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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Το θέμα 

 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της 

κατεύθυνσης «Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Το θέμα της έρευνας είναι 

«οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ στην ελληνική 

και ξένη γλώσσα : καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας». Η έρευνα που διεξάγεται έχει υπόβαθρο τις απόψεις τριάντα 

εκπαιδευτικών φιλολόγων της ελληνικής και των ξένων γλωσσών (αγγλικά και 

γαλλικά).  

Η επιλογή του θέματος της έρευνας δεν είναι τυχαία αλλά στηρίζεται σε ένα 

πλαίσιο παραγόντων που περιλαμβάνει το αρχικό δίπτυχο, τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς και τους δίγλωσσους μαθητές τους. Εξαρχής η καταγραφή των 

απόψεων των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται μείζονος σημασίας θέμα, καθώς οι 

πρώτοι αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο στην εκπαιδευτική διεργασία. Το παραπάνω 

σημασιοδοτείται υπό την έννοια πως οι καθηγητές είναι αυτοί που εφαρμόζουν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα στην τάξη. Ως εκ τούτου, οι απόψεις τους είναι 

σημαντικές, διότι διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι κατανοούν την 

κοινωνική πραγματικότητα και φυσικά είναι οι ίδιοι εκείνοι που σχετίζονται με το 

περιεχόμενο του διδακτικού αντικειμένου και τη διδακτική διαδικασία. Καθίσταται 

λοιπόν αναγκαίο να μελετηθεί η σκέψη των εκπαιδευτικών και αυτό που οδηγεί τους 

τελευταίους στην επιλογή της μιας ή της άλλης στρατηγικής. Άλλωστε η σκέψη των 

εκπαιδευτικών βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας που επιτελείται 

εντός τάξης. Επίσης, μέσα από τέτοιες έρευνες μπορεί κάποιος να αντιληφθεί πώς οι 

καθηγητές κατανοούν την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική και δικαιολογούν τη 

συμπεριφορά τους εντός τάξης με τη χρήση των μεθόδων που εφαρμόζουν. 

Με την παρούσα εργασία αναδεικνύεται η συνεισφορά του ερευνητή, να 

δειχθεί πως οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους δίγλωσσους μαθητές και τη 

διγλωσσία ως φαινόμενο εν γένει συνιστούν το σύνολο των πεποιθήσεων πάνω σε 

διάφορες γλώσσες ή γλωσσικές ποικιλίες και προφανώς εκφράζουν τις εξ 

υποκειμένου θέσεις πάνω στη χρήση και εφαρμογή της γλώσσας. Οι γλωσσικές 

στάσεις εντάσσονται στις γλωσσικές ιδεολογίες, με άλλα λόγια στο σύνολο των 

πεποιθήσεων μιας ευρύτερης κοινότητας πάνω σε θέματα χρήσης και εφαρμογής της 
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γλώσσας. Οι κρίσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να αναφέρονται είτε 

στην υπόσταση των γλωσσών (για παράδειγμα την κατάταξη των γλωσσών με 

κριτήριο το κύρος τους) είτε στη μορφή τους (για παράδειγμα η ορθή ή λανθασμένη 

εκφορά της γλώσσας). Επίσης, οι γλωσσικές στάσεις ενίοτε στρέφονται όχι προς τη 

γλωσσική χρήση αλλά απέναντι στον ίδιο τον χρήστη της γλώσσας. Συνακόλουθα, 

πρόκειται για την αποτύπωση μιας κοινωνικής κατηγοριοποίησης κι επομένως οι 

γλωσσικές στάσεις κάποτε φτάνουν και σε αντίφαση με τα επιστημονικά δεδομένα 

της γλωσσολογίας, καθώς σχετίζονται με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Σε 

συλλογικό επίπεδο καταγράφονται στον γλωσσικό σχεδιασμό μιας κοινωνίας για την 

εκπαίδευση. 

 

 

1.2. Η μεθοδολογία της εργασίας 

 

Η εργασία που έχει εκπονηθεί περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες – μέρη. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο 

εντάσσεται η έρευνα που έχει διενεργηθεί. Συμπεριλαμβάνονται οι θεωρίες που κατά 

καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τους τομείς εκείνους που 

προσεγγίζει η έρευνα, δηλαδή τη διγλωσσία, τους δίγλωσσους μαθητές, την επίδοσή 

τους στα θεωρητικά μαθήματα και στην ξένη γλώσσα, το ενδιαφέρον των γονιών 

τους για την πρόοδό τους στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, τις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών τους, το ενδεχόμενο της σχολικής τους επιτυχίας – 

αποτυχίας, τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων 

ειδικοτήτων και τις προτάσεις που έχουν να κάνουν οι τελευταίοι είτε για την 

επιμόρφωσή τους είτε για οποιαδήποτε βελτίωση του προϋπάρχοντος εκπαιδευτικού 

συστήματος. Το δεύτερο μεγάλο μέρος – ενότητα της παρούσας εργασίας 

καταλαμβάνει η προσωπική έρευνα πάνω στο θέμα των απόψεων των εκπαιδευτικών 

για τους δίγλωσσους μαθητές τους. Σε αυτό το μέρος της έρευνας ακολουθείται η 

ποιοτική ανάλυση δεδομένων ήτοι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις με ένα 

προσχεδιασμένο κατάλληλα ευέλικτο ερωτηματολόγιο.  

Στην παρούσα ερευνητική εργασία έχει επιλεγεί ως μέθοδος εργασίας η 

ποιοτική προσέγγιση, όπως αυτό επισημάνθηκε παραπάνω. Αυτό σημαίνει πως δε 

χρησιμοποιούνται σταθμισμένα εργαλεία, όπως το ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου 

και το πρόγραμμα ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων SPSS. Απεναντίας, το εργαλείο 
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που χρησιμοποιείται για την ποιοτική ανάλυση είναι αυτό της ημιδομημένης 

συνέντευξης. Με το εργαλείο αυτό εδραιώνεται άμεσα η σχέση συνεντευκτή-

συνεντευξιαζόμενου και δίνεται στον ερευνητή η ευελιξία εκείνη που απαιτεί μια 

έρευνα που έχει να κάνει με τις προσωπικές απόψεις των ερωτηθέντων. Ωστόσο, εδώ 

υπάρχει ένα a priori συνταχθέν ερωτηματολόγιο πάνω στο οποίο δομείται η 

συνέντευξη. Στο σημείο αυτό, που αφορά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, πρέπει 

να τονιστεί η σημασία της ορθής σύνταξής του, καθώς με αυτό ως εργαλείο δίνεται η 

δυνατότητα στον ερευνητή να καλύψει τους τομείς που τον ενδιαφέρουν αλλά 

ταυτόχρονα και να εμβαθύνει σε πτυχές του θέματος που έχει από πριν φροντίσει να 

στρέψει και να εστιάσει το ενδιαφέρον του. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να 

υπογραμμιστεί ως συνιστώσα μεγάλης βαρύτητας είναι αυτό της ικανότητας του 

ερευνητή να αναπτύξει τη δυνατότητα εκ μέρους του συνεντευξιαζόμενου της 

ελεύθερης έκφρασης των απόψεών του και να μην οδηγηθεί ο πρώτος σε μια 

κατευθυντική πορεία τέτοια που να συλλέξει τις απαντήσεις που νομίζει ο ίδιος πως 

πρέπει να δοθούνε. Με άλλα λόγια, πρέπει να δοθεί στον συνεντευξιαζόμενο το 

πλαίσιο εκείνο ελευθερίας ώστε να ξεδιπλώσει ανεμπόδιστα τις απόψεις του. 

Άλλωστε, με το παραπάνω εγχείρημα θα έχει ο ερευνητής το καύχημα να ισχυριστεί 

πως τα αποτελέσματα της έρευνάς του είναι προϊόν πρωτότυπης έρευνας κι όχι 

συλλογή προκατασκευασμένων γνωμών1.   

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δηλωθεί εξαρχής πως στην έρευνα έχει 

επιλεχθεί από τον σχεδιαστή και συντάκτη της παρούσας εργασίας και ακολουθείται 

το μοντέλο των Miles & Haberman 1994. Πιο ειδικά, η διαδικασία που έχει 

ακολουθηθεί συνίσταται εν ολίγοις στα εξής : αφενός έχουν ληφθεί οι συνεντεύξεις 

από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και στη συνέχεια έχουν 

απομαγνητοφωνηθεί και αποτυπωθεί σε ενιαίο κείμενο για την ευκολότερη 

προσέγγισή τους. Ακολούθως, μετά τις πολλαπλές αναγνώσεις των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων εξάγονται κωδικοί που σχετίζονται φυσικά 

μεταξύ τους και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Το τελευταίο στάδιο οδηγεί στη 

σύνταξη «λειτουργικών ορισμών2». 

                                                 
1 Για τα πλεονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας έναντι αυτών της ποσοτικής και αντίστροφα βλέπε στο 

μέρος της εργασίας που καταλαμβάνει η έρευνα και στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Εκεί δίνεται και η 

απαραίτητη βιβλιογραφία που τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του ερευνητή και του συντάκτη της 

παρούσας εργασίας. 
2 Και για τα στάδια αυτά βλέπε στο μέρος της εργασίας που αναφέρεται στην έρευνα. 
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Επιπλέον, η έρευνα που έχει διεξαχθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

συμπεριλαμβάνει και την κριτική ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας. Η κριτική ανάλυση του λόγου εμπίπτει στο πλαίσιο της 

κοινωνιογλωσσολογίας. Σε αυτό το στάδιο τα δεδομένα της ανάλυσης δίνουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης της μικρο-ανάλυσης με τη μακρο-ανάλυση των κοινωνικών 

δομών, καθώς υιοθετείται η μέθοδος του Fairclough. Ο παραπάνω μελετητής εξετάζει 

τον λόγο μέσα από το τρίπτυχο της περιγραφικής ανάλυσης, της ερμηνευτικής 

ανάλυσης και τέλος της πρακτικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Fairclough το 

κείμενο είναι φορέας ιδεολογίας μέσα από τις λειτουργίες της γλώσσας, όπως αυτές 

έχουν αποτυπωθεί στο λόγο των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών. Εδώ μπορεί 

κάποιος να δει την ιδεολογική επίδραση που έχει ένα κείμενο στην κοινωνία, καθώς 

μέσα από τον λόγο ανασυγκροτούνται αναπαραστάσεις του κόσμου3.  

 

 

1.3. Υπόθεση εργασίας 

 

Με τη σύνταξη της παρούσας εργασίας μπορεί να ειπωθεί πως επιδιώκεται να 

προσδιοριστεί και να αποδειχθεί πως η διγλωσσία συνιστά ανασταλτικό παράγοντα 

στην εκμάθηση της Γ2 και Γ3 για τους εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας. 

Από την άλλη πλευρά για τους καθηγητές που είναι εξοικειωμένοι με την 

πολυπολιτισμικότητα και έχουν εργαστεί είτε ως αναπληρωτές είτε ως μόνιμοι σε 

πολυπολιτισμικά σχολεία η διγλωσσία συνιστά προσόν στη φαρέτρα των δίγλωσσων 

μαθητών, καθώς οι τελευταίοι έχουν αυξημένη τη μεταγνωστική τους ικανότητα σε 

ό,τι αφορά τις γλώσσες και την κατανόηση της πολιτισμικής ετερότητας. Πιο ειδικά, 

έχουν τεθεί εξαρχής της ερευνητικής διεργασίας μια σειρά από ερωτήματα τα οποία 

επιχειρείται να τεκμηριωθούν μέσα από την κριτική ανάλυση των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και την κριτική ανάλυση του λόγου των υπό 

έρευνα εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται να αποδειχθεί ότι :  

Α) οι δυσκολίες που συναντούν οι δίγλωσσοι μαθητές στην εκμάθηση της ελληνικής 

και της ξένης γλώσσας σχετίζονται με τον βαθμό έκθεσης στη Γ2 και Γ3. Με άλλα 

λόγια είναι ζωτικής σημασίας ο δίγλωσσος μαθητής να έχει έρθει στη χώρα υποδοχής 

από μικρή ηλικία (όχι μετά τα 7-10 έτη, έτσι όπως προσδιορίζεται από το λόγο των 

                                                 
3 ό.π. 
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εκπαιδευτικών). Από την άλλη πλευρά, όμως, ανιχνεύεται και εάν υπάρχουν οι 

εκπαιδευτικοί εκείνοι που πιστεύουν πως η διγλωσσία για τους υπό έρευνα μαθητές 

δε συνιστά εμπόδιο, αλλά απεναντίας ενισχύει τις μεταγνωστικές ικανότητες αυτών 

των μαθητών, καθώς τους καθιστά ικανούς να συγκρίνουν γλωσσικά τις δομές των 

γλωσσών Γ1, Γ2, Γ3 και να προβαίνουνε στην εναλλαγή των κωδίκων εύκολα και 

αποτελεσματικά.  

Β) οι δυσκολίες των δίγλωσσων μαθητών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

οφείλονται σε ένα μεγάλο ποσοστό στις οικογένειες των παραπάνω μαθητών, καθώς 

οι γονείς τους μέσα στην οικογένεια μιλούν τη Γ1 υπονομεύοντας έτσι τη γλώσσα 

υποδοχής και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό σύστημα της τελευταίας. Επίσης, δεν 

παροτρύνουν τα παιδιά τους να μιλούν τη Γ2, καθώς θεωρούν τη μητρική τους 

γλώσσα μεγαλύτερου κύρους. Ταυτόχρονα, δεν έχουν έρθει για να μείνουν στη χώρα 

υποδοχής, αλλά για να εξασφαλίσουν οικονομικό εισόδημα επαρκές για την 

επιστροφή και την εδραίωσή τους στη χώρα προέλευσης. Αυτό έχει επιπτώσεις και 

στην εκμάθηση και της Γ3. 

Γ) ένας παράγοντας που συντελεί αρνητική στην εκμάθηση της Γ2 από τους 

δίγλωσσους μαθητές είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους. Όσο πιο χαμηλό 

είναι το επίπεδο των δίγλωσσων μαθητών, τόσο μεγαλύτερα εμπόδια ανακύπτουν σε 

αυτούς τους μαθητές στο να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Ο παραπάνω 

παράγοντας συντελεί αρνητικά και στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αφού οι 

γονείς αυτών των δίγλωσσων μαθητών δεν προτρέπουν τα παιδιά τους στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας.  

Δ) η επίδοση των δίγλωσσων μαθητών είναι χαμηλότερη έναντι της επιδόσεως που 

επιδεικνύουν οι μονόγλωσσοι μαθητές στη Γ2. Αυτό σχετίζεται με τα γλωσσικά 

μαθήματα που απαιτούν καλή γνώση του λεξιλογίου, της σύνταξης της γλώσσας και 

της κατανόησης των ιδιωματισμών της. Και αυτή η κατάσταση συνεπάγεται 

αποκλίσεις από την ορθή συμπεριφορά και εντός τάξης αυτών των μαθητών οι οποίοι 

θα νιώθουν ανασφαλείς και με χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσδοκίες. Αυτό 

ακολουθεί και τη Γ3, καθώς οι επεξηγήσεις και η διδασκαλία των φαινομένων τόσο 

των αγγλικών όσο και των γαλλικών γίνονται στη Γ2. 

Ε) μέχρι ένα σημείο οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται από την 

κατάσταση της διγλωσσίας που χαρακτηρίζει έναν μαθητή με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι δίγλωσσοι δε φτάνουν στο ίδιο 

αποτέλεσμα με τους μονόγλωσσους συμμαθητές τους. Εδώ σίγουρα υπάρχουν 
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εξαιρέσεις τόσο στη Γ2 όσο και στη Γ3, καθώς δεν αποτελεί αναγκαία και 

υποχρεωτική συνθήκη για την πρόοδο κάποιου μαθητή η κατάσταση της διγλωσσίας 

που τον χαρακτηρίζει. 

ΣΤ) ως εκπαιδευτική προσέγγιση και στρατηγική διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν την ομαδοσυνεργατική και την πορεία από τα εύκολα στα δύκολα. Επίσης, 

εφαρμόζουν την τακτική της ενθάρρυνσης, η οποία βοηθά τους δίγλωσσους μαθητές 

να απενοχοποιηθούν και να αναπτύξουν αυτόνομη και ισχυρή ιδιοσυστασία. 

Ζ) οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ανοχύρωτοι απέναντι στη διγλωσσία και προτείνουν την 

διαρκή επιμόρφωση και την παράλληλη στήριξη αυτών των μαθητών, ώστε να 

ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες στην εκπαιδευτική πράξη. Επιπλέον, η προσαρμογή 

των αναλυτικών προγραμμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή 

εκμάθηση της Γ2 και της Γ3 από τους δίγλωσσους μαθητές. 
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2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις της διγλωσσίας 

 

2.1. Προσδιορισμός του όρου «διγλωσσία» - ιστορική ανασκόπηση 

 

 Εξαρχής πρέπει να καταγραφεί πως δεν είναι εύκολο να οριστεί η 

«διγλωσσία»4, όρος ο οποίος έχει ενταχθεί στο πεδίο του ερευνητικού φακού στο 

δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, περίοδος κατά την οποία εμφανίστηκαν στο 

προσκήνιο οι όροι «bilingualism» και «diglossia». Πρόκειται για ορολογία η οποία 

προτάθηκε αφενός ως προς το λατινογενές σκέλος από τον Weinreich (1953) και 

αφετέρου ως προς το ελληνογενές σκέλος από τον Ferguson (1959). Σημαντική, 

ωστόσο, κρίνεται και η συμβολή του Fishman, καθώς είναι εκείνος ο οποίος 

συσχετίζει τον όρο «διγλωσσία» με τον όρο διμορφία (Fisman 1967, 1972, 1980a ).  

Εάν ανατρέξει κάποιος στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία και ορολογία, μπορεί 

να διαπιστώσει πως ο όρος «diglossia» μεταγράφεται στην ελληνική ως «διγλωσσία» 

από τον Πετρούνια ο οποίος παράλληλα εξετάζει και την απόδοση του όρου 

«bilingualism» ως «διπλογλωσσία»5. Ωστόσο, για τον παραπάνω όρο βρίσκεται και η 

απόδοση ως «διμορφία»6. Ένας ακόμη όρος ο οποίος συγχέεται στην ελληνική 

βιβλιογραφία, κυρίως σε ό,τι αφορά την απόδοσή του είναι ο όρος «biliteracy», όρος 

που ως επί το πλείστον αποδίδεται ως «διπλογραμματισμός» (Κωστούλη 2009). Στην 

παρούσα ερευνητική εργασία ο όρος «διγλωσσία» αποδίδει τον αγγλοσαξονικό όρο 

«bilingualism», ορολογία την οποία αποδέχεται και η Σκούρτου7.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μια κατ’ επιλογή καταγραφή των 

θεωρητικών κειμένων που εμπεριέχουν προσπάθειες προσδιορισμού και 

αποσαφήνισης του όρου «διγλωσσία». Το νήμα πρέπει να ληφθεί από την δεκαετία 

του 1950, κι αυτό αιτιολογείται από το γεγονός πως αυτή την περίοδο τα ποσοστά 

μετανάστευσης προς την Αμερική – μετά κι από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο – 

εκτοξεύονται στα ύψη. Έτσι, είναι πρώτος ο Weinreich εκείνος ο οποίος κάνει λόγο 

για την εναλλακτική χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών από ένα άτομο στο 

                                                 
4 Στον ελλαδικό χώρο ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη διάσταση μεταξύ 

καθαρεύουσας και δημοτικής, βλ. Frangoudaki (1992). 
5 Βλ. Πετρούνια (1984), επίσης, Σταύρου & Τζεβελέκου (2006), οι οποίοι για τον όρο «bilingualism» 

υιοθετούν τον όρο «αμφιγλωσσία». Βλ. επίσης Αρχάκη & Κονδύλη (2002), Κωστούλη (2009). 
6 Βλ. Δαμανάκης (2001), ο οποίος δεν αποδέχεται αυτή τη μεταγραφή και αντιπροτείνει το «κοινωνική 

διγλωσσία». 
7 Βλ. Κακριδή (1986), Μπαμπινιώτη (1994), (2010), Μήτσης (1999), Τσοκαλίδου (2000), Χατζηδάκη 

(2000),  Σελλά-Μάζη (2001), Δενδρινού (2001), Μοσχονάς (2006), Τσιπλάκου (2007), Σκούρτου 

(1997), (2001), (2011). 
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μνημειώδες έργο του το 1953 Languages in Contact. Άρα, σύμφωνα με τον παραπάνω 

ορισμό, δίγλωσσο θεωρείται ένα άτομο που χρησιμοποιεί εναλλακτικά τις γλώσσες 

που κατέχει (Weinreich 1953, Σκούρτου 2011: 80). 

Δεύτερος στη σειρά προς αναφορά είναι ο Haugen, ο οποίος στην προσπάθειά 

του να ορίσει τη διγλωσσία γράφει το 1956 για την ικανότητα που έχει κάποιος να 

παράγει «ορθά διατυπωμένες εκφράσεις στην άλλη γλώσσα»8. Καταθέτει, λοιπόν, 

έναν μετριοπαθή ορισμό σύμφωνα με τον οποίο δίγλωσσο πρέπει να θεωρεί κάποιος 

εκείνον που μπορεί ολοκληρωμένα και με σωστό εννοιολογικό περιεχόμενο να 

εκφραστεί στη Γ1 και στη Γ2. Πολύ κοντά χρονικά αλλά αξιοπαρατήρητα ακολουθεί 

ο Ferguson το 1959 με το εμβληματικό κείμενο Diglossia.  

Περνώντας στη δεκαετία του 1960 θα μπορούσε να αναφερθεί ως 

αξιοσημείωτο ένα άρθρο του Mackey, ενός ερευνητή από τον Καναδά, στο οποίο 

κάνει λόγο για δύο ή περισσότερες γλώσσες που είναι δυνατόν να εμπλέκονται στη 

διγλωσσία (Mackey 1968). Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να αφορά και την 

πολυγλωσσία ο παραπάνω ορισμός. Ακολούθως, την επόμενη δεκαετία του 1970 

εμφανίζεται ο Fishman ο οποίος στον ορισμό που δίνει για τη διγλωσσία στα πρώτα 

του κείμενα ήδη από το 1964 κάνει λόγο για χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών για 

εσωτερική επικοινωνία σε μια κοινωνία, πράγμα που μεθερμηνεύεται από την 

ελληνόγλωσση βιβλιογραφία ως κοινωνική διγλωσσία9. Το 1969 ο MacNamara στην 

προσπάθειά του να προσδιορίσει το ποιον πρέπει να αποκαλεί κάποιος δίγλωσσο 

κάνει λόγο για το ελάχιστο προαπαιτούμενο στις δεξιότητες της ανάγνωσης, ομιλίας 

και γραφής στη Γ2.  

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 τη 

σκυτάλη στον τομέα της έρευνας επί της διγλωσσίας παίρνει ο Cummins ο οποίος με 

το έργο του κινείται πιο πολύ στις αγγλόφωνες χώρες10. Τη δεκαετία του 1980 

εμφανίζεται από τον Oscar ένας άλλος ορισμός για τη διγλωσσία σύμφωνα με τον 

οποίο δίγλωσσος είναι όποιος μετέρχεται δυο γλώσσες σε διαφορετικές καταστάσεις 

                                                 
8 Haugen (1956) 10. Για πολλούς το έργο του Haugen αντιπροσωπεύει τον «πρώτο συστηματικό 

‘οδηγό’ περιγραφής της διγλωσσίας στην αμερικανική ήπειρο», βλ. Σκούρτου (2011) 76. Στο ίδιο 

μήκος κύματος με τον Haugen θα μπορούσε να αναφερθεί και ο γλωσσολόγος Bloomfield ο οποίος, 

ανήκοντας κι αυτός στο στρατόπεδο εκείνων που υποστηρίζουν πως δίγλωσσος είναι όποιος 

μετέρχεται επαρκώς τις παραγωγικές και προσληπτικές δεξιότητες και στη Γ1 και στη Γ2, κάνει λόγο 

για «ιδανικό δίγλωσσο ομιλητή», βλ. Bloomfield (1933), Milroy & Muysken (1995), Γρίβα & Στάμου 

(2014) 25.  
9 Fishman (1964), (1965), (1967, (1971), (1972), (1975), (1976), (1989), (1990), (1991), (1999). Ο 

όρος «κοινωνική διγλωσσία - diglossia» αντιδιαστέλλεται με τον όρο «bilingualism – ατομική 

διγλωσσία».  
10 Για τη συνδρομή του Cummins στη διγλωσσία βλ. αναλυτικά στη Σκούρτου (2011) 78 κ.ε.  
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και κάθε φορά να αλλάζει τον γλωσσικό κώδικα αυτόματα και χωρίς δυσκολίες 

(Oksar 1971). Στην αμέσως επόμενη δεκαετία, αυτή του 1990 η Hornberger εισάγει 

και αναπτύσσει στον τομέα της διγλωσσίας ένα εργαλείο για την περιγραφή του 

φαινομένου αναφορικά με την ανάπτυξη γραμματισμού σε δύο γλώσσες (biliteracy) 

το οποίο αποκαλείται μοντέλο του γλωσσικού συνεχούς ‘continuum’ (Hornberger 

1989, 2003). Επιπλέον, ο Blocher πρεσβεύει την άποψη πως δίγλωσσος είναι εκείνος 

ο οποίος με βάση τις γλωσσικές του ικανότητες ανήκει εξίσου σε δύο γλωσσικές 

κοινότητες (Blocher 1982).  

Καταγράφεται, επομένως, μια πληθώρα προσπαθειών να προσδιοριστεί η 

διγλωσσία και συνακόλουθα βρίσκει κάποιος μια μεγάλη γκάμα από αντίστοιχους 

ορισμούς. Η περιοχή αναζήτησης εκτείνεται ήδη από τον Weinreich (1953) μέχρι και 

πρόσφατους ορισμούς όπως για παράδειγμα Baetens  Beardsmore (1991). Όλοι οι 

παραπάνω ορισμοί περιγράφουν το τι είναι η διγλωσσία με βάση κάποιο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό και πάντα σε συνάρτηση με κάποια παράμετρο. Οι παράμετροι 

αυτοί, που στο σύνολό τους αφορούν τους νεαρούς μαθητές, ενδεικτικά είναι η 

γνωστική ανάπτυξη, η μάθηση, η ανάπτυξη γραμματισμού σε δύο γλώσσες, το 

πλαίσιο ανάπτυξης, το ζήτημα της ηλικίας, το ζήτημα των στάσεων / απόψεων 

απέναντι στις γλώσσες, τους ομιλητές και τις κοινότητές τους, η σχολική επίδοση.  

Επίσης, καταγράφονται ως τώρα δύο άξονες ή καλύτερα προσεγγίσεις γύρω 

από το ερώτημα ποιος θεωρείται δίγλωσσος : i) η γλωσσολογική προσέγγιση και ii) η 

ψυχοκοινωνικογλωσσολογική προσέγγιση. Η πρώτη προσέγγιση επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον της στο κατά πόσο μπορεί ο δίγλωσσος να κατέχει δύο γλώσσες, ενώ η 

δεύτερη εστιάζει στη λειτουργικότητα της διγλωσσίας, με άλλα λόγια στο πώς, το 

πότε και το γιατί ο δίγλωσσος εκφράζεται στη μια ή στην άλλη γλώσσα.  

Από μια άλλη οπτική γωνία, εκείνο που εν τέλει ενδιαφέρει την έρευνα δεν 

είναι το εάν κάποιος μαθητής είναι δίγλωσσος ή όχι αλλά πώς είναι δίγλωσσος και 

έως σε ποιο βαθμό. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν δυνατόν να προϋπάρξουν ως 

βάση κάποια κριτήρια όπως i) ο αριθμός των γλωσσών προς χρήση και εναλλαγή ii) 

το είδος αυτών των γλωσσών iii) ο βαθμός κατοχής και χρήσης των γλωσσών iv) η 

επίδραση που μπορεί να έχει η μια γλώσσα πάνω στην άλλη v) ο κοινωνικός ρόλος 

που διαδραματίζει κάθε γλώσσα αναφορικά με το άτομο.  

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη η Triarchi το 1983 θεωρεί δίγλωσσο 

όποιον διαθέτει τη γλωσσική εκείνη ικανότητα μέσω της οποίας μπορεί να 

εκφράζεται, προφορικά ή και γραπτά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες σε δύο γλωσσικά 
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συστήματα (Triarchi 1983). Ο ορισμός, ύστερα και από τις έρευνες της Σκούρτου, 

που θα μπορούσε επομένως να περιγράψει όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά το 

φαινόμενο της δηγλωσσίας δύναται να καταγραφεί ως η «εναλλακτική ή συνδυαστική 

χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών από το ίδιο άτομο» (Σκούρτου 2011: 83). 

 

 

2.2. Εντοπισμός της διγλωσσίας ανά τον κόσμο 

 

Το φαινόμενο της διγλωσσίας αλλά και της πολυγλωσσίας συνυφαίνεται και 

χρονολογούνται και τα δύο από τη στιγμή που οι πληθυσμοί άρχισαν να 

μετακινούνται και να αλλάζουν μόνιμο τόπο διαμονής. Υπολογίζεται πως σήμερα 

υπάρχουν περίπου 6000 γλώσσες σε 200 περίπου χώρες11. Για τον λόγο αυτό και στα 

σημερινά κράτη ενυπάρχουν περισσότερες από μία γλώσσες. Ως εκ τούτου, το 

φαινόμενο της διγλωσσίας εμφανίζεται υπό ορισμένες συνθήκες κυριότερη εκ των 

οποίων είναι η μετακίνηση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Η Ελλάδα ανήκει στις 

χώρες εκείνες που παραδοσιακά δέχονται μεταναστευτικά ρεύματα12. Υποδεέστερα 

θα μπορούσε να αναφερθούν και άλλοι λόγοι, όπως το δίγλωσσο κράτος της 

Ελβετίας13.  

Μετά το πέρας των δύο πολέμων που συγκλόνισαν τον κόσμο και την 

οικονομική κρίση του 1929 που μεσολάβησε αναμεταξύ τους, γεννήθηκε η 

αναπόδραστη ανάγκη της επικοινωνίας με τους «έξω». Οι διεθνείς οργανισμοί, οι 

εμπορικές συναλλαγές, η κατάρρευση μεγάλων κρατικών μορφωμάτων και άλλοι 

λόγοι, οδήγησαν στην ανάγκη μιας ευρύτερης επικοινωνίας. Κατοχυρώνονται οι όροι 

lingua franca ως γλώσσα επικοινωνίας και lingua mundi ως διεθνής γλώσσα και το 

φαινόμενο της διγλωσσίας παίρνει σιγά-σιγά σάρκα και οστά (Σκούρτου 2011).  

 

 

2.3. Διγλωσσία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

 

                                                 
11 Comrie (2003), Σκούρτου (2011) 19. Η τελευταία επισημαίνει πως ο αριθμός για τις γλώσσες είναι 

συμβατικός και συσχετίζεται πάντοτε με το τι παίρνει κάποιος για «γλώσσα». 
12 Τέτοιες χώρες είναι η Αμερική, η Αυστραλία, η Γερμανία, το Βέλγιο. Η Ελλάδα μετά τη δεκαετία 

του ’90 άρχισε να δέχεται μετανάστες από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση. 
13 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Σκούρτου (2011) 31 κ.ε. 
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Γεωγραφικά παραμένοντας στην Ευρώπη μπορεί να ειπωθεί πως ο γλωσσικός της 

χάρτης είναι πολύγλωσσος. Μετά την κατάρρευση των αυτοκρατοριών, η εθνική 

γλώσσα αποτελεί στοιχείο συνοχής και καταλύτη της ομογενοποίησης κάθε λαού 

(Χριστίδης 2007). Το ελληνικό κράτος από το έτος ιδρύσεώς του το 1830 επιδίωξε 

μέσω των διαφωτιστών την κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας ως συστατικό της 

ταυτότητάς του (Κακριδή-Φερράρι 2007, Πεσματζόγλου 2008). Ωστόσο, μέσα από 

την επαφή με γλώσσες κύρους της Ευρώπης, η ελληνική ήρθε σε επαφή πρωτίστως 

με τα γαλλικά, εξ ου και οι πλείστες μεταφράσεις στα ελληνικά έργων της γαλλικής 

γραμματείας (Σελλά-Μάζη 1996). 

 

 

2.4. Μαθησιακές δυσκολίες και διγλωσσία 

 

Πρέπει να ειπωθεί εξαρχής πως συχνά προκαλείται σύγχυση με τους όρους 

«μαθησιακές δυσκολίες», «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες», «σχολική αποτυχία», όροι 

που πολλοί ταυτίζουν ή χρησιμοποιούν εναλλακτικά. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται 

στο γεγονός πως η διγλωσσία συνδέεται με τη σχολική αποτυχία καθώς και με 

συμπτώματα «νοητικής σύγχυσης» ή «γλωσσικής μειονεξίας» (Γρίβα & Στάμου 2014 

: 82). Είναι γνωστό από έρευνες που έχουν δημοσιευτεί πως οι χαμηλές επιδόσεις των 

παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο οφείλονται στη διγλωσσία και ως εκ τούτου 

ένας αριθμός μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ κατευθύνεται στην ειδική αγωγή 

(Τριάρχη-Herrman 2000).  

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται σε ένα ανομοιογενές γκρουπ 

διαταραχών και εκδηλώνονται στον προφορικό και στον γραπτό κυρίως λόγο. Για την 

Παντελιάδου ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» εγκολπώνει και καταστάσεις μαθητών 

με προβλήματα συμπεριφοράς και δυσκολίας στην αντιληπτική ικανότητα 

(Παντελιάδου 2000). Από μια άλλη πλευρά, όλα τα παραπάνω προβλήματα δύναται 

να συνυπάρχουν και με προβλήματα «ειδικών μαθησιακών δυσκολιών», χωρίς εν 

τέλει να αποτελούν από μόνα τους «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» (Hammill 1990). 

Οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο συχνά έχουν καταγραφεί πως 

παρουσιάζουν δυσκολίες εντός της σχολικής τάξης στον προφορικό τους λόγο και 

κυρίως στην γραπτή τους παραγωγή. Το γεγονός αυτό έχει στρέψει πολλούς 

μελετητές να θεωρήσουν πως η εν γένει συμπεριφορά των ανωτέρω μαθητών στο 

σχολικό περιβάλλον παραπέμπει σε θέματα «ειδικής αγωγής» (Goldstein 2004). 



 21 

Όμως αυτό δεν αποτελεί από μόνο του αναγκαία και υποχρεωτική συνθήκη και η 

διγλωσσία των μαθητών αυτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί να οφείλεται σε 

μια σειρά από παράγοντες όπως : i) την επαφή των μαθητών με μεταναστευτικό 

προφίλ με την Γ2, ii) τη γλωσσολογική διάσταση ανάμεσα στη Γ1 και στη Γ2, iii) τη 

γλωσσική και πολιτισμική διαφορά ανάμεσα στο σχολείο και το οικογενειακό 

περιβάλλον, iv) το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας του δίγλωσσου 

μαθητή, v) τη δυσχέρεια προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Άλλωστε, δεν είναι λίγες 

οι φορές που έχει διαπιστωθεί σύγχυση ανάμεσα στις συμπεριφορές και στα 

χαρακτηριστικά των μαθητών με διγλωσσία14. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, μια δυσκολία στον εντοπισμό και συνακόλουθα στη 

διαδικασία ένταξης των δίγλωσσων μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ στον τομέα 

της ειδικής αγωγής. Οι Γρίβα & Στάμου υποδεικνύουν μια σειρά από παραμέτρους 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ο δίγλωσσος ενταχθεί στην ειδική αγωγή 

(Γρίβα & Στάμου 2014: 87-90). Κι αυτό διότι με μεγάλη ευκολία συχνά οι δίγλωσσοι 

μαθητές παραπέμπονται στα ΚΔΑΥ και στα ΚΕΔΔΥ με τον χαρακτηρισμό 

‘μαθησιακές δυσκολίες’.  

 

 

2.5. Εκμάθηση της Γ1, Γ2, Γ3 σε παραλληλία ή χρονική διαδοχή 

 

Σύμφωνα με την Σκούρτου «οι γλώσσες κατακτώνται και μαθαίνονται 

παράλληλα ή σε χρονική ακολουθία» (Σκούρτου 2011:95). Η διγλωσσία μπορεί να 

υφίσταται επειδή τα άτομα κατακτούν τις γλώσσες είτε παράλληλα και συνδυαστικά 

είτε διαδοχικά. Οι παραπάνω περιπτώσεις οδηγούν από τη μια στην ανάπτυξη 

ξεχωριστών γλωσσικών συστημάτων και από την άλλη σε ένα ενιαίο γλωσσικό 

σύστημα αποτελούμενο από τη σύνθεση των δύο προγενεστέρων γλωσσικών 

συστημάτων. Η πρώτη περίπτωση προσδιορίζεται ως «συντονισμένη διγλωσσία» ενώ 

η δεύτερη ορίζεται ως «σύνθετη διγλωσσία»15. Στην πρώτη ενυπάρχουν δύο διακριτές 

γλωσσικές πραγματικότητες, ενώ στην δεύτερη ο χρήστης της γλώσσας έχει να κάνει 

με ένα σύνθετο γλωσσικό κώδικα. Η Σκούρτου επισημαίνει και μια τρίτη περίπτωση 

                                                 
14 Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου (2006), Τζουριάδου et al. (2000). Για περισσότερες 

λεπτομέρειες βλ. (Γρίβα & Στάμου 2014) 82 κ.ε. όπου οι ερευνήτριες αναλύουν διεξοδικά τα θέματα 

διγλωσσία και ειδικής αγωγής σε όλες τους τις παραμέτρους.  
15 Σκούρτου (2011) 96, η οποία παραπέμπει στους Baker (2001), Σελλά-Μάζη (2001), Τριάρχη-

Hermann (2000), Παπαπαύλου (1997). 
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κατά την οποία η δεύτερη γλώσσα προστίθεται αφού έχει αναπτυχθεί πλήρως η 

πρώτη και η οποία ορίζεται ως «εξαρτημένη διγλωσσία», κατά την οποία ο χρήστης 

προβαίνει σε συνειδητή αναφορά στην πρώτη γλώσσα και ανακαλεί στοιχεία της. 

 

 

 

3. Διγλωσσία και εκπαιδευτική πραγματικότητα 

 

 

3.1. Η διγλωσσία στο σχολείο    

 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει το φαινόμενο της διγλωσσίας 

στο ελληνικό σχολείο και δεν καταπιάνεται με τη δίγλωσση εκπαίδευση16. Ως εκ 

τούτου, αντικείμενο έρευνας είναι οι μαθητές που έχουν ως Γ1 μια άλλη γλώσσα 

πέραν της ελληνικής και τη φέρνουν στους χώρους του σχολείου, έχοντας την 

ελληνική ως Γ2. Επομένως, πρέπει να συνυπολογιστεί το παραπάνω δεδομένο στη 

διδασκαλία της ελληνικής και μέσω της τελευταίας των υπόλοιπων μαθημάτων.  

Στις μέρες μας ο θεσμός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι γεγονός, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσεται και η μορφωτική αξία ορισμένων γλωσσών σε σύγκριση με 

κάποιες άλλες. Το σχολείο είναι ο κοινός παρονομαστής και το πεδίο όπου καλείται 

σε εφαρμογή και χρήση η γλώσσα. Η γλώσσα καλλιεργείται από τους φορείς του 

εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και η εφαρμογή και η χρήση 

της ελέγχονται από τους μηχανισμούς του αρμόδιου υπουργείου. Το τελευταίο έχει 

αναπτύξει μια εκπαιδευτική πολιτική για την παιδαγωγική αντιμετώπιση της 

διγλωσσίας, πολιτική η οποία με τη σειρά της καθρεφτίζει το πώς αντιλαμβάνεται η 

πολιτεία τη γλωσσική ετερότητα σε σχέση πάντα με τον κοινό γλωσσικό κώδικα 

(Niedrig 2001). 

Στην ελληνική πραγματικότητα και πιο ειδικά στο ελληνικό σχολείο 

συνυπάρχουν μαθητές με την ελληνική ως Γ1 μαζί με άλλους μαθητές για τους 

οποίους η ελληνική αποτελεί τη Γ2. Υπολογίζεται πως το 10% του πληθυσμού στα 

ελληνικά σχολεία όλων των βαθμίδων έχει ως Γ1 άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής 

(Σκούρτου 2011:21). Σύμφωνα με τις στατιστικές και τα δεδομένα του Ινστιτούτου 

Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της περιόδου 2008-2009 το 

                                                 
16 Στη δίγλωσση εκπαίδευση υπάρχει σύνδεση δύο ή περισσότερων γλωσσών με τη διδασκαλία 

διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Βλ. για παράδειγμα τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης και τη 

Γερμανική Σχολή των Αθηνών, διάφορα ξενόγλωσσα κολλέγια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Βλ. 

Νικολάου (2010). 



 23 

9,22% του πληθυσμού των μαθητών όλων των βαθμίδων είναι αλλοδαποί. Η 

Σκούρτου επισημαίνει πως, εάν στο παραπάνω ποσοστό προστεθούν και οι 

παλιννοστούντες μαθητές, τότε αυτό ανέρχεται σε 10,34%.  

Η παρέμβαση από πλευράς πολιτείας φαίνεται στο υπό διαμόρφωση γλωσσικά 

διευρυμένο πεδίο, καθώς έχουν θεσπιστεί νόμοι και έχουν μπει σε τροχιά εφαρμογής 

μέτρα τα οποία αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 

επιμορφώσεις και διάθεση νέου υλικού υποστηρικτικού ανά την επικράτεια. 

Καταγράφεται, λοιπόν, μια ζύμωση σε ό,τι αφορά την γλωσσική ετερότητα, την 

ανησυχία για τη μητρική γλώσσα, τη διαφορετικότητα σε θέματα πολιτισμικά και 

θρησκευτικά. 

Στο παραπάνω πνεύμα κινείται η έρευνα των Cope & Kalantzis για την 

γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία, η οποία υπαγορεύει μια νέα προσέγγιση του 

μαθητικού μικρόκοσμου της τάξης τείνοντας στην ακύρωση των παραδοσιακών 

λειτουργιών της εκπαίδευσης (Cope & Kalantzis 2000). Αλλά και οι Cummins, 

Brown & Sayers  επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στον Γραμματισμό, την 

Ετερότητα και την Τεχνολογία, τρίπτυχο που απαιτεί η νέα εποχή ώστε να 

αντιμετωπιστεί η ανομοιογένεια της σχολικής τάξης η οποία μπολιάζεται με μαθητές 

με μεταναστευτικό προφίλ (Cummins, Brown & Sayers 2007). Άλλωστε, μια 

παραδοσιακή λειτουργία στην παιδαγωγική του εικοστού αιώνα είναι η προσπάθεια 

για τη διαμόρφωση μιας ομοιογένειας στη σχολική τάξη, προκειμένου να 

αφομοιωθούν οι ετερότητες σε ένα κοινό σύνολο. Μια τέτοια παραδοσιακή 

λειτουργία διατυπώνεται από τον Dewey ως «αφομοιωτική λειτουργία της 

εκπαίδευσης»17. 

Η διγλωσσία στον χώρο του σχολείου όπου a priori ενυπάρχει ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών επιτάσσει ώστε οι δίγλωσσοι μαθητές δεν πρέπει 

να «εγκλωβιστούν» στη διαφορετικότητά τους – τόσο σε ό,τι αφορά τη Γ1 που 

φέρουν μαζί τους όσο και σε ό,τι αφορά την κουλτούρα τους και το πολιτισμικό τους 

φορτίο. Εδώ μπορεί να ανατρέξει κανείς στα κείμενα του Γκότοβου ο οποίος 

πρεσβεύει πως στον χώρο του σχολείου αναπτύσσεται ένας ανταγωνισμός και ως εκ 

τούτου πρέπει όλοι οι μαθητές να λαμβάνουν την ανάλογη υποστήριξη, προκειμένου 

να φτάσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους (Γκότοβος 2002). Η παρεχόμενη 

εκπαίδευση θα πρέπει να έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και να μην προωθεί την 

                                                 
17 Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραπάνω εγχειρημάτων βλ. αναλυτικά στη 

Σκούρτου (2011) 46 κ.ε. με πλούσιες βιβλιογραφικές παραπομπές. 
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παράλληλη ύπαρξη σχολείων με δύο ταχύτητες, κάτι που είναι πλήρως 

αντιπαιδαγωγικό18.  

 

 

3.2. Εκπαιδευτικοί και διγλωσσία  

 

Οι εκπαιδευτικοί είναι τα εργαλεία εκείνα τα οποία έχει στη διάθεσή της η 

εκπαίδευση προκειμένου να εφαρμόσει τους εκπαιδευτικούς της και διδακτικούς 

στόχους, οι οποίοι συνίστανται στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών 

και στην μαθησιακή τους πρόοδο. Ο καθένας χωριστά αλλά και όλοι μαζί ως σύνολο 

αποτελούν έναν ζωντανό οργανισμό που ακούει στο όνομα «εκπαιδευτική 

κοινότητα». Μέσα από την θεωρητική τους κατάρτιση οι εκπαιδευτικοί έχουν 

ακούσει και έχουν παρευρεθεί σε σεμινάρια και διαλέξεις πάνω στα θέματα της 

διγλωσσίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης19. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι οποίοι 

στις μέρες μας είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων πάνω στα 

προαναφερθέντα θέματα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε δεν είναι αρνητικοί στο να 

αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα στο γλωσσικό τοπίο της διγλωσσίας20. Εξάλλου, 

οι εκπαιδευτικοί με τη στάση και τις απόψεις τους, τις πρακτικές τους και την 

παιδαγωγική τους συνεισφορά δεν είναι απλώς εκτελεστικά όργανα της εκάστοτε 

γλωσσικής πολιτικής (Κασίμη 2005). 

Ως προς τα παραπάνω ο Cummins στα γραπτά του πολλές φορές αναφέρεται 

στις πολιτικές που υπαγορεύουν ή και ενθαρρύνουν ορισμένες πρακτικές στο χώρο 

του σχολείου (Cummins 2005). Ο προηγούμενος ερευνητής πρεσβεύει πως στον 

κοινωνικό μικρόκοσμο ο οποίος αναπτύσσεται στο χώρο του σχολείου, οι 

εκπαιδευτικοί δύνανται να ακολουθήσουν ή και να αμφισβητήσουν τις άνωθεν και 

από τα έξω πολιτικές επιλογές, σε όσες εκ των περιπτώσεων εν τέλει τα όρια δεν είναι 

ασφυκτικά (Σκούρτου 2011:44). Εάν από την πλευρά του εκπαιδευτικού υπάρχει η 

τάση να ακολουθήσει ο πρώτος την άνωθεν εκπαιδευτική πολιτική, τότε βαδίζει πάνω 

                                                 
18 Σκούρτου (2011) 47-48, η οποία παραπέμπει με τη σειρά της στον Γκότοβο (2002), (2007). Ο 

τελευταίος υποστηρίζει πως «στα σχολεία ‘δύο ταχυτήτων’ οι ‘διαφορετικοί’ δεν θα έχουν 

ανταγωνιστικούς τίτλους σπουδών». 
19 Για το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δηλαδή την υφιστάμενη στην ελληνική 

πραγματικότητα ετερογένεια (και όχι την ομοιογένεια) μπορεί κάποιος να ανατρέξει βιβλιογραφικά 

στα έργα των Δαμανάκη (1989), (1997), Κανακίδου & Παπαγιάννη (1997), Κοντάκος (1997), 

Γεωργογιάννης (1998), Παπά, (1998), Νικολάου (2000), Ανδρούