη διγλωσσία και στα δίγλωσσα παιδιά. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών που αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης δείχνουν μία αλλαγή στον 

τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών. Στην επισκόπηση που ακολουθεί θα 

παρουσιαστούν μόνο οι έρευνες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο την τελευταία δεκαετία. Ο κύριος 

όγκος των ερευνών που υλοποιήθηκαν αφορούν κυρίως εκπαιδευτικούς των 

Δημοτικών Σχολείων της χώρας αφού δεν έχουν γίνει αντίστοιχες έρευνες που να 

αφορούν τις/τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων. Δεδομένου ότι η παρούσα 

έρευνα αφορά μόνο νηπιαγωγούς θα επιχειρηθεί μια ευρύτερη σύγκριση τόσο στις 

γενικές στάσεις όσο και στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. 

Το 2005 η Τσοκαλίδου με έρευνά της σε δημοτικά σχολεία του Βόλου κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός της δε θεωρούν σημαντική την 

ανάπτυξη της διγλωσσίας των μαθητών και πως η ευθύνη για την ανάπτυξη δύο 

γλωσσών δεν βαρύνει το σχολείο. Μάλιστα σημαντικό κομμάτι του δείγματος 

αποτρέπει τη χρήση της πρώτης γλώσσας στο σπίτι, με στόχο την ταχύτερη 

εξοικείωση με την κυρίαρχη ελληνική γλώσσα. Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε ότι οι 

δραστηριότητες που προάγουν τη διγλωσσία και την διαπολιτισμικότητα απουσίαζαν 

από την τάξη και ότι η εμπλοκή των γονέων των δίγλωσσων μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ήταν περιορισμένη. Τέλος τα κυριότερα προβλήματα που οι 

εκπαιδευτικοί εντόπισαν στην επίδοση των δίγλωσσων μαθητών αφορούσαν την 

κατανόηση εννοιών στην ελληνική γλώσσα και διαφάνηκε πως οι ίδιοι είναι ελάχιστα 

εξοικειωμένοι με την πραγματικότητα της δίγλωσσης και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης και της αναγκαιότητάς της.  

Παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα από τις Μητακίδου και 

Δανιηλίδου (2007) διαπιστώνει πως οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν τις 

παραδοσιακές πρακτικές και έχουν υψηλές προσδοκίες για τις επιδόσεις των παιδιών 

γλωσσικών μειονοτήτων. Παράλληλα αρχίζει να αναγνωρίζεται η συμβολή του 

οικογενειακού περιβάλλοντος του μαθητή στην εξέλιξή του και αποτιμάται θετικά η 

σχέση σχολείου – οικογένειας. Ωστόσο σημαντικό μέρος του δείγματός τους 
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εξακολουθεί να έχει ελλειμματική γνώση και κατάρτιση στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης και σε θέματα διγλωσσίας. 

Η Τσοκαλίδου (2008) εντόπισε θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

συνύπαρξη παιδιών ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο, η 

οποία όμως δεν συμβαδίζει με αντίστοιχη εξοικείωση των ίδιων με ζητήματα 

διγλωσσίας (ποικιλία ειδών διγλωσσίας, ζητήματα ταυτότητας, επικοινωνιακές 

λειτουργίες της εναλλαγής κωδίκων κ.τ.λ) με αποτέλεσμα η δίγλωσση 

πραγματικότητα να μένει αφανής στο ελληνικό σχολείο. Η ίδια επισημαίνει το 

γεγονός ότι ακόμη και όταν οι άλλες γλώσσες των παιδιών είναι απούσες από την τάξη, 

αυτές είναι παρούσες στη μάθηση που πραγματοποιείται από τα ίδια τα παιδιά δεν έχει 

γίνει συνείδηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι παρόλα αυτά φαίνεται ότι διακατέχονται 

από τις καλύτερες προθέσεις για την «ενσωμάτωση» όλων των παιδιών στις τάξεις 

τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι μικτές τάξεις αποτελούν πηγή 

εμπλουτισμού και αρκετοί υποστηρίζουν τη χρήση της μητρικής γλώσσας στο χώρο 

του σπιτιού, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητά της. Τέλος, παρότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί του δείγματος εκφράζονται θετικά για τα πλεονεκτήματα της 

διγλωσσίας, προβάλλουν ως πρόβλημα των μαθητών τις δυσκολίες στην εκμάθηση 

της ελληνικής, χωρίς να εκδηλώνουν καμία διάθεση αξιοποίησης της πρώτης 

γλώσσας των μαθητών κατά τη διδασκαλία της ελληνικής. 

Από την έρευνα της Σκούρτου (2009, σ.σ.162-163) προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 

στο σύνολό τους σχεδόν είχαν μια γενικά θετική άποψη για τη διγλωσσία. Όσον 

αφορά όμως τη χρήση της γλώσσας στο σπίτι και στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί 

διαφοροποιούνται σημαντικά και ταλαντεύονται ανάμεσα στο εάν η χρήση της 

πρώτης γλώσσας στο σπίτι λειτουργεί υποστηρικτικά ή εμποδίζει ή είναι αδιάφορη 

στην εκμάθηση της ελληνικής. Όσον αφορά τη χρήση της μητρικής γλώσσας στο 

σχολείο θεωρείται άνευ λόγου ή ακόμη και επιζήμια από τους εκπαιδευτικούς του 

δείγματός της ενώ πιστεύουν πως η πρώτη γλώσσα δεν λειτουργεί υποστηρικτικά 

στην εκμάθηση της ελληνικής. Τέλος από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι απόψεις 

περί διδασκαλίας της ελληνικής έχουν ένα πολύ ανθεκτικό υπόστρωμα που δεν είναι 

εύκολο να αναθεωρηθεί και πως η διγλωσσία είναι ένα ατομικό δικαίωμα που δεν 

αφορά ωστόσο τον έλληνα εκπαιδευτικό. 
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Σύμφωνα με νεότερη έρευνα (Χαρίτος 2011), οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται 

έτοιμοι και ασφαλείς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα 

νέα δεδομένα στις τάξεις τους. Παρουσιάζονται ανέτοιμοι να χειριστούν με άνεση και 

ευχέρεια θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και αντιλαμβάνονται τη 

διγλωσσία ως εμπόδιο για τη μάθηση και την αξιολογούν αρνητικά. Αν και οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματός του θεωρούν σημαντική τη διδασκαλία της 

μητρικής γλώσσας των δίγλωσσων μαθητών, ωστόσο πολλοί από αυτούς πιστεύουν 

ότι δεν έχει θέση στην επικοινωνία των δίγλωσσων μαθητών με τους ομοεθνείς τους 

στο σχολείο ή με τους γονείς τους στο σπίτι. Η χρήση μιας άλλης γλώσσας εκτός της 

ελληνικής στο σπίτι, εκλαμβάνεται ως αδυναμία ή μη ηθελημένη υποστήριξη της 

ελληνικής. Η χρήση της μητρικής γλώσσας θεωρείται σημαντική σύμφωνα με την 

πλειοψηφία του δείγματος κυρίως στην περίπτωση που τη γνωρίζει ο εκπαιδευτικός 

και τη χρησιμοποιεί στην τάξη για να γίνει πιο κατανοητός στους δίγλωσσους 

μαθητές του. 

Στην έρευνα της Γελαδάρη (2012) φαίνεται σε γενικές γραμμές ότι οι εκπαιδευτικοί 

έχουν θετικές στάσεις απέναντι στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση και 

αναφέρουν ότι είναι ουσιαστικό τα αλλόγλωσσα παιδιά να διδάσκονται τη μητρική 

τους γλώσσα, γιατί υποβοηθούνται στην εκμάθηση της δεύτερης.  

Θετική θεωρεί τη συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής καταγωγής μέσα στην τάξη η 

συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος των Αβραμίδου, Τσουκαλά, Καρυπίδη και 

Λουλά (2012, σ.σ. 208-226). Οι εκπαιδευτικοί διάκεινται θετικά απέναντι στη 

διγλωσσία αναφέροντας ως πλεονεκτήματα την επάρκεια στη χρήση δύο ή 

περισσότερων γλωσσών, την πρόσβαση στο πολιτισμικό υπόβαθρο άλλων λαών, την 

όξυνση της κριτικής σκέψης κ.α. αλλά εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με την 

επίδραση της διγλωσσίας για το μαθητή μέσα στην τάξη.  

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στην ίδια έρευνα, δήλωσε ότι η κατάρτισή τους σε 

θέματα διγλωσσίας δεν είναι επαρκής. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι οι δάσκαλοι/λες 

γνωρίζουν πια τις πρώτες γλώσσες των μαθητών/τριών τους, λαμβάνουν υπόψη τους 

την πολιτισμική ετερογένεια της τάξης τους και χρησιμοποιούν εναλλακτικές 

μεθόδους διδασκαλίας εντάσσοντας γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία όλων των 

μαθητών. Όσον αφορά τη χρήση γλωσσών εκτός σχολείου, στην πλειοψηφία τους οι 

εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν να γίνεται χρήση και των δύο γλωσσών ενώ όσοι δεν 
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συμβουλεύουν τους γονείς των δίγλωσσων παιδιών σχετικά με τη γλώσσα εκχωρούν 

στην οικογένεια την πλήρη ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών στη μητρική 

απεκδυόμενοι το δικό τους μερίδιο ευθύνης. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών συγκλίνουν στη θετική αντιμετώπιση της 

διγλωσσίας από τους εκπαιδευτικούς σε ένα θεωρητικό κυρίως επίπεδο καθώς 

προκύπτει και μια επιφύλαξη όσον αφορά την παρουσία και τη χρησιμότητα της 

μητρικής γλώσσας των δίγλωσσων μαθητών/τριών μέσα στην σχολική αίθουσα.  
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ΕΡΕΥΝΑ 

Μεθοδολογία  

Η παρούσα εργασία πρόκειται για έρευνα δημοσκοπικής μορφής, μικρής κλίμακας, 

με σκοπό την καταγραφή, την ανάλυση και την παρουσίαση των στάσεων και των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προς τους δίγλωσσους μαθητές. 

Σύμφωνα με τον Ι.Ν. Παρασκευόπουλο (1993, τόμος 1 σελ. 28) το κύριο 

χαρακτηριστικό μιας δημοσκοπικής έρευνας είναι η συστηματική συλλογή 

εμπειρικών δεδομένων για μια υπάρχουσα κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Αποσκοπεί να καθορίσει τις τυπικές μορφές συμπεριφοράς και τις 

επικρατούσες τάσεις σε μεγάλες μάζες πληθυσμού για διάφορα «τρέχοντα» θέματα. 

[…] Τα συνήθη μέσα συλλογής του ερευνητικού υλικού σε μια δημοσκοπική έρευνα 

είναι το έντυπο ερωτηματολόγιο, η ατομική συνέντευξη και οι διάφορες 

ψυχομετρικές κλίμακες στάσεων.  

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας και με δεδομένα τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, θεωρήθηκε απαραίτητος ο καταρτισμός ενός 

ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής 

αγωγής των δημόσιων σχολείων. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει εκτός από τις ερωτήσεις, μια σύντομη συνοδευτική 

επιστολή. Η συνοδευτική επιστολή περιέχει τα στοιχεία της ερευνήτριας, μια 

σύντομη περιγραφή της έρευνας και του σκοπού που εξυπηρετεί. Δίνονται επίσης 

διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων των ερωτηθέντων. 

 

 

Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Το μέσο συλλογής του ερευνητικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα 

έρευνα για τη συλλογή των δεδομένων είναι το ημι–δομημένο ερωτηματολόγιο. 

Σύμφωνα με τους Wilson και McLean (1994), το ερωτηματολόγιο είναι ένα ευρέως 

διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που 

παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα, μπορεί να επιδοθεί χωρίς την 

παρουσία του ερευνητή και είναι σχετικά εύληπτο και εύκολο στην ανάλυση (Cohen 

& Manion 2008, σελ.414).  
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Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος 

αφορά την καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων του ερωτώμενου με ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 

κλειστού τύπου ερωτήσεις με κλίμακες ιεράρχησης και το τρίτο μέρος περιέχει 

διχοτομικές ερωτήσεις κλειστού τύπου και ανοικτού τύπου ερωτήσεις.  

Οι διχοτομικές ερωτήσεις κλειστού τύπου επιλέχθηκαν γιατί σύμφωνα με τους Cohen 

& Manion (2008, σελ.422) θέλουν μια καταφατική ή αρνητική  απάντηση «ναι / όχι» 

και αναγκάζει τους απαντώντες να αποκαλύψουν τις πραγματικές τους στάσεις για 

ένα ζήτημα. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν και ανοικτού τύπου ερωτήσεις που ζητούν 

εκτενέστερες απαντήσεις και απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν ή να 

αιτιολογήσουν την άποψη τους.  Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (2008, σ.σ. 430-

431) οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις είναι ένας πολύ ελκυστικός μηχανισμός για έρευνα 

μικρότερης κλίμακας ή για τμήματα του ερωτηματολογίου που θέλουμε να μας 

αποφέρουν ένα δίκαιο, προσωπικό σχόλιο των απαντώντων και είναι αυτές που 

μπορεί να περιέχουν τα «διαμάντια» των πληροφοριών, που αλλιώς μπορεί να μην 

εντόπιζε το ερωτηματολόγιο. Επιπλέον μια ανοικτού τύπου ερώτηση μπορεί να 

αποτυπώσει την αυθεντικότητα, τον πλούτο, το βάθος της απάντησης και την 

ειλικρίνεια που είναι τα χαρακτηριστικά δείγματα των ποιοτικών δεδομένων. 

Στις ερωτήσεις του δεύτερου μέρους χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ιεράρχησης Likert 

με 5 βαθμίδες. Οι βαθμίδες  κυμαίνονται από το «καθόλου» μέχρι και το «πάρα 

πολύ» και από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα» με αντίστοιχη 

βαθμολογία 1-5.  

H χρήση της κλίμακα Likert συνιστά παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν 

να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν τη διαβάθμιση των απαντήσεων, την 

έντασή τους και την απομάκρυνσή τους από τους περιορισμούς των διχοτομημένων 

ερωτήσεων. Οι κλίμακες ιεράρχησης είναι πολύ χρήσιμοι μηχανισμοί για τον 

ερευνητή καθώς ενσωματώνουν ένα βαθμό ευαισθησίας και διαφοροποίησης των 

απαντήσεων ενώ ταυτόχρονα αποφέρουν ποσοτικά δεδομένα. (Cohen & Manion 

2008, σελ.426) 
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Δείγμα Έρευνας 

Τα ερωτηματολόγια της έρευνας απευθύνονται στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών 

της προσχολικής αγωγής των δημόσιων νηπιαγωγείων της Επαρχίας Λαγκαδά. Η 

Επαρχία Λαγκαδά καταλαμβάνει το 55% της έκτασης του νομού Θεσσαλονίκης, έχει  

13 δήμους και 82 χωριά και στα όριά της εργάζονται 73 εκπαιδευτικοί. 

Από τα 73 ερωτηματολόγια που δόθηκαν στον πληθυσμό απαντήθηκαν τα 55, που 

στο εξής θα αναφέρονται ως το μέγεθος της έρευνας σύμφωνα με τους ορισμούς του 

Παρασκευόπουλου (τόμος Ά 1990, σελ.23). Το ποσοστό συμμετοχής είναι αρκετά 

καλό, αφού όπως φαίνεται 3 στους 4 εκπαιδευτικούς περίπου συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

 

 

Μέθοδος Ανάλυσης 

Συγκεντρώνοντας τα ερωτηματολόγια έγινε εισαγωγή των δεδομένων στο στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 23.1 από το οποίο προέκυψε και η ανάλυση τους. Το SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα 

λογισμικά γενικής μορφής. Είναι ένα δυναμικό, επιλεκτικό σύστημα στατιστικής 

ανάλυσης δεδομένων του οποίου οι εντολές είναι περιγραφικές και εν πολλοίς 

αυτοεπεξηγούμενες. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση της στατιστικής ανάλυσης των 

ερωτηματολογίων που αφορούν την αντιμετώπιση των δίγλωσσων μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης της Επαρχίας Λαγκαδά. 

 Σύμφωνα με τον Ι.Ν.Παρασκευόπουλο (τόμος 1, 1993, σελ. 28) τα ευρήματα μιας 

δημοσκοπικής έρευνας συνήθως εκφράζονται σε κατανομές ποσοστιαίας συχνότητας, 

πράγμα που απαιτεί οι απόψεις των υποκειμένων στα διάφορα ερωτήματα να 

εκφραστούν με ποσοτικούς όρους. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε σταθμισμένες ερωτήσεις 

κατά προτίμηση κλειστού τύπου με διαβαθμιστικές κλίμακες. Αλλά και στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ανοικτού τύπου ερωτήσεις γίνεται προσπάθεια για 

ανάλυση περιεχομένου και κωδικοποίηση των απαντήσεων σε κατηγορίες ώστε και 

πάλι τα ευρήματα να εκφραστούν σε ποσοστιαίες αναλογίες κατά κατηγορία 

απαντήσεων. Η μέθοδος αυτή θα ακολουθηθεί και στην παρούσα ανάλυση. 

 

Εκπαιδευτικοί 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απάντησαν 18 24,7 24,7 24,7 

Απάντησαν 55 75,3 75,3 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

 
ΜΕΡΟΣ 1 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων και ανιχνεύει την ύπαρξη δίγλωσσων μαθητών/τριών στις τάξεις των 

εκπαιδευτικών, τα οποία θα δούμε αναλυτικά: 
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1. Φύλο. 

Φύλο 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γυναίκα 55 100,0 100,0 100,0 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα, παρατηρούμε πως το 100%  (55 άτομα) των 

ερωτηθέντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν γυναίκες. Αξίζει να 

σημειωθεί πως από μια παράλληλη δευτερεύουσα έρευνα στο Γραφείο 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην οποία υπάγονται οι 

εκπαιδευτικοί της περιοχής που ερευνώ, μου ανέφεραν πως δεν υπηρετούν άντρες 

εκπαιδευτικοί στην περιοχή. Άρα και οι εκπαιδευτικοί που δεν απάντησαν ήταν κι 

αυτές γυναίκες. 

2. Σπουδές. 

Σπουδές 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πτυχίο Ακαδημίας 11 20,0 20,0 20,0 

Πτυχίο Πανεπιστημίου 44 80,0 80,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προκύπτει πως το 80% των ερωτηθέντων 

δήλωσαν πως έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, ενώ το υπόλοιπο 20% πτυχίο Ακαδημίας. 

 

 
 

 

Τα τελευταία χρόνια, εισήχθη η εξομοίωση ως τρόπος εξίσωσης των πτυχίων των 

Ακαδημιών και των Πανεπιστημίων. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει 
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ο παρακάτω πίνακας, βάσει του οποίου 15 εκπαιδευτικοί έχουν λάβει εξομοίωση από 

τους 11 που κατέχουν πτυχίο Ακαδημίας.   

 

Εξομοίωση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι εξομοίωση 
40 72,7 72,7 72,7 

Εξομοίωση 15 27,3 27,3 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Αυτό σημαίνει πως 4  από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος δήλωσαν πως έχουν 

πτυχίο Πανεπιστημίου και εξομοίωση, θεωρώντας πως το ακαδημαϊκό τους πτυχίο 

μετατράπηκε σε πτυχίο Πανεπιστημίου μετά τη σχετική εξομοίωση. 

Συμπερασματικά, φαίνεται πως όλοι οι εκπαιδευτικοί που ήταν κάτοχοι πτυχίου 

Ακαδημίας θέλησαν και έλαβαν εξομοίωση προκειμένου να εξισωθεί το πτυχίο τους 

με αυτό του Πανεπιστημίου. 

 

3. Πρόσθετες σπουδές. 

Πρόσθετες Σπουδές 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καμία 34 61,8 61,8 61,8 

Κατάρτιση σε 

διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 

2 3,6 3,6 65,5 

Διδασκαλείο 12 21,8 21,8 87,3 

Δεύτερο πτυχίο 3 5,5 5,5 92,7 

Μεταπτυχιακό 3 5,5 5,5 98,2 

Διδακτορικό 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Στο ερώτημα για τις πρόσθετες σπουδές των εκπαιδευτικών προκύπτει πως το 61,8% 

από τους συμμετέχοντες της έρευνας δεν θέλησαν και δεν έλαβαν καμία πρόσθετη 

επιμόρφωση από αυτές που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο, σε αντίθεση με το 

υπόλοιπο 38,2% που δεν έμειναν στάσιμοι αλλά επιζήτησαν επιπλέον γνώσεις και 

σπουδές. 
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Όπως παρατηρούμε και από το γράφημα, οι πρόσθετες σπουδές που προτίμησαν να 

κάνουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι το Διδασκαλείο (12 εκπαιδευτικοί) που 

συγκεντρώνει το 21,8% των ερωτηθέντων, ακολουθούν η κατοχή δεύτερου πτυχίου 

και μεταπτυχιακού τίτλου με 5,5% αντιστοίχως και η κατάρτιση σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με 3,6%, δηλαδή μόλις 2 εκπαιδευτικοί. Η μικρή 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών της περιοχής σε θέματα επιμόρφωσης διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης ενδεχομένως να οφείλεται σε έλλειψη τέτοιων προγραμμάτων στην 

περιοχή ή ίσως να μην εμπίπτει στα άμεσα θέματα των ενδιαφερόντων τους.  

Σημαντική ωστόσο είναι και η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού που είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώματος και εργάζεται στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο 

μεταφράζεται σε 1,8% του δείγματος. 

4. Έτη υπηρεσίας. 

Έτη υπηρεσίας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-10 14 25,5 25,5 25,5 

11-20 33 60,0 60,0 85,5 

21-30 6 10,9 10,9 96,4 

31 και άνω 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το 60% των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην 

περιοχή έχουν 11-20 χρόνια υπηρεσίας, ακολουθεί το 14% των εκπαιδευτικών που 

έχει 1-10 χρόνια υπηρεσίας, το 10,9% με 21-30 έτη υπηρεσίας και υπάρχουν και 2 

συνάδελφοι οι οποίες έχουν πάνω από 31 έτη υπηρεσίας και συνεχίζουν να 

εργάζονται στην περιοχή. 

 
 
 

Οπτικοποιώντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, η κατανομή των εκπαιδευτικών 

ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας έχει την παραπάνω μορφή. 

 

 

 

5. Τμήμα στο οποίο διδάσκετε. 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κλασικό τμήμα 24 43,6 43,6 43,6 

Ολοήμερο 

τμήμα 
31 56,4 56,4 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι 

περίπου εξίσου μοιρασμένοι σε κλασικά και ολοήμερα τμήματα, με ποσοστά 43,6% 

και 56,4% αντίστοιχα. Το παραπάνω εύρημα συνάδει με το γεγονός πως στα 

περισσότερα σχολεία της περιοχής συνυπάρχουν κλασικά και ολοήμερα τμήματα. 
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Συμπεραίνουμε πως στο ερωτηματολόγιο απάντησαν εκπαιδευτικοί τόσο των 

κλασικών όσο και των ολοήμερων τμημάτων, με τους εκπαιδευτικούς των 

ολοήμερων τμημάτων να έχουν ένα μικρό προβάδισμα της τάξεως του 12,8% . 

 

6. Πόσοι δίγλωσσοι μαθητές/τριες φοιτούν στην τάξη σας. 

Με υποερώτημα: Εάν υπάρχουν, από ποιες χώρες κατάγονται;  

Αριθμός δίγλωσσων μαθητών που υπάρχουν στην τάξη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid κανένας 13 23,6 23,6 23,6 

λιγότερο από 5 40 72,7 72,7 96,4 

6-10 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν, 3/4 εκπαιδευτικούς (72,7%) έχουν λιγότερο από 5 

δίγλωσσους μαθητές στην τάξη τους και το 23,6%, δηλαδή 1 στους 4 εκπαιδευτικούς 

περίπου, δεν έχουν κανένα δίγλωσσο μαθητή. Να σημειώσω εδώ πως τα 

ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών που δεν είχαν κανένα δίγλωσσο μαθητή 

συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην έρευνα γιατί καταγράφουν τις απόψεις και τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών γενικότερα. Παρά το γεγονός ότι τη δεδομένη στιγμή που 

δόθηκε το ερωτηματολόγιο οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν είχαν δίγλωσσους 

μαθητές/τριες, δεν σημαίνει πως δεν είχαν δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες στο 

παρελθόν, αλλά ούτε ότι δεν έχουν άποψη πάνω στο θέμα. 

Από 6-10 μαθητές έχουν μόνο 2 από τους ερωτηθέντες, δηλαδή μόλις το 3,6% του 

δείγματος και δεδομένου ότι η έρευνα αφορά εκπαιδευτικούς και όχι τάξεις, μπορεί 

αυτοί οι εκπαιδευτικοί να μοιράζονται την ίδια τάξη, άρα είναι πολύ πιθανόν μόνο 

ένα από τα τμήματα της περιοχής να συγκεντρώνει από 6-10 δίγλωσσους μαθητές. 

 

Από το υποερώτημα που αφορά τις χώρες καταγωγής των μαθητών, προέκυψε το 

παρακάτω γράφημα, σύμφωνα με το οποίο κυριαρχούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

στην τάξη τους μαθητές/τριες που κατάγονται από την Αλβανία (32 εκπαιδευτικοί), 

ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες στην τάξη 

τους (13 εκπαιδευτικοί), 11 από τους εκπαιδευτικούς της έρευνας έχουν 

μαθητές/τριες με χώρα καταγωγής τη Ρωσία, 8 εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως έχουν 

μαθητές/τριες από τις χώρες της Πρώην ΕΣΣΔ (Καζακστάν, Αρμενία και Γεωργία) 
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και 1 εκπαιδευτικός δήλωσε πως έχει μαθητές/τριες που κατάγονται από τη 

Βουλγαρία. 

 

Χώρες καταγωγής των δίγλωσσων μαθητών/τριών 

 

Συμπερασματικά οι περισσότεροι από τους δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες που φοιτούν 

στα νηπιαγωγεία της περιοχής του Λαγκαδά έχουν χώρα καταγωγής την Αλβανία και 

ακολουθούν οι μαθητές/τριες με χώρες καταγωγής τη Ρωσία και τις χώρες της Πρώην 

ΕΣΣΔ. 

 

 
7. Γνωρίζετε τις μητρικές γλώσσες των μαθητών/τριών σας; 

 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 42 76,4 76,4 76,4 

ΟΧΙ 6 10,9 10,9 87,3 

Δεν απάντησαν 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Από το σύνολο των ερωτηθέντων προκύπτει πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(76,4%) γνωρίζει τις μητρικές γλώσσες των μαθητών και μόνο το 10,9% δεν τις 

γνωρίζει. Ωστόσο υπάρχουν και 7 συνάδελφοι (12,7%), που δεν απάντησαν στην 

ερώτηση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

που δόθηκε το ερωτηματολόγιο κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν δίγλωσσους/ες 

μαθητές/τριες και θεώρησαν σκόπιμο να μην απαντήσουν ή όντως να μην γνώριζαν 
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τις μητρικές γλώσσες των μαθητών/τριών τους ή απλά να μην θέλησαν να 

απαντήσουν στην ερώτηση. 

 

 
8. Ποια είναι η γνώμη σας για τους/τις δίγλωσσους/ες μαθητές/τριές; 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχω γνώμη 
9 16,4 16,4 16,4 

Θετική 46 83,6 83,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Στη συγκεκριμένη ερώτηση κανένας εκπαιδευτικός δεν απάντησε αρνητικά ενώ μόλις 

το 16,4% εξέφρασε πως δεν έχει γνώμη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

(83,6%), δήλωσε πως έχει θετική γνώμη για τους δίγλωσσους μαθητές όπως φαίνεται 

και από το διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς και να 

αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Μετά από επεξεργασία των δεδομένων 

προέκυψαν οι παρακάτω γενικές κατηγορίες:   
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Αιτιολόγηση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχω γνώμη, δεν 

αιτιολογώ 
9 16,4 16,4 16,4 

Είναι όλοι ίσοι, δε 

διαφέρουν από τους 

υπόλοιπους 

14 25,5 25,5 41,8 

Καταβάλουν διπλή 

προσπάθεια 
7 12,7 12,7 54,5 

Η διγλωσσία είναι προσόν 6 10,9 10,9 65,5 

Δεν ξεχνούν τις ρίζες τους 3 5,5 5,5 70,9 

Προσθέτουν 

πολυπολιτισμικά στοιχεία 

στην τάξη 

5 9,1 9,1 80,0 

Προσαρμόζονται γρήγορα 4 7,3 7,3 87,3 

Μαθαίνουν γρήγορα την 

ελληνική γλώσσα 
2 3,6 3,6 90,9 

Μαθαίνουν αβίαστα μια 2η 

γλώσσα 
2 3,6 3,6 94,5 

Φτάνουν σε σχολικές 

επιτυχίες 
1 1,8 1,8 96,4 

Συναντούν δυσκολίες 

ένταξης και επικοινωνίας 
2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως το  ¼ περίπου του συνόλου (25,5%), 

θεωρεί πως όλοι οι μαθητές, δίγλωσσοι και μη, είναι όλοι ίσοι και δε διαφέρουν 

μεταξύ τους. Το 10,9% των εκπαιδευτικών θεωρεί τη διγλωσσία προσόν και το 16,4% 

επέλεξε να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς να την αιτιολογήσει. Οι υπόλοιπες 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συγκεντρώνουν αθροιστικά και την πλειοψηφία 

με ποσοστό 47,2%,  αναφέρονται σε θετικά προσωπικά στοιχεία των δίγλωσσων 

μαθητών και δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και βλέπουν με θετικό μάτι 

την προσπάθεια των δίγλωσσων μαθητών/τριών. Από τις επιμέρους απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών κυρίαρχη είναι η «καταβολή διπλής προσπάθειας» με 12,7%  κάτι που 

ενδεχομένως να δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στο Μοντέλο 

της Χωριστής Βασικής Ικανότητας. Ακολουθεί η προσθήκη πολυπολιτισμικών 

στοιχείων στην τάξη με 9,1%. 
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9. Εσείς, είστε δίγλωσσος/δίγλωσση; 

Είστε δίγλωσσος; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 4 7,3 7,3 7,3 

ΟΧΙ 51 92,7 92,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Στο σύνολο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών μόνο το 7,3% θεωρεί τον εαυτό του 

δίγλωσσο, κρίνοντας ο καθένας με τα δικά του κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο 

θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας.  

Συμπερασματικά, 9 στους 10 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είναι 

δίγλωσσοι, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν κατά 83,6% θετική γνώμη για τους 

δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες. 

 

 

2
Ο

 ΜΕΡΟΣ 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε να καταγραφούν οι απόψεις, 

οι αντιλήψεις αλλά και οι στάσεις των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης 

σε θέματα διγλωσσίας αλλά και στα δίγλωσσα παιδιά με χρήση της κλίμακας Likert. 

Η κλίμακα είχε 5 βαθμίδες που κυμαίνονταν από το «καθόλου» μέχρι το «πάρα 

πολύ» και από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα» με αντίστοιχη 

βαθμολογία από το 1 μέχρι το 5. 

Από τις ερωτήσεις που δόθηκαν στους συμμετέχοντες στην έρευνα και μετά από 

ποσοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες, οι οποίοι θα 

αναλυθούν και περιγραφικά. 

 

Ποσοτική ανάλυση και περιγραφική ανάλυση των αντιλήψεων και των απόψεων 

των εκπαιδευτικών σε θέματα διγλωσσίας  

Στο κομμάτι αυτό της έρευνας δόθηκαν ερωτήσεις και απόψεις στις οποίες οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να σημειώσουν το βαθμό που τους αντιπροσωπεύει από το 

1-5 με την ανάλογη περιγραφική αναφορά σε κάθε βαθμίδα. 
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Ερώτηση 1: 

Πιστεύετε ότι τα δίγλωσσα παιδιά προσαρμόζονται στη μαθησιακή διαδικασία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,8 1,8 1,8 

Λίγο 9 16,4 16,4 18,2 

Αρκετά 34 61,8 61,8 80,0 

Πολύ 10 18,2 18,2 98,2 

Πάρα πολύ 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, το 98,2% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα πιστεύει πως τα δίγλωσσα παιδιά προσαρμόζονται στην μαθησιακή 

διαδικασία. Μόνο 1 εκπαιδευτικός που αντιπροσωπεύει το 1,8% του δείγματος, 

θεωρεί πως οι δίγλωσσοι μαθητές δεν προσαρμόζονται καθόλου στη μαθησιακή 

διαδικασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (61,8%) θεωρεί 

ικανοποιητικό το βαθμό προσαρμογής των δίγλωσσων  μαθητών/τριών στην 

μαθησιακή διαδικασία, ενώ το 20% των ερωτηθέντων θεωρεί το βαθμό προσαρμογής 

τους πολύ έως πάρα πολύ καλό. Ωστόσο υπάρχει και το 16,4% των εκπαιδευτικών 

που θεωρεί πως οι παραπάνω μαθητές/τριες προσαρμόζονται λίγο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
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Ερώτηση 2: 

Θεωρείτε πως η μητρική γλώσσα δυσκολεύει τους/τις δίγλωσσους/ες 

μαθητές/τριες στην εκμάθηση της ελληνικής; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 14 25,5 25,5 25,5 

Λίγο 19 34,5 34,5 60,0 

Αρκετά 18 32,7 32,7 92,7 

Πολύ 1 1,8 1,8 94,5 

Πάρα πολύ 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Το 25,5% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η μητρική γλώσσα των δίγλωσσων 

μαθητών/τριών δεν δυσκολεύει καθόλου την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το 

υπόλοιπο 74,5% ωστόσο, θεωρεί πως δυσκολεύει την εκμάθηση της ελληνικής με το 

βαθμό δυσκολίας να κυμαίνεται από λίγο έως και πάρα πολύ. Το 34,5% των 

συμμετεχόντων πιστεύουν πως τους δυσκολεύει λίγο, το 32,7% αρκετά, ενώ το 

υπόλοιπο 7,3% θεωρεί πως η μητρική γλώσσα των δίγλωσσων παιδιών δυσκολεύει 

πολύ και πάρα πολύ την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.   

 

Άποψη 3: 

Θεωρείται πλεονέκτημα η ύπαρξη δίγλωσσων μαθητών/τριών στην τάξη. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 3 5,5 5,5 5,5 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
24 43,6 43,6 49,1 

Συμφωνώ 20 36,4 36,4 85,5 

Συμφωνώ απόλυτα 8 14,5 14,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Η αντίληψη πως είναι πλεονέκτημα η ύπαρξη δίγλωσσων μαθητών/τριών στην τάξη 

αντιπροσωπεύει 28 από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος δηλαδή σύμφωνα με τον 

πίνακα το 50,9%. Το υπόλοιπο 43,6% δεν συμφωνεί αλλά ούτε διαφωνεί με την 

παραπάνω άποψη και μόλις το 5,5% διαφωνεί. 
 

 

Άποψη 4: 

Θεωρείται μειονέκτημα η ύπαρξη δίγλωσσων μαθητών/τριών στην τάξη. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 16 29,1 29,1 29,1 

Διαφωνώ 22 40,0 40,0 69,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
15 27,3 27,3 96,4 

Συμφωνώ 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Αντιστοίχως με την αντίληψη πως η ύπαρξη δίγλωσσων μαθητών/τριών θεωρείται 

μειονέκτημα στην τάξη διαφωνεί το 69,1% των συμμετεχόντων, το 27,3% δεν 

διαφωνεί και δεν συμφωνεί, ενώ βρίσκει σύμφωνους 2 εκπαιδευτικούς που 

αντιπροσωπεύουν το 3,6%. 

 

Άποψη 5: 

Η ώρα του διαλείμματος είναι ευκαιρία για διαπροσωπική επαφή των εκπαιδευτικών με τα 

δίγλωσσα παιδιά. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ 5 9,1 9,1 9,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
9 16,4 16,4 25,5 

Συμφωνώ 29 52,7 52,7 78,2 

Συμφωνώ απόλυτα 12 21,8 21,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών (74,5%) θεωρεί πως το διάλειμμα 

είναι μια καλή ευκαιρία για διαπροσωπική επαφή με τα δίγλωσσα παιδιά. Ωστόσο το 

9,1% διαφωνεί με την παραπάνω άποψη και το 16,4% διατηρεί μια πιο ουδέτερη 

στάση αφού ούτε διαφωνεί, ούτε συμφωνεί. 

 
Άποψη 6: 

Υπάρχει επιβάρυνση του κέντρου του εγκεφάλου στα δίγλωσσα παιδιά. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 8 14,5 14,5 14,5 

Διαφωνώ 19 34,5 34,5 49,1 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
23 41,8 41,8 90,9 

Συμφωνώ 3 5,5 5,5 96,4 

Συμφωνώ απόλυτα 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Όσον αφορά την άποψη πως το κέντρο του εγκεφάλου επιβαρύνεται στα δίγλωσσα 

παιδιά φαίνεται πως δεν βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, με 

ποσοστό 49%. Ωστόσο είναι μικρή η διαφορά (41,8%) με τους εκπαιδευτικούς που 

σημείωσαν πως δεν διαφωνούν αλλά ούτε συμφωνούν με την παραπάνω άποψη.  

Τέλος υπάρχει και το 9,1% των εκπαιδευτικών που πιστεύουν ότι όντως υπάρχει 

επιβάρυνση του κέντρου του εγκεφάλου στα δίγλωσσα παιδιά. 

 
Άποψη 7: 

Η διγλωσσία δημιουργεί μαθησιακά προβλήματα στα παιδιά. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 8 14,5 14,5 14,5 

Διαφωνώ 27 49,1 49,1 63,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
12 21,8 21,8 85,5 

Συμφωνώ 6 10,9 10,9 96,4 

Συμφωνώ απόλυτα 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Το 63,6% διαφωνεί με την άποψη πως η διγλωσσία δημιουργεί μαθησιακά 

προβλήματα στα παιδιά, ενώ το 14,5% συμφωνεί. Υπάρχει όμως και ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό (21,8%) που επέλεξε την μέση οδό, με την απάντηση ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ. 

 
Άποψη 8: 

Η μαθησιακή εξέλιξη των δίγλωσσων παιδιών στην επόμενη βαθμίδα θα είναι αρκετά καλή. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 1 1,8 1,8 1,8 

Διαφωνώ 1 1,8 1,8 3,6 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
17 30,9 30,9 34,5 

Συμφωνώ 33 60,0 60,0 94,5 

Συμφωνώ απόλυτα 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Το 65,5% των εκπαιδευτικών πιστεύει πως η μαθησιακή εξέλιξη των δίγλωσσων 

παιδιών θα είναι αρκετά καλή στην επόμενη βαθμίδα σε αντίθεση με το 3,6% που 

διαφωνεί με την παραπάνω άποψη. Υπάρχει ωστόσο πάλι ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό (30,9%) που δεν διαφωνεί αλλά ούτε συμφωνεί με την άποψη αυτή. 

 

Άποψη 9: 

Θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό τμήμα διδασκαλίας για τους δίγλωσσους μαθητές. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 8 14,5 14,5 14,5 

Διαφωνώ 26 47,3 47,3 61,8 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
15 27,3 27,3 89,1 

Συμφωνώ 5 9,1 9,1 98,2 

Συμφωνώ απόλυτα 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Από το σύνολο των απαντήσεων προκύπτει ότι το 61,8% δεν πιστεύει πως θα έπρεπε 

να υπάρχει ξεχωριστό τμήμα διδασκαλίας για τους δίγλωσσους μαθητές σε αντίθεση 

με το 10,9%  που πιστεύει πως θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό τμήμα διδασκαλίας. 

Το 27,3% δεν συμφωνεί αλλά ούτε και διαφωνεί με την παραπάνω άποψη.  

 

 
Άποψη 10: 

Οι γονείς έχουν το περισσότερο μερίδιο ευθύνης για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

των παιδιών τους. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαφωνώ απόλυτα 2 3,6 3,6 3,6 

Διαφωνώ 27 49,1 49,1 52,7 

Ούτε διαφωνώ, ούτε 

συμφωνώ 
16 29,1 29,1 81,8 

Συμφωνώ 7 12,7 12,7 94,5 

Συμφωνώ απόλυτα 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (52,7% ) διαφωνούν με την άποψη πως οι γονείς των 

δίγλωσσων παιδιών έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας των παιδιών τους. Υπάρχει όμως και το 18,2% που θεωρεί πως η 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αφορά περισσότερο τους γονείς των δίγλωσσων 

παιδιών. Το 29,1% δεν διαφωνεί αλλά ούτε και συμφωνεί με την άποψη αυτή.  

 

 

 

Ποσοτική ανάλυση και περιγραφική ανάλυση των στάσεων των εκπαιδευτικών 

σε θέματα διγλωσσίας και στα δίγλωσσα παιδιά 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στα 

δίγλωσσα παιδιά και στις πρακτικές που ακολουθούν σε θέματα διγλωσσίας. 
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Ερώτηση 1: 

Συναντάτε δυσκολίες στην επικοινωνία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,5 5,5 5,5 

Λίγο 24 43,6 43,6 49,1 

Αρκετά 23 41,8 41,8 90,9 

Πολύ 5 9,1 9,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Από τις απαντήσεις προκύπτει πως το 94,5% των εκπαιδευτικών, ποσοστό αρκετά 

σημαντικό φαίνεται να συναντούν δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τα δίγλωσσα 

παιδιά. Μόνο το 5,5% των εκπαιδευτικών δε συναντά καθόλου δυσκολίες στην 

επικοινωνία. Αναλυτικότερα το 43,6% αντιμετωπίζει λίγες δυσκολίες, το 41,8% 

αρκετές και το 9,1% συναντά πολλές δυσκολίες στην επικοινωνία του με τα δίγλωσσα 

παιδιά, όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα. 
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Ερώτηση 2: 

Συναντάτε δυσκολίες στη διδασκαλία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 5 9,1 9,1 9,1 

Λίγο 21 38,2 38,2 47,3 

Αρκετά 27 49,1 49,1 96,4 

Πολύ 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Στην ερώτηση εάν οι εκπαιδευτικοί συναντάνε δυσκολίες κατά τη διδασκαλία τους σε 

δίγλωσσους μαθητές μόλις το 9,1% ανέφερε πως δεν συναντά καθόλου δυσκολίες σε 

αντίθεση με το υπόλοιπο 89,9% που φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες.  

 

 

  

Αναλυτικότερα όπως φαίνεται και από το γράφημα, το  38,2% συναντά λίγες 

δυσκολίες αλλά το μισό περίπου του δείγματος (49,1%) αντιμετωπίζει αρκετές 

δυσκολίες. Υπάρχει και βεβαίως και το 3,6% των εκπαιδευτικών που δηλώνει ότι 

δυσκολεύεται πολύ στη διδασκαλία των δίγλωσσων μαθητών. 

 

Συγκρίνοντας τις δύο πρώτες ερωτήσεις προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται περισσότερο στην επικοινωνία παρά στη διδασκαλία  των δίγλωσσων 
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μαθητών/τριών, αφού το 94,5% συναντά δυσκολίες στην επικοινωνία και το 89,9% 

στη διδασκαλία αντίστοιχα. 

 
 

Ερώτηση 3: 

Ενθαρρύνετε τους/τις δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες να αναπτύξουν τη γλώσσα 

και τον πολιτισμό που φέρουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,5 5,5 5,5 

Λίγο 17 30,9 30,9 36,4 

Αρκετά 20 36,4 36,4 72,7 

Πολύ 12 21,8 21,8 94,5 

Πάρα πολύ 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Όσον αφορά το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν στην πράξη τα δίγλωσσα 

παιδιά στην ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού που φέρουν από το 

σπίτι οι απαντήσεις είναι ενθαρρυντικές. Φαίνεται πως το σύνολο των εκπαιδευτικών 

(94,5%) ενθαρρύνει τα δίγλωσσα παιδιά, άλλοι εκπαιδευτικοί λίγο (30,9%), το 36,4% 

ενθαρρύνει αρκετά τα παιδιά, το 21,8% πολύ και το 5,5% πάρα πολύ.  

 

Η επόμενη ερώτηση αναφέρεται στο βαθμό που επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί με τα 

δίγλωσσα παιδιά στη μητρική τους γλώσσα.  

 
Ερώτηση 4: 

Επικοινωνείτε μαζί τους στη μητρική τους γλώσσα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 45 81,8 81,8 81,8 

Λίγο 7 12,7 12,7 94,5 

Αρκετά 1 1,8 1,8 96,4 

Πολύ 1 1,8 1,8 98,2 

Πάρα πολύ 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Φαίνεται πως ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (81,8%) δεν επικοινωνεί κάνοντας χρήση 

της μητρικής γλώσσας των δίγλωσσων μαθητών, αποτέλεσμα αναμενόμενο αφού οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως δεν είναι δίγλωσσοι  και ενδεχομένως να 

μην γνωρίζουν τις μητρικές γλώσσες των παιδιών αυτών. Υπάρχει όμως και το 19,2 

% που επικοινωνεί με τα δίγλωσσα παιδιά χρησιμοποιώντας τη μητρική τους γλώσσα. 

 
Ερώτηση 5: 

Επιτρέπετε τη χρήση της μητρικής γλώσσας μεταξύ των δίγλωσσων στο 

μάθημα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 14 25,5 25,5 25,5 

Λίγο 19 34,5 34,5 60,0 

Αρκετά 10 18,2 18,2 78,2 

Πολύ 6 10,9 10,9 89,1 

Πάρα πολύ 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Στην ερώτηση αυτή το 25,5% των εκπαιδευτικών απάντησαν πως δεν επιτρέπουν 

καθόλου τη χρήση της μητρικής γλώσσας μεταξύ των δίγλωσσων την ώρα του 

μαθήματος σε αντίθεση με το 74,5% που επιτρέπει τη χρήση της μητρικής γλώσσας.   
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Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ξεκάθαρα πως υπερέχουν οι εκπαιδευτικοί που 

επιτρέπουν τη μερική χρήση της μητρικής (λίγο) με 34,5% δηλαδή 1/3 

εκπαιδευτικούς περίπου, ¼ εκπαιδευτικούς (25,5%) δεν επιτρέπει καθόλου τη χρήση 

της μητρικής και το 18,9% την επιτρέπει αρκετά. Ακολουθούν, σε απόλυτη ισοψηφία, 

οι εκπαιδευτικοί που επιτρέπουν πολύ και πάρα πολύ τη χρήση της μητρικής εν ώρα 

μαθήματος με 10,9%, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 21,8% των συμμετεχόντων, 

δηλαδή 1/5 εκπαιδευτικούς περίπου επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό (πολύ και πάρα πολύ)  

η επικοινωνία των δίγλωσσων μαθητών να γίνεται στη μητρική τους γλώσσα. 
 

 

Ερώτηση 6: 

Προτρέπετε τους γονείς να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα στο σπίτι; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 8 14,5 14,8 14,8 

Λίγο 11 20,0 20,4 35,2 

Αρκετά 19 34,5 35,2 70,4 

Πολύ 9 16,4 16,7 87,0 

Πάρα πολύ 7 12,7 13,0 100,0 

Total 54 98,2 100,0  

Missing System 1 1,8   

Total 55 100,0   
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Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή ήταν μοιρασμένες εξίσου σε όλες τις κατηγορίες 

και μία εκ των εκπαιδευτικών δεν απάντησε στην ερώτηση. Οπτικοποιώντας τα 

δεδομένα του πίνακα φαίνεται ξεκάθαρα η διαφοροποίηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών καθώς προκύπτει και μια κανονική κατανομή των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων.  

 

 
Το 35,2% των εκπαιδευτικών απάντησε πως προτρέπει αρκετά τους γονείς να μιλούν 

τη μητρική γλώσσα στο σπίτι, το 20,4% τους προτρέπει λίγο, ενώ το 16,7% τους 

προτρέπει πολύ. Το 14,8% δεν τους προτρέπει καθόλου ενώ το 13% τους προτρέπει 

πάρα πολύ. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερωτήσεων προκύπτει ότι 85,5% 

των εκπαιδευτικών ενθαρρύνουν τη χρήση της μητρικής γλώσσας στο σπίτι και 

74,5%  στο σχολείο. Επίσης σημαντικό είναι πως το 25,5% των νηπιαγωγών δεν 

επιτρέπουν καθόλου τη χρήση της μητρικής στην τάξη, ενώ το 14,5% δεν 

ενθαρρύνουν καθόλου τη χρήση της μητρικής στο σπίτι. Αποδέχονται περισσότερο τη 

μητρική ως γλώσσα του σπιτιού και όχι του σχολείου. 
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Ερώτηση 7: 

Χρησιμοποιείτε οπτικοακουστικό υλικό από τη χώρα προέλευσης των 

δίγλωσσων μαθητών/τριών σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 27 49,1 49,1 49,1 

Λίγο 21 38,2 38,2 87,3 

Αρκετά 3 5,5 5,5 92,7 

Πολύ 2 3,6 3,6 96,4 

Πάρα πολύ 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Όσον αφορά τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού από τη χώρα προέλευσης των 

δίγλωσσων μαθητών/τριών, οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί (49,1%) απάντησαν πως 

δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Από το υπόλοιπο 51,9% χρησιμοποιεί λίγο το υλικό 

το 38,2%, αρκετά  το 5,5%, πολύ και πάρα πολύ το 3,6% αντίστοιχα όπως φαίνεται 

και το γράφημα που ακολουθεί. 
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Ερώτηση 8: 

Ενθαρρύνετε τους γονείς των δίγλωσσων μαθητών/τριών σας να συμμετέχουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,5 5,5 5,5 

Λίγο 7 12,7 12,7 18,2 

Αρκετά 20 36,4 36,4 54,5 

Πολύ 18 32,7 32,7 87,3 

Πάρα πολύ 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται πως ενθαρρύνουν τους γονείς 

των δίγλωσσων παιδιών να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά 

ποσοστό 94,5%. Μόνο 3 εκπαιδευτικοί απάντησαν πως δεν τους ενθαρρύνουν 

καθόλου, το οποίο μεταφράζεται σε 5,5%. Όπως φαίνεται και από το γράφημα που 

ακολουθεί οι γονείς των δίγλωσσων ενθαρρύνονται αρκετά από τις νηπιαγωγούς 

(36,4%) προκειμένου να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Οι νηπιαγωγοί ενθαρρύνουν πολύ τους γονείς των δίγλωσσων  κατά 32,7%, ενώ πάρα 

πολύ κατά 12,7%. Το ποσοστό αυτό είναι αντίστοιχο και με τις νηπιαγωγούς που 

ενθαρρύνουν λίγο τους γονείς των δίγλωσσων παιδιών να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική δράση (12,7%). 
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Ερώτηση 9: 

Πόσο σας δυσκολεύει  στο μάθημα το λεξιλόγιο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,5 5,5 5,5 

Λίγο 18 32,7 32,7 38,2 

Αρκετά 20 36,4 36,4 74,5 

Πολύ 9 16,4 16,4 90,9 

Πάρα πολύ 5 9,1 9,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Το λεξιλόγιο φαίνεται να δυσκολεύει αρκετά το 36,4% των νηπιαγωγών, ενώ λίγο και 

καθόλου το 38,2%. Υπάρχουν όμως και νηπιαγωγοί που θεωρούν πως το λεξιλόγιο 

τους δυσκολεύει πολύ και πάρα πολύ κατά 25,5%. 

 
Ερώτηση 10: 

Πόσο σας δυσκολεύει στο μάθημα η φωνολογία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 5 9,1 9,1 9,1 

Λίγο 17 30,9 30,9 40,0 

Αρκετά 20 36,4 36,4 76,4 

Πολύ 7 12,7 12,7 89,1 

Πάρα πολύ 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Η φωνολογία φαίνεται να δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς αρκετά, εξίσου με το 

λεξιλόγιο, κατά 36,4%. Οι νηπιαγωγοί που θεωρούν πως η φωνολογία δεν τους 

δυσκολεύει καθόλου ή τους δυσκολεύει λίγο στο μάθημα εντάσσονται στο 40% ενώ 

υπάρχει και το 23,6% που δυσκολεύονται από τη φωνολογία πολύ και πάρα πολύ. 

 
Ερώτηση 11: 

Πόσο σας δυσκολεύει στο μάθημα η γραμματική-μορφολογία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,5 5,5 5,5 

Λίγο 20 36,4 36,4 41,8 

Αρκετά 14 25,5 25,5 67,3 

Πολύ 12 21,8 21,8 89,1 
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Πάρα πολύ 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Η γραμματική και η φωνολογία δυσκολεύει πολύ και πάρα πολύ 32,7% των 

νηπιαγωγών ενώ το 41,9% δυσκολεύεται λίγο ή καθόλου. Το 25,5% δυσκολεύεται 

αρκετά από τη γραμματική και τη φωνολογία. 

 

 

 Ερώτηση 12: 

Πόσο σας δυσκολεύει στο μάθημα η γραμματική-σύνταξη; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,5 5,5 5,5 

Λίγο 15 27,3 27,3 32,7 

Αρκετά 18 32,7 32,7 65,5 

Πολύ 12 21,8 21,8 87,3 

Πάρα πολύ 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Η γραμματική και η σύνταξη φαίνεται να δυσκολεύει πολύ και πάρα πολύ το 34,5% 

των νηπιαγωγών. Το 32,7% δυσκολεύεται αρκετά, ενώ το υπόλοιπο 32,8% 

δυσκολεύεται λίγο ή και καθόλου. 

 
Ερώτηση 13: 

Πόσο σας δυσκολεύει στο μάθημα ο προφορικός λόγος; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 5,5 5,5 5,5 

Λίγο 16 29,1 29,1 34,5 

Αρκετά 20 36,4 36,4 70,9 

Πολύ 10 18,2 18,2 89,1 

Πάρα πολύ 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Ο προφορικός λόγος των δίγλωσσων φαίνεται να δυσκολεύει αρκετά το 36,4% των 

νηπιαγωγών, πολύ και πάρα πολύ το 29,1% ενώ λίγο ή καθόλου το 34,6%. 

 

Συγκεντρωτικά από τις πέντε τελευταίες ερωτήσεις προκύπτει πως τα ζητήματα που 

δυσκολεύουν λιγότερο (κλίμακες: καθόλου και λίγο) τις νηπιαγωγούς είναι η 
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γραμματική – μορφολογία με 41,9% και η φωνολογία με 40%. Ακολουθούν το 

λεξιλόγιο με 38,2%, ο προφορικός λόγος με 34,6% και η γραμματική – σύνταξη με 

32,8%. 

Αντιστοίχως οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως δυσκολεύονται περισσότερο στο μάθημα 

(κλίμακες: πολύ και πάρα πολύ), με τη γραμματική – σύνταξη κατά 34,5%, 

ακολουθούν τα ζητήματα γραμματικής – μορφολογίας με 32,7% και ο προφορικός 

λόγος με 29,1%. Η φωνολογία  δυσκολεύει πολύ και πάρα πολύ το 23,6% των 

νηπιαγωγών και το λεξιλόγιο το 25,5%.  

 

 

Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όσον αφορά τη διδασκαλία των 

δίγλωσσων μαθητών/τριών 

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου συμπεριλήφθηκαν δύο γενικές ερωτήσεις 

αυτοαξιολόγησης των νηπιαγωγών που αφορούν τη διδασκαλία των δίγλωσσων 

παιδιών και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου. 
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Ερώτηση 1: 

Πιστεύετε πως οι σπουδές και η εμπειρία σας, σας έχουν εφοδιάσει επαρκώς 

για να διδάξετε σε δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 16 29,1 29,1 29,1 

Λίγο 20 36,4 36,4 65,5 

Αρκετά 16 29,1 29,1 94,5 

Πολύ 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει πως οι νηπιαγωγοί περιοχής που 

μελετούμε νιώθουν πως οι σπουδές και οι εμπειρίες τους δεν τους έχουν εφοδιάσει 

επαρκώς για να διδάξουν σε δίγλωσσα παιδιά κατά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 

(65,5%). Μόνο το 34,6% δήλωσε πως έχει αρκετά και πολλά εφόδια για να διδάξει σε 

δίγλωσσους/ες μαθητές /τριές. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από τους 

εκπαιδευτικούς δεν επέλεξε την απάντηση πάρα πολύ, κάτι που σημαίνει πως κανείς 

δεν νιώθει απολύτως εφοδιασμένος για να διαχειριστεί και να διδάξει τα δίγλωσσα 

παιδιά. 

 
Ερώτηση 2: 

Θεωρείτε ικανοποιητικό το έργο σας αναφορικά με τη διδασκαλία των 

δίγλωσσων μαθητών/τριών; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 3,6 3,6 3,6 

Λίγο 15 27,3 27,3 30,9 

Αρκετά 29 52,7 52,7 83,6 

Πολύ 8 14,5 14,5 98,2 

Πάρα πολύ 1 1,8 1,8 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν αρκετά 

εφοδιασμένοι στα θέματα διγλωσσίας, κρίνουν πως το έργο τους είναι αρκετά 

ικανοποιητικό με ποσοστό 52,7%. Το 30,9% των νηπιαγωγών θεωρούν το έργο τους 

λίγο ή καθόλου ικανοποιητικό και το 16,3% πολύ και πάρα πολύ ικανοποιητικό. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του ανοικτού 

τύπου, κατηγοριοποιήθηκαν προκειμένου να προκύψει μια στατιστική ποσοστιαία 

ανάλυση και να παρουσιαστούν αναλυτικά. 

 

 Ερώτηση 1: 
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Η πρώτη ερώτηση κατέγραψε την άποψη των εκπαιδευτικών για το αν θα πρέπει να 

παροτρύνουν όλους τους γονείς, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, να 

συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και με ποιους τρόπους. 
 

 

Συνεργασία γονέων και σχολείου 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 55 100,0 100,0 100,0 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα δείχνουν πως το σύνολο των νηπιαγωγών συμφωνούν 

με την παραπάνω άποψη και μάλιστα προτείνουν πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες. 

Τρόποι συνεργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Συνεργασία με όλους τους 

γονείς ανεξάρτητα από τη 

χώρα προέλευσης 

8 14,5 15,4 15,4 

Ενημέρωση γονέων από τον 

εκπαιδευτικό 
8 14,5 15,4 30,8 

Επίσκεψη του γονέα στην 

τάξη 
18 32,7 34,6 65,4 

Παροχή πληροφοριών 6 10,9 11,5 76,9 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες και 

προγράμματα 

6 10,9 11,5 88,5 

Άνοιγμα του σχολείου στους 

αλλόγλωσσους γονείς 
6 10,9 11,5 100,0 

Total 52 94,5 100,0  

Missing System 3 5,5   

Total 55 100,0   
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Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (το 32,7%) πρότειναν ως ένα καλό τρόπο συνεργασίας 

την επίσκεψη του γονέα στην τάξη, προκειμένου να παρουσιάσει και στα παιδιά  

στοιχεία του πολιτισμού, της γλώσσας και της χώρας του. Το 14,5% των νηπιαγωγών 

δεν πρότεινε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο συνεργασίας παρά τόνισε τη σπουδαιότητα 

της συνεργασίας γονέων και σχολείου και τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά. 

Άλλο ένα 14,5% προτίμησε η συνεργασία με τους γονείς να έχει τη μορφή 

ενημέρωσης του γονέα από την εκπαιδευτικό. Υπήρχε και το 10,9% των 

εκπαιδευτικών που πρότεινε πως οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών/τριών θα 

μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες για την κουλτούρα, τη γλώσσα και τη χώρα 

τους οι οποίες θα αξιοποιηθούν στο μάθημα από τη δασκάλα της τάξης. Αντίστοιχα, 

το 10,9% πρότεινε την ενεργό συμμετοχή των γονέων σε προγράμματα και 

δραστηριότητες προκειμένου να αντιληφθούν καλύτερα την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τέλος το υπόλοιπο 10,9% πρότεινε άνοιγμα του σχολείου σε αλλόγλωσσους γονείς 

χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις.  

 

Ερώτηση 2: 
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Η επόμενη ερώτηση αφορά την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας στα πλαίσια της 

τάξης και τους τρόπους αξιοποίησής της ή τους λόγους της μη αξιοποίησής της.  

 

Αξιοποιείτε τη μητρική γλώσσα των δίγλωσσων μαθητών μέσα στην τάξη; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 38 69,1 69,1 69,1 

ΟΧΙ 17 30,9 30,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

 

Το 69,1% των νηπιαγωγών δήλωσαν πως αξιοποιούν τις μητρικές γλώσσες των 

δίγλωσσων μαθητών τους σε αντίθεση με το 30,9% πως δεν τις αξιοποιούν. Περίπου 

7 στους 10 εκπαιδευτικούς αξιοποιούν τη μητρική γλώσσα των μαθητών/τριών τους, 

ποσοστό αρκετά σημαντικό και παρακάτω περιγράφουν τους τρόπους αξιοποίησης.  
 

Τρόποι αξιοποίησης 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απάντησαν 3 5,5 7,9 7,9 

Με δραστηριότητες 15 27,3 39,5 47,4 

Ενθαρρύνοντας τους 

μαθητές να μιλήσουν τη 

μητρική τους γλώσσα 

4 7,3 10,5 57,9 
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Χρησιμοποιώντας λέξεις/ 

εκφράσεις της μητρικής 

γλώσσας των μαθητών μου 

11 20,0 28,9 86,8 

Ανάλογα με το θέμα 2 3,6 5,3 92,1 

Παρουσιάζοντας την 

κουλτούρα και κάνοντας 

συγκρίσεις 

1 1,8 2,6 94,7 

Άλλο 2 3,6 5,3 100,0 

Total 38 69,1 100,0  

Missing System 17 30,9   

Total 55 100,0   

 

Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (27,3%) δήλωσαν πως αξιοποιούν τη μητρική γλώσσα 

των μαθητών/τριών τους με δραστηριότητες όπως τραγούδια, αφήγηση παραμυθιών, 

παρουσίαση και αναπαράσταση εθίμων, παρασκευή παραδοσιακών φαγητών, 

παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια της χώρας καταγωγής, παιχνίδια ρόλων και άλλες 

δραστηριότητες. Το 20% των νηπιαγωγών δήλωσε ότι κάνει χρήση κάποιων λέξεων ή 

εκφράσεων της μητρικής γλώσσας των μαθητών/τριών, όπως καλημέρα, τι κάνεις, 

ευχαριστώ, χρόνια πολλά και άλλες λέξεις της καθημερινότητας. Το 7,3%  δήλωσε 

πως ενθαρρύνει τα δίγλωσσα παιδιά να μιλήσουν τη μητρική τους γλώσσα μέσα στην 
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τάξη, να μεταφράσει κάποιες λέξεις προκειμένου τα άλλα παιδιά να ακούσουν και να 

τις επαναλάβουν και το 5,5% των νηπιαγωγών δεν έδωσε καμία επεξήγηση. Το 3,6% 

των εκπαιδευτικών είπε πως ανάλογα με το θέμα που επεξεργάζονται στην τάξη κάθε 

φορά, εντάσσει όποτε είναι εφικτό και τη μητρική γλώσσα των δίγλωσσων 

μαθητών/τριών τους. Επίσης 3,6% των νηπιαγωγών πρότεινε άλλους τρόπους 

αξιοποίησης όπως να γνωρίσουν κι άλλες γλώσσες, να αντιληφθούν τη 

διαφορετικότητα των γλωσσών και των λαών. 

 
Οι 3 στους 10 νηπιαγωγοί δήλωσαν πως δεν αξιοποιούν τις μητρικές γλώσσες των 

παιδιών για τους λόγους που ακολουθούν: 

Γιατί όχι; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν γνωρίζω τη γλώσσα 6 10,9 35,3 35,3 

Δεν εξυπηρετεί 

επικοινωνιακούς σκοπούς 
5 9,1 29,4 64,7 

Δεν χρειάζεται γιατί οι 

μαθητές μου μιλάνε ελληνικά 
2 3,6 11,8 76,5 

Οι μαθητές μου αρνούνται 

ότι ξέρουν κι άλλη γλώσσα 
3 5,5 17,6 94,1 

Λόγω αμέλειας 1 1,8 5,9 100,0 

Total 17 30,9 100,0  

Missing System 38 69,1   

Total 55 100,0   
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Κυριαρχεί το 35,3% γιατί δεν γνωρίζει τη γλώσσα τους, ακολουθεί το 9,1% των 

νηπιαγωγών που θεωρεί πως η αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας δε εξυπηρετεί 

κάποιο επικοινωνιακό ή άλλο σκοπό. Το 5,5%  δήλωσε πως δεν αξιοποιεί τη μητρική 

γιατί οι μαθητές τους αρνούνται ότι ξέρουν κι άλλη γλώσσα και το 3,6% είπε πως δε 

χρειάζεται γιατί οι μαθητές/τριες μιλάνε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Υπήρχε 

και μία νηπιαγωγός που δήλωσε ότι δεν την αξιοποιεί λόγω αμέλειας. 

 
Ερώτηση 3: 

Καταγράφει τις απόψεις των εκπαιδευτικών που αφορούν την ύπαρξη γλωσσών και 

γραμματισμών πλην της ελληνικής στο οπτικό περιβάλλον της τάξης. 

 

Πρέπει να υπάρχουν στο οπτικό περιβάλλον της τάξης άλλες 

γλώσσες/γραμματισμοί πλην της ελληνικής; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 32 58,2 58,2 58,2 

ΟΧΙ 19 34,5 34,5 92,7 

ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ 4 7,3 7,3 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Οι περισσότεροι απάντησαν πως πρέπει να υπάρχουν (58,2%), ωστόσο 34,5% 

υποστήριξαν την άποψη πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους 

γραμματισμοί. Υπήρχαν όμως και 4 εκπαιδευτικοί (7,3% των συμμετεχόντων) που 

σημείωσαν και τις δύο απαντήσεις. Όλες οι απαντήσεις αιτιολογήθηκαν ως εξής: 

 

Ναι, για... 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχω άποψη 2 3,6 5,6 5,6 

Να έρθουν σε επαφή με 

άλλες γλώσσες 
7 12,7 19,4 25,0 

Ζούμε σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία 
4 7,3 11,1 36,1 

Να νιώσουν οικεία οι 

δίγλωσσοι μαθητές 
4 7,3 11,1 47,2 

Να αναπτύξουν 

αντιρατσιστική συμπεριφορά 

οι υπόλοιποι μαθητές 

6 10,9 16,7 63,9 

Να κατανοούν καλύτερα, 

λέξεις και έννοιες 
1 1,8 2,8 66,7 

Να ενθαρρύνω τους 

δίγλωσσους να 

χρησιμοποιούν τη μητρική 

τους γλώσσα 

3 5,5 8,3 75,0 

Να προσφέρω οπτικά και 

γνωστικά ερεθίσματα 
5 9,1 13,9 88,9 

Όταν προκύπτει από θέμα 

που μας απασχολεί 
3 5,5 8,3 97,2 

Αν υπάρχουν πολλοί 

δίγλωσσοι μαθητές 
1 1,8 2,8 100,0 

Total 36 65,5 100,0  

Missing System 19 34,5   

Total 55 100,0   

 

Από τις νηπιαγωγούς που χειροκροτούν την ύπαρξη ποικίλων γλωσσών και 

γραμματισμών στο οπτικό περιβάλλον της τάξης το 12,7% πιστεύει πως είναι μια 

καλή ευκαιρία να έρθουν οι μαθητές/τριες του σε επαφή με άλλες γλώσσες. Το 10,9% 

θεωρεί πως έτσι τα παιδιά θα αναπτύξουν αντιρατσιστική συμπεριφορά, το 9,1% πως 

θα προσφέρει οπτικά και γνωστικά ερεθίσματα. Ακολουθούν ισόβαθμα με 7,3% οι 
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εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν πως ζούμε σε μια πολύ-πολιτισμική κοινωνία άρα 

είναι λογικό να υπάρχει ποικιλία γλωσσών και γραμματισμών στο οπτικό περιβάλλον 

της τάξης και οι νηπιαγωγοί που θεωρούν πως η ύπαρξη αυτών των γραμματισμών θα 

βοηθήσει τα δίγλωσσα παιδιά να νιώσουν μεγαλύτερη οικειότητα. Οι εκπαιδευτικοί 

που πιστεύουν πως οι γραμματισμοί θα ενθαρρύνουν τους/τις δίγλωσσους/ες να 

χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους καλύπτουν το 5,5%, όπως επίσης και οι 

νηπιαγωγοί που στηρίζουν την ύπαρξη τέτοιων γραμματισμών αρκεί να  αιτιολογείται 

από το θέμα που ασχολούνται κάθε φορά. Το 3,6% απάντησαν θετικά χωρίς όμως να 

επεξηγήσουν, ανέφεραν πως δεν έχουν άποψη, ενώ υπάρχει και το 1,8% που 

υποστήριξε πως οι γραμματισμοί θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση εννοιών 

και λέξεων και άλλο 1,8% που υποστηρίζει την ύπαρξη τέτοιων γραμματισμών αρκεί 

να υπάρχουν πολλοί δίγλωσσοι μαθητές στην τάξη. 

 

 

 

 

Όχι, γιατί... 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 5,5 15,8 15,8 

Στόχος είναι η ελληνική 

γλώσσα 
5 9,1 26,3 42,1 

Δεν εξυπηρετεί κανένα 

σκοπό 
4 7,3 21,1 63,2 

Θα μπερδέψει/ Θα φέρει 

σύγχυση στους μαθητές 
5 9,1 26,3 89,5 

Το θεωρώ υπερβολικό 1 1,8 5,3 94,7 

Είναι πολύ νωρίς 1 1,8 5,3 100,0 

Total 19 34,5 100,0  

Missing System 36 65,5   

Total 55 100,0   

 

Από τις νηπιαγωγούς που δήλωσαν πως δεν επιθυμούν ποικιλία γλωσσών και 

γραμματισμών στο οπτικό περιβάλλον της τάξης τους, κατά 9,1% θεωρούν ότι  θα 

μπερδέψουν και θα φέρουν σύγχυση στους μαθητές και κατά επίσης 9,1% ότι στόχος 

του σχολείου είναι η ελληνική γλώσσα, άρα αυτή και μόνο αυτή θα πρέπει να υπάρχει 
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στο οπτικό περιβάλλον της τάξης. Το 7,3% θεωρεί πως η ύπαρξη τέτοιων 

γραμματισμών δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, το 5,5% δεν αιτιολόγησε την αρνητική 

του απάντηση, το 1,8% θεωρεί υπερβολική την ύπαρξη τέτοιων γραμματισμών και το 

υπόλοιπο 1,8% ότι είναι πολύ νωρίς για να τα συμπεριλάβουμε μέσα στην τάξη. 

 
Ερώτηση 4: 

Η ερώτηση αυτή καταγράφει την άποψη των νηπιαγωγών για τα ακούσματα που 

πρέπει να υπάρχουν μέσα στην τάξη. 

Πρέπει να υπάρχουν ακούσματα στην τάξη άλλων γλωσσών πλην της 

ελληνικής; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 49 89,1 89,1 89,1 

ΟΧΙ 3 5,5 5,5 94,5 

ΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 
 

 

Οι νηπιαγωγοί στην πλειοψηφία τους (89,1%) εγκρίνουν την ύπαρξη ποικίλων 

γλωσσικών ακουσμάτων. Κυρίως πιστεύουν, κατά 21,8%, πως τα ακούσματα θα 
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βοηθήσουν την ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο διαφορετικό και κατά 20% 

πως αντικατοπτρίζουν την πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε άρα είναι θεμιτά και 

χρήσιμα. Το 18,2% πρεσβεύει πως μέσω των ακουσμάτων οι μαθητές/τριες θα 

έρθουν σε επαφή και θα γνωρίσουν κι άλλες γλώσσες ενώ το 10,9% δεν αιτιολόγησε 

την απάντησή του.  

 

Ναι, για.. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 6 10,9 11,1 11,1 

Αρκεί να υπάρχει 

σκοπός/στόχος 
3 5,5 5,6 16,7 

Ανάπτυξη θετικών στάσεων 

απέναντι στο διαφορετικό 
12 21,8 22,2 38,9 

Να έρθουν σε επαφή και να 

γνωρίσουν κι άλλες γλώσσες 

και πολιτισμούς 

10 18,2 18,5 57,4 

Ζούμε σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία 
11 20,0 20,4 77,8 

Να ενθαρρύνω τη χρήση της 

μητρικής γλώσσας των 

δίγλωσσων μαθητών 

4 7,3 7,4 85,2 

Να εκφραστούν όλα τα 

παιδιά 
4 7,3 7,4 92,6 

Ενίσχυση γλωσσικής 

ικανότητας και γλωσσικής 

παραγωγής 

2 3,6 3,7 96,3 

Να υπάρχει περιβάλλον με 

πολλά ερεθίσματα 
2 3,6 3,7 100,0 

Total 54 98,2 100,0  

Missing System 1 1,8   

Total 55 100,0   

 

Ποσοστό 7,3%  συγκέντρωσαν αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν πως τα 

ακούσματα θα ενθάρρυναν τη χρήση της μητρικής γλώσσας των δίγλωσσων παιδιών 

και οι νηπιαγωγοί που πιστεύουν ότι είναι ένα μέσο για να εκφραστούν όλα τα παιδιά. 

Τέλος ποσοστά 3,6% κάλυψαν οι νηπιαγωγοί που υποστηρίζουν πως πρέπει να 
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υπάρχει περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα και οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως έτσι 

θα ενισχυθεί η γλωσσική ικανότητα και η γλωσσική παραγωγή των παιδιών. 

 
 

Όχι, γιατί... 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 1 1,8 50,0 50,0 

Δεν υπάρχει λόγος 1 1,8 50,0 100,0 

Total 2 3,6 100,0  

Missing System 53 96,4   

Total 55 100,0   

 

Το 5,5% των νηπιαγωγών δεν επιθυμούν την ύπαρξη ακουσμάτων στην τάξη άλλων 

γλωσσών πλην της ελληνικής κυρίως  χωρίς αιτιολόγηση. Μία εκπαιδευτικός μόνο 

αιτιολογεί την αρνητική της απάντηση αναφέροντας πως δεν υπάρχει λόγος να 

υπάρχουν άλλα ακούσματα πλην της ελληνικής στην τάξη. 

 

Ερώτηση 5: 

Στην ερώτηση αυτή δεν απάντησαν 2 εκπαιδευτικοί που αντιπροσωπεύουν το 3,6% 

του συνόλου. 

 

Ποιά γλώσσα προτείνετε στους γονείς των δίγλωσσων μαθητών να μιλούν στα παιδιά τους; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 3,6 3,6 3,6 

Μητρική 11 20,0 20,0 23,6 

Και τη μητρική και την 

ελληνική 
21 38,2 38,2 61,8 

Ελληνική 14 25,5 25,5 87,3 

Ανάλογα με το επίπεδο 5 9,1 9,1 96,4 

Όποια γνωρίζει καλύτερα 2 3,6 3,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Από τον πίνακα βλέπουμε πως οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (38,2%) προτείνουν στους 

γονείς να μιλούν και της δύο γλώσσες στα παιδιά τους. Ακολουθεί με 25,5% η 

πρόταση για χρήση της ελληνικής γλώσσας και έπεται με μικρή διαφορά στο 20% η 

πρόταση για χρήση της μητρικής. Το 9,1% των εκπαιδευτικών προτείνει μια άλλη 

προσέγγιση που αφορά το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας των δίγλωσσων 

μαθητών/τριών, η οποία αναλύεται παρακάτω και το 3,6%  προτείνει στους γονείς να 

χρησιμοποιούν όποια γλώσσα γνωρίζουν καλύτερα. 

Τη μητρική για... 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 5,5 9,7 9,7 

Απαραίτητη η διατήρηση της 

ταυτότητας, της επαφής με 

την πατρίδα 

20 36,4 64,5 74,2 

Μαθαίνουν εύκολα 1 1,8 3,2 77,4 

Για να μάθει σωστά και τις 

δύο γλώσσες 
5 9,1 16,1 93,5 

Η διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας είναι ρόλος του 

σχολείου. 

2 3,6 6,5 100,0 

Total 31 56,4 100,0  

Missing System 24 43,6   

Total 55 100,0   
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Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν τη χρήση της μητρικής γλώσσας στο σπίτι με ποσοστό 

36,4% γιατί θεωρούν πως αυτός είναι ένας τρόπος διατήρησης της ταυτότητας, της 

ιστορίας, της επαφής με την πατρίδα και τις ρίζες τους. Το 9,1% θεωρεί πως η χρήση 

της μητρικής γλώσσας θα βοηθήσει τους μικρούς μαθητές να μάθουν σωστά και τις 

δύο γλώσσες. Το 5,5% δεν αιτιολόγησε την απάντησή του ενώ το 3,6% προτείνει τη 

χρήση της μητρικής γιατί πιστεύει πως η διδασκαλία της ελληνικής δεν αφορά τους 

γονείς αλλά είναι ρόλος του σχολείου. Το 1,8% προτείνει την μητρική με τη 

αιτιολόγηση ότι τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα. 

 Την ελληνική για... 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 3,6 5,9 5,9 

Λόγους εξοικείωσης/ 

ενσωμάτωσης και 

επικοινωνίας 

18 32,7 52,9 58,8 

Καλύτερη σχολική επίδοση 11 20,0 32,4 91,2 

Επαγγελματική εξέλιξη 1 1,8 2,9 94,1 

Η διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας είναι ρόλος της 

οικογένειας 

2 3,6 5,9 100,0 

Total 34 61,8 100,0  

Missing System 21 38,2   

Total 55 100,0   
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Οι λόγοι που οι νηπιαγωγοί προτείνουν τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο σπίτι 

είναι κυρίως για λόγους εξοικείωσης, ενσωμάτωσης και επικοινωνίας με το 

κοινωνικό σύνολο με ποσοστό 32,7%. Επιπλέον το 20% προτείνει στους γονείς τη 

χρήση της ελληνικής, προκειμένου να έχουν τα παιδιά τους καλύτερη σχολική 

επίδοση. Το 3,6% θεωρεί πως η οικογένεια πρέπει να διδάξει την ελληνική γλώσσα 

στο παιδί και το 1,8% για να έχει καλή επαγγελματική εξέλιξη. 

  

Αναφέρθηκε πιο πάνω πως το 9,1% των εκπαιδευτικών προτείνει μια άλλη 

προσέγγιση που αφορά το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας των δίγλωσσων 

μαθητών/τριών. 

Ανάλογα με το επίπεδο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εάν οι μαθητές δε γνωρίζουν 

ελληνικά, προτείνω τη χρήση 

της ελληνικής στο σπίτι. Εάν 

γνωρίζουν, προτείνω τη 

μητρική. 

5 9,1 100,0 100,0 

Missing System 50 90,9   

Total 55 100,0   
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Συγκεκριμένα όλοι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους ανέφεραν πως εάν οι μαθητές 

δε γνωρίζουν καλά ελληνικά, τότε προτείνουν τη χρήση της ελληνικής στο σπίτι. Εάν 

όμως γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα τότε προτείνουν τη χρήση της μητρικής. 

Κανένας εκπαιδευτικός που αναφέρθηκε στο επίπεδο γνώσης της ελληνικής δεν είχε 

την αντίθετη άποψη.  

 

Ερώτηση 6: 

Η ερώτηση αυτή προσπάθησε να καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

δίγλωσσα παιδιά στο σχολείο σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Σημαντικό είναι πως 

μόνο το 7,3% των εκπαιδευτικών υποστήριξε πως τα δίγλωσσα παιδιά δεν 

αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στο σχολείο. Από τα προβλήματα που ανέφεραν το 

80% αφορούσε γλωσσικά προβλήματα και προβλήματα επικοινωνίας και το 50,9% 

κοινωνικά προβλήματα.  

 

Αναλυτικά: 

Γλωσσικά προβλήματα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Προβλήματα επικοινωνίας 19 34,5 43,2 43,2 

Προβλήματα κατανόησης 14 25,5 31,8 75,0 

Συντακτικά λάθη 2 3,6 4,5 79,5 

Προβλήματα έκφρασης 5 9,1 11,4 90,9 

Δυσκολία στη γλώσσα 4 7,3 9,1 100,0 

Total 44 80,0 100,0  

Missing System 11 20,0   

Total 55 100,0   
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Το 34,5% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας, 

το 25,5% προβλήματα κατανόησης και το 9,1% προβλήματα έκφρασης. Τέλος το 

7,3% υποστηρίζει πως αντιμετωπίζουν γενικότερα μια δυσκολία στη γλώσσα και το 

3,6% εντοπίζει τα προβλήματα στα συντακτικά λάθη. 
 

Κοινωνικά προβλήματα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 2 3,6 7,1 7,1 

Προβλήματα ένταξης 6 10,9 21,4 28,6 

Περιθωριοποίηση 2 3,6 7,1 35,7 

Προβλήματα στην 

διαπροσωπική επαφή με 

τους συμμαθητές τους 

8 14,5 28,6 64,3 

Εμπαιγμός από τους 

συμμαθητές τους 
2 3,6 7,1 71,4 

Ρατσισμός, προκαταλήψεις 3 5,5 10,7 82,1 

Περιέργεια των συμμαθητών 1 1,8 3,6 85,7 

Σχολική αποτυχία 3 5,5 10,7 96,4 

Προβλήματα ταυτότητας 1 1,8 3,6 100,0 

Total 28 50,9 100,0  

Missing System 27 49,1   

Total 55 100,0   
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Όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι/ες 

μαθητές/τριες οι νηπιαγωγοί κατά 14,5%  θεωρούν πως αντιμετωπίζουν κυρίως 

προβλήματα διαπροσωπικής επαφής με τους συμμαθητές τους. Ακολουθούν τα 

προβλήματα ένταξης με 10,9%, ο ρατσισμός - προκαταλήψεις και η σχολική 

αποτυχία με 5,5% ενώ με ποσοστά 3,6% ισοβαθμούν τα προβλήματα 

περιθωριοποίησης και εμπαιγμού από τους συμμαθητές τους. Σε ποσοστά 1,8% οι 

εκπαιδευτικοί κατατάσσουν τα προβλήματα ταυτότητας και της περιέργειας των 

συμμαθητών αντιστοίχως. 

 
 

Δεν έχουν κανένα πρόβλημα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν έχουν κανένα πρόβλημα 2 3,6 50,0 50,0 

Δεν έχουν πρόβλημα εάν 

μιλάνε ελληνικά 
1 1,8 25,0 75,0 

Ελλιπής κατάρτιση 

εκπαιδευτικών 
1 1,8 25,0 100,0 

Total 4 7,3 100,0  

Missing System 51 92,7   

Total 55 100,0   
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Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως τα δίγλωσσα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στο σχολείο (3,6%), το 1,8% πιστεύει πως δεν έχουν πρόβλημα αρκεί να 

μιλάνε ελληνικά και το υπόλοιπο 1,8% θεωρεί υπεύθυνη την ελλιπή κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. 

 

 
Ερώτηση 7: 

Επιθυμείτε να επιμορφωθείτε σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 50 90,9 92,6 92,6 

ΟΧΙ 3 5,5 5,6 98,1 

ΙΣΩΣ 1 1,8 1,9 100,0 

Total 54 98,2 100,0  

Missing System 1 1,8   

Total 55 100,0   

 

Με μεγάλο ποσοστό (90,9%) οι νηπιαγωγοί δηλώνουν επιθυμία για περαιτέρω 

επιμόρφωση πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μόνο το 5,5% είναι 

αρνητικό σε ζητήματα επιμόρφωσης ενώ το 1,8% απάντησε πως ίσως και να το 

ενδιέφερε. 
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Σε δεύτερο σκέλος της ερώτησης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αιτιολογήσουν την 

απάντησή τους και προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες. 

Όχι, γιατί... 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν μπορώ να συμβάλλω 

περισσότερο λόγω της 

δομής του εκπ/κού μας 

συστήματος 

1 1,8 33,3 33,3 

Ο καλός χειρισμός είναι θέμα 

εμπειρίας 
1 1,8 33,3 66,7 

Δεν υπάρχει λόγος 1 1,8 33,3 100,0 

Total 3 5,5 100,0  

Missing System 52 94,5   

Total 55 100,0   

Οι τρεις εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η πρώτη εκπαιδευτικός αναφέρει «Και να επιμορφωθώ 

δεν μπορώ να συμβάλλω περισσότερο έτσι όπως είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα» 

(1,8%), η δεύτερη ανέφερε ότι έχει κάνει επιμόρφωση αλλά ο καλός χειρισμός αυτών 

των θεμάτων είναι θέμα εμπειρίας και όχι θεωρίας (1,8%) και η τρίτη νηπιαγωγός 

πιστεύει πως «δεν υπάρχει λόγος για τέτοιου είδους επιμόρφωση, δε χρειάζεται». 

 

Από τις εκπαιδευτικούς που απάντησαν θετικά, οι 6 δεν αιτιολόγησαν την 

καταφατική τους απάντηση και οι υπόλοιπες 44 έδωσαν τις απαντήσεις  που 

ακολουθούν: 

Γνώσεις για… 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 5,5 9,7 9,7 

Επιπλέον γνώσεις 14 25,5 45,2 54,8 

Νέες επιστημονικές έννοιες 3 5,5 9,7 64,5 

Κατανόηση των 

προβλημάτων των 

δίγλωσσων μαθητών 

3 5,5 9,7 74,2 

Βοήθεια ένταξης των 

δίγλωσσων μαθητών 
4 7,3 12,9 87,1 

Κατάρτιση 2 3,6 6,5 93,5 
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Ενθάρρυνση μαθησιακής 

διαδικασίας 
1 1,8 3,2 96,8 

Περιορισμός μαθησιακών 

δυσκολιών 
1 1,8 3,2 100,0 

Total 31 56,4 100,0  

Missing System 24 43,6   

Total 55 100,0   

Το 25,5% των νηπιαγωγών ανέφεραν πως η επιμόρφωση θα τους προσφέρει επιπλέον 

γνώσεις, το 7,3% θεωρεί πως η επιμόρφωση θα τους βοηθήσει στην ένταξη των 

δίγλωσσων ενώ το 5,5% ανέφερε πως θα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν νέες 

επιστημονικές έννοιες. Επίσης 5,5% έγραψε πως με την επιμόρφωση θα κατανοήσουν 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι/ες μαθητές/τριες τους και το 3,6% 

πως θα τους προσφέρει επιστημονική κατάρτιση. Μία από τις νηπιαγωγούς (1,8%) 

ανέφερε  «θα με βοηθήσει να ανταποκριθώ στις ανάγκες και να ενθαρρύνω την 

εκπαιδευτική διαδικασία» και μία άλλη (1,8%) «να περιοριστούν τις μαθησιακές 

δυσκολίες και να επικοινωνήσω ουσιαστικά». 
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Ναι, για... 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεν απαντώ 3 5,5 8,3 8,3 

Καλύτερη/ ορθότερη 

διαχείριση 
8 14,5 22,2 30,6 

Καλύτερο σχεδιασμό/ 

οργάνωση 
3 5,5 8,3 38,9 

Αποδοτικότερη προσέγγιση 4 7,3 11,1 50,0 

Μεθόδους πρακτικής 

εφαρμογής 
7 12,7 19,4 69,4 

Τεχνικές αντιμετώπισης 

περιπτώσεων διγλωσσίας 
6 10,9 16,7 86,1 

Άμεση και σωστή στήριξη 3 5,5 8,3 94,4 

Να ενθαρρύνω τη χρήση της 

μητρικής 
1 1,8 2,8 97,2 

Να ανταποκριθώ στις 

ανάγκες των μαθητών 
1 1,8 2,8 100,0 

Total 36 65,5 100,0  

Missing System 19 34,5   

Total 55 100,0   
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Το 14,5% έκανε λόγο για καλύτερη και ορθότερη διαχείριση, το 12,7% ανέφερε πως 

περιμένει από την επιμόρφωση να τις προσφέρει μεθόδους πρακτικής εφαρμογής, το 

10,9% τεχνικές αντιμετώπισης, το 7,3% αποδοτικότερη προσέγιση. Το 5,5% των 

εκπαιδευτικών έκανε λόγο για καλύτερο σχεδιασμό και οργάνωση, και άλλο ένα 

5,5%.για άμεση και σωστή στήριξη. Τέλος μία νηπιαγωγός ανέφερε πως θα τις 

προσφέρει «τρόπους να ενθαρρύνω τα παιδιά να μην αρνούνται τη χρήση της 

μητρικής τους γλώσσας μέσα στην τάξη».  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από το πρώτο μέρος της έρευνας και μετά την ανάλυση των δεδομένων, προκύπτει 

πως η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της περιοχής του Λαγκαδά έχει 

θετική γνώμη για τους δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες παρότι δεν δηλώνουν δίγλωσσοι 

οι ίδιοι. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και επιβεβαιώνονται και από τις έρευνες 

των Τσοκαλίδου (2008), Σκούρτου (2009), Αβραμίδου, Τσικαλά, Καρυπίδου & 

Λουλά (2012), Γελαδάρη (2012) κ.ά. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών γνωρίζει ποια είναι η μητρική γλώσσα των 

μαθητών του και ποια η χώρα καταγωγής τους. Στην πλειοψηφία τους οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διγλωσσία προσόν και αποδίδουν θετικά χαρακτηριστικά 

στους/στις δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες θεωρώντας «πως καταβάλουν διπλή 

προσπάθεια προκειμένου να μάθουν δύο γλώσσες», «προσθέτουν πολυπολιτισμικά 

στοιχεία στην τάξη», «δεν ξεχνούν τις ρίζες τους», «μαθαίνουν γρήγορα την ελληνική» 

και «προσαρμόζονται γρήγορα». Το μοναδικό μειονέκτημα που ελάχιστοι 

εκπαιδευτικοί αποδίδουν στα δίγλωσσα παιδιά είναι ότι «συναντούν δυσκολίες 

ένταξης και επικοινωνίας». Τέλος, 1 στους 4 ερωτηθέντες/θείσες δηλώνει πως «όλα 

τα παιδιά είναι ίσα» και «δεν διαφέρουν από τα μονόγλωσσα παιδιά». 

Από το δεύτερο μέρος των ερωτήσεων προκύπτει πως το μεγαλύτερο κομμάτι των 

εκπαιδευτικών θεωρεί πως οι δίγλωσσοι/ες μαθητές/τριες προσαρμόζονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Μία ακόμη σημαντική παρατήρηση της έρευνας είναι ότι η 

κατά κύριο λόγο οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως  η μητρική γλώσσα δυσκολεύει την 

εκμάθηση της ελληνικής κάτι που αποδεικνύει πως πιστεύουν στο μοντέλο χωριστής 

βασικής υποκείμενης ικανότητας και ενισχύεται και από τις απαντήσεις τους σχετικά 

με τη γλώσσα που προτείνουν στους γονείς των δίγλωσσων μαθητών στο τρίτο μέρος 

της έρευνας. Αντίστοιχα δεδομένα προέκυψαν και στην έρευνα της Κοσσυβά (2014, 

σελ.70).  Θετικό είναι ωστόσο το εύρημα πως ελάχιστοι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με 

την άποψη πως υπάρχει επιβάρυνση του εγκεφάλου στα δίγλωσσα παιδιά και πως η 

διγλωσσία δημιουργεί μαθησιακά προβλήματα. 

Οι ερωτηθέντες/θείσες θεωρούν ξεκάθαρα πλεονέκτημα την ύπαρξη δίγλωσσων 

μαθητών/τριών μέσα στην τάξη, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα των Αβραμίδου, 

Τσικαλά, Καρυπίδου και Λουλά (2012, σ.σ.225-226) και αρχίζουν να πιστεύουν πως 

η εξέλιξη των δίγλωσσων παιδιών στην επόμενη βαθμίδα θα είναι αρκετά καλή. 
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Πληθώρα εκπαιδευτικών προτείνει το διάλειμμα ως μια καλή ευκαιρία για 

διαπροσωπική επαφή με τα δίγλωσσα παιδιά και θεωρεί πως δεν θα έπρεπε να 

υπάρχει χωριστό τμήμα διδασκαλίας για τους δίγλωσσους μαθητές. Το παραπάνω 

δεδομένο έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα της Κλεάνθους (2009, σελ. 65) κατά την 

οποία οι εκπαιδευτικοί προτείνουν ως καλύτερο τρόπο εκπαιδευτικής ένταξης τη 

φοίτηση σε τάξεις υποδοχής και μετά την ένταξή τους στο σχολείο.  

Όσον αφορά την ευθύνη για τη διδασκαλία της γλώσσας τα αποτελέσματα είναι 

διχασμένα. Οι μισοί νηπιαγωγοί του δείγματος δηλώνουν πως δεν ανήκει στην 

οικογένεια άρα είναι ρόλος του σχολείου, 20% περίπου δηλώνουν πως είναι ευθύνη 

της οικογένειας και το υπόλοιπο 30% επέλεξε τη μέση οδό.  

Στο κομμάτι της έρευνας, οι απόψεις για το αν οι νηπιαγωγοί συναντούν δυσκολίες 

στην επικοινωνία και στη διδασκαλία με τους/τις δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες 

διίστανται, με τα ποσοστά να μοιράζονται εξίσου. Από την έρευνα προκύπτει πως το 

μισό κομμάτι των νηπιαγωγών συναντά μηδενικά ή λιγοστά προβλήματα τόσο στην 

επικοινωνία όσο και στη διδασκαλία ενώ το άλλο μισό συναντά αρκετά έως και 

πολλά προβλήματα και στους δύο προαναφερόμενους τομείς, με την επικοινωνία να 

είναι αυτή που τις δυσκολεύει περισσότερο. Από επιμέρους ερωτήσεις προκύπτει πως 

το κομμάτι που δυσκολεύει περισσότερο τις νηπιαγωγούς στο μάθημα είναι τα 

γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά τα 

γραμματικο- μορφολογικά.  

Από την έρευνα προκύπτει πως οι νηπιαγωγοί θεωρούν πως ενθαρρύνουν τους/τις 

δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες να αναπτύξουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό που 

φέρουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον όπως έδειξαν και οι έρευνες των 

Αβραμίδου, Τσικαλά, Καρυπίδου και Λουλά (2012, σελ.225) και Κοσσυβά (2014, 

σελ.70). Όπως και στις προαναφερθείσες έρευνες έτσι και στην παρούσα, 

παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη την πολιτισμική και γλωσσική 

ετερογένεια της τάξης και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

επικοινωνούν με τα παιδιά στη μητρική τους γλώσσα, επιτρέπουν τη χρήση της 

μητρικής μεταξύ των δίγλωσσων στο μάθημα καθώς και στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως δεν χρησιμοποιούν 

οπτικοακουστικό υλικό από τη χώρα προέλευσης των δίγλωσσων μαθητών/τριών 
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τους αλλά στην πλειοψηφία τους προτείνουν στους γονείς τους να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Και στην παρούσα έρευνα προκύπτει πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

κατάρτιση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ή σε ζητήματα διγλωσσίας, ενισχύοντας 

και τα αποτελέσματα των ερευνών του Χαρίτου (2011),  και αναγνωρίζουν σε μεγάλο 

ποσοστό πως οι σπουδές και η εμπειρία τους δεν τους έχουν εφοδιάσει επαρκώς για 

να διδάξουν σε δίγλωσσούς/ες μαθητές/τριες, όπως συμβαίνει και στην έρευνα των 

Αβραμίδου et.al. (2012, σελ.224).  Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει επίσης 

μια μαζική επιθυμία των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση πάνω σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης γιατί κυρίως πιστεύουν πως θα τους προσφέρει 

επιπλέον γνώσεις που θα βοηθήσουν τους/τις μικρούς/ες δίγλωσσους/ες 

μαθητές/τριες τους. Ωστόσο, και παρά την παραδοχή για έλλειψη γνώσεων, οι 

εκπαιδευτικοί της περιοχής αξιολογούν θετικά τη διδασκαλία τους στα δίγλωσσα 

παιδιά κρίνοντας στην πλειοψηφία το έργο τους αρκετά ικανοποιητικό. 

Η έρευνα κατέδειξε πως ομόφωνα οι νηπιαγωγοί της περιοχής πρεσβεύουν και 

ενισχύουν τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας και με κύρια προτεινόμενες 

δραστηριότητες την επίσκεψη του γονέα στην τάξη και την ενημέρωση των γονέων 

από τον/την εκπαιδευτικό. 

Όσον αφορά την μητρική γλώσσα των δίγλωσσων μαθητών/τριών μέσα στην τάξη, 2 

στους 3 εκπαιδευτικούς δήλωσε πως την αξιοποιεί κυρίως με ανάλογες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και με χρήση λέξεων / εκφράσεων στη μητρική γλώσσα των 

δίγλωσσων παιδιών.  Όσοι όμως δεν την αξιοποιούν προέβαλαν ως κύριο λόγο το ότι 

δε γνωρίζουν τη γλώσσα και ότι η χρήση της δεν εξυπηρετεί επικοινωνιακούς 

σκοπούς. 

Οι εκπαιδευτικοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία φαίνεται να χειροκροτούν την 

ύπαρξη ακουσμάτων άλλων γλωσσών πλην της ελληνικής μέσα στη σχολική αίθουσα 

προβάλλοντας την ως ένδειξη της πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας  και ως ευκαιρία 

για ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο διαφορετικό, αλλά δε φαίνεται να 

συμβαίνει το ίδιο και στο γραπτό λόγο. Η ύπαρξη άλλων γλωσσών και γραμματισμών 

στο οπτικό περιβάλλον της τάξης φαίνεται να διχάζει τις νηπιαγωγούς. Αφενός 

θεωρούν θετική την ύπαρξη άλλων γραμματισμών γιατί θα βοηθήσει τους μικρούς 

μαθητές να έρθουν σε επαφή με άλλες γλώσσες και να αναπτύξουν αντιρατσιστική 
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συμπεριφορά. Αφετέρου πιστεύουν πως δεν θα πρέπει να υπάρχουν, γιατί στόχος της 

εκπαίδευσης είναι η ελληνική γλώσσα και η χρήση τους δεν εξυπηρετεί κανένα 

σκοπό και θα μπερδέψει τους μικρούς μαθητές. Χαρακτηριστικό είναι πως και στις 

δύο περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται τα οφέλη και τις ζημίες του συνόλου 

της τάξης και όχι των δίγλωσσων παιδιών ειδικότερα. Μόνο μια μικρή μερίδα των 

εκπαιδευτικών δηλώνει πως χρησιμοποιεί τα παραπάνω μέσα για να βοηθήσει 

τους/τις δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες. 

Ένα επίσης αξιόλογο εύρημα της έρευνας αφορά τις συμβουλές των εκπαιδευτικών 

στους γονείς των δίγλωσσων παιδιών σχετικά με τη γλώσσα που πρέπει να μιλούν 

στο σπίτι. Στην αντίστοιχη ερώτηση το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών της 

περιοχής δήλωσε πως προτείνει κάποια γλώσσα ενώ σε ανάλογη ερώτηση των 

Αβραμίδου et.al. (2012, σελ.217) μόνο οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος 

ανέφεραν πως παρείχαν συμβουλές. Ωστόσο, όπως στην παραπάνω έρευνα έτσι και 

στην παρούσα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προτείνει τη χρήση και των δύο 

γλωσσών, μητρικής και ελληνικής. Οι λόγοι που οι εκπαιδευτικοί προτείνουν τη 

χρήση της μητρικής αφορούν τη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας και την 

επαφή τους με την πατρίδα και τις ρίζες τους, ενώ οι λόγοι που υπερισχύουν για τη 

χρήση της ελληνικής είναι η εξοικείωση, η ενσωμάτωση και η καλύτερη επικοινωνία. 

Αξιοσημείωτη είναι η απάντηση μικρού μέρους του δείγματος που αφορούσε το 

επίπεδο γλωσσικής κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα 10% του 

δείγματος ανέφεραν ομόφωνα πως εάν οι μαθητές/τριες δεν γνωρίζουν καλά τα 

ελληνικά, τότε θα προτείνουν στους γονείς να μιλούν ελληνικά στο σπίτι θεωρώντας 

πως έτσι θα βοηθήσει και η οικογένεια στη διδασκαλία της γλώσσας. Η λαθεμένη 

αυτή άποψη χαρακτηρίζει σύμφωνα με τη Σκούρτου (υπό έκδοση, σ.σ.14-16) 

αρκετούς εκπαιδευτικούς, που θεωρούν τις γλώσσες ως ανεξάρτητες μονάδες. 

Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δίγλωσσα παιδιά του 

νηπιαγωγείου κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών, κυριαρχούν τα γλωσσικά 

προβλήματα και ακολουθούν τα κοινωνικά. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 

πως τα δίγλωσσα παιδιά του νηπιαγωγείου αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα 

επικοινωνίας και κατανόησης και δευτερευόντως προβλήματα διαπροσωπικής επαφής 

με τους συμμαθητές τους και προβλήματα ένταξης. 
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Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί της επαρχίας Λαγκαδά παρά το ότι δεν έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για διαπολιτισμική και δίγλωσση εκπαίδευση όπως δηλώνουν οι 

ίδιοι, φαίνεται να διαχειρίζονται αρκετά καλά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

δίγλωσσων μαθητών της τάξης τους. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τις μητρικές 

γλώσσες των μαθητών/τριών τους, ενθαρρύνουν τους/τις δίγλωσσους/ες 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό που φέρουν από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον και προσπαθούν με ποικίλους τρόπους να 

αξιοποιήσουν τις μητρικές γλώσσες μέσα στην τάξη. Πολύ σπουδαίο είναι το γεγονός 

ότι προτείνουν παράλληλη χρήση μητρικής και ελληνικής στο σπίτι καθώς και ότι   

ενθαρρύνουν τη χρήση της μητρικής γλώσσας και στο σχολείο.  

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

αισθάνεται την ανάγκη για επιμόρφωση σε ζητήματα διγλωσσίας και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης προκειμένου να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές της πρακτικές, να 

προετοιμάσει και να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να ενταχτούν ευκολότερα στη νέα 

δίγλωσση/πολύγλωσση σχολική πραγματικότητα. Βλέποντας τον αριθμό των 

δίγλωσσων μαθητών/τριών να αυξάνει καθημερινά, πράγματι η ανάγκη αυτή 

προβάλει επιτακτική, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί όλης της χώρας να νιώθουν 

επαρκείς και έτοιμοι  να αντιμετωπίσουν τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/τριών 

τους και όχι μόνο. Κάθε εκπαιδευτικός της Ελλάδας θα πρέπει να έχει στη φαρέτρα 

του/της γνώσεις, τεχνικές και μεθόδους που τον/την κάνουν να αισθάνεται ικανός/ή 

να διαχειριστεί σωστά και με ευκολία ζητήματα διγλωσσίας και αντιρατσιστικής 

εκπαίδευσης. Όταν μια χώρα έχει ικανούς και αξιόλογους εκπαιδευτικούς που 

επιζητούν την επιμόρφωση, τότε δε μπορεί παρά να αποκτήσει και αντίστοιχους 

πολίτες. Η εκπαίδευση είναι το μοναδικό όπλο που μπορεί να αγκαλιάσει όλους τους 

λαούς, να στήσει τα θεμέλια για μια ισότιμη πολυπολιτιμική κοινωνία με σεβασμό, 

αλληλοεκτίμηση και αξιοπρέπεια, κάτι που το έχουμε όλοι μας ανάγκη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, 

 Ονομάζομαι Μιχτοπούλου Βικτώρια, είμαι νηπιαγωγός και διεξάγω μία 

έρευνα με θέμα την αντιμετώπιση των δίγλωσσων μαθητών/ μαθητριών από τους / τις 

εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης. Η μελέτη αυτή γίνεται στο πλαίσιο της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας με εποπτεύουσα την αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ. 

Άννα Χατζηπαναγιωτίδη. Σας παρακαλώ να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για 

να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Το ερωτηματολόγιο είναι 

ανώνυμο και οι απαντήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι ειλικρινείς και 

αληθινές, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθούν με σεβασμό στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Για οποιαδήποτε  απορία ή 

εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του 

ερωτηματολόγιου,  παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μου. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα αφιερώσετε στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. 

                                                                                            Με εκτίμηση, 

                                                                                          Μιχτοπούλου Βικτωρία 
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ΜΕΡΟΣ 1 

Σημειώστε με Χ: 

1. Φύλο                           

 Άντρας                                          Γυναίκα 

 

2. Σπουδές: 

Πτυχίο Ακαδημίας 

Πτυχίο Πανεπιστημίου 

3. Πρόσθετες σπουδές:  

Κατάρτιση σε θέματα διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης 

Εξομοίωση 

Διδασκαλείο 

Δεύτερο πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

4. Έτη Υπηρεσίας:  

1-10 

11-20 

21-30 

31 και άνω 

5. Τμήμα στο οποίο διδάσκετε: 

                Κλασικό τμήμα                      Ολοήμερο τμήμα 
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6. Πόσοι δίγλωσσοι μαθητές / μαθήτριες φοιτούν στην τάξη σας; 

κανένας 

λιγότερο από 5 

6 έως και 10 

11 και άνω 

     Αν υπάρχουν από ποιες χώρες κατάγονται; 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

7.  Γνωρίζετε ποιες είναι οι πρώτες/μητρικές γλώσσες των δίγλωσσων μαθητών και 

μαθητριών σας; 

                   ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ 

8. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τους δίγλωσσους μαθητές; 

Θετική 

Αρνητική 

Δεν έχω γνώμη 

 Και γιατί;  

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

9. Εσείς, είστε δίγλωσσος / δίγλωσση; 

                ΝΑΙ                                              ΟΧΙ 
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ΜΕΡΟΣ 2 

Παρακαλώ κυκλώστε ότι ισχύει στην περίπτωσή σας όπου, 

1= καθόλου 2 = λίγο 3 = αρκετά 4 = πολύ και 5 = πάρα πολύ 

  

ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

ΛΙΓΟ 

 

ΑΡΚΕΤΑ 

 

ΠΟΛΥ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

Πιστεύετε ότι τα δίγλωσσα παιδιά 

προσαρμόζονται εύκολα στη μαθησιακή 

διαδικασία; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Συναντάτε δυσκολίες ως εκπαιδευτικοί κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος στην επικοινωνία με 

μαθητές/ μαθήτριες που ανήκουν σε διαφορετική 

γλωσσική και πολιτισμική ομάδα; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Συναντάτε δυσκολίες ως εκπαιδευτικοί κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος στη διδασκαλία  σε 

μαθητές/ μαθήτριες που ανήκουν σε διαφορετική 

γλωσσική και πολιτισμική ομάδα; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ενθαρρύνετε τους/τις δίγλωσσους /ες 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό που φέρουν από το οικογενειακό 

περιβάλλον; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Επικοινωνείτε μαζί τους  στη μητρική τους 

γλώσσα; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Επιτρέπετε τη χρήση της μητρικής γλώσσας 

μεταξύ των δίγλωσσων στο μάθημα; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Χρησιμοποιείτε οπτικοακουστικό υλικό από τη 

χώρα προέλευσης  των δίγλωσσων 
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μαθητών/μαθητριών σας; 1 2 3 4 5 

Προτρέπετε τους γονείς να μιλούν τη μητρική 

τους γλώσσα στο σπίτι; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Θεωρείτε πως η μητρική γλώσσα δυσκολεύει 

τους/τις δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες στην 

εκμάθηση της ελληνικής; 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ενθαρρύνετε τους γονείς των δίγλωσσων 

μαθητών/τριών σας να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Πιστεύετε πως οι σπουδές και η εμπειρία σας, 

σας έχουν εφοδιάσει επαρκώς για να διδάξετε σε 

δίγλωσσους/ες μαθητές/τριες; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Θεωρείτε ικανοποιητικό το έργο σας αναφορικά 

με τη διδασκαλία των δίγλωσσων μαθητών; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Ποια ζητήματα σας δυσκολεύουν περισσότερο 

στο μάθημα; 

 

Λεξιλόγιο 

 

Φωνολογία 

 

Γραμματική – μορφολογία 

 

Γραμματική – σύνταξη 

 

Προφορικός λόγος 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 
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Δείξτε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε δήλωση, βάζοντας 

σε κύκλο έναν αριθμό στην κλίμακα, όπου 

1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, 

4 = συμφωνώ και 5 = συμφωνώ απόλυτα 

  

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

Θεωρείται πλεονέκτημα η ύπαρξη δίγλωσσων 

μαθητών/μαθητριών στην τάξη. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Θεωρείται μειονέκτημα η ύπαρξη δίγλωσσων 

μαθητών/μαθητριών στην τάξη. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Η ώρα του διαλείμματος είναι ευκαιρία για 

διαπροσωπική επαφή των εκπαιδευτικών με τα 

δίγλωσσα παιδιά. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Υπάρχει επιβάρυνση του κέντρου του 

εγκεφάλου στα δίγλωσσα παιδιά. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Η διγλωσσία δημιουργεί μαθησιακά 

προβλήματα στα παιδιά. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Η μαθησιακή εξέλιξη των δίγλωσσων παιδιών 

στην επόμενη βαθμίδα θα είναι αρκετά καλή. 

1 2 3 4 5 

Θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό τμήμα 

διδασκαλίας για τους δίγλωσσους μαθητές. 

1 2 3 4 5 

Οι γονείς έχουν το περισσότερο μερίδιο 

ευθύνης για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας  των παιδιών τους. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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ΜΕΡΟΣ 3 

Σημειώστε με Χ 

1. Πιστεύετε ότι ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να παροτρύνει όλους τους γονείς, 

ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, να συνεργάζονται με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου και να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία;  

 

       NAI                                                       OXI 

Αν ναι, με ποιο τρόπο;   Αν όχι για ποιους λόγους; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 

2. Αξιοποιείτε τη μητρική γλώσσα των δίγλωσσων μαθητών μέσα στην τάξη; 

 

                   ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ    

Αν ναι, με ποιο τρόπο; Αν όχι για ποιους λόγους; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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3. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν στο οπτικό περιβάλλον της τάξης σας 

άλλες γλώσσες/ γραμματισμοί πλην της ελληνικής;  

 

                   ΝΑΙ                                                      ΟΧΙ    

Γιατί; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  

 

4. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ακούσματα στην τάξη άλλων γλωσσών 

πλην της ελληνικής;  

 

        ΝΑΙ                                                     ΟΧΙ 

Γιατί; Δικαιολογήστε την απάντησή σας: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

 

5.  Ποια γλώσσα  προτείνετε στους γονείς των δίγλωσσων  μαθητών να μιλούν 

στα παιδιά τους; Για ποιους λόγους; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

 

6. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές και μαθήτριές σας στην τάξη; 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

  

 

7. Επιθυμείτε να επιμορφωθείτε σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; 

          ΝΑΙ                                                   ΟΧΙ 

Αν ναι, τι πιστεύετε ότι θα σας προσφέρει; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 Αν όχι, γιατί; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

                      

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ! ! ! 
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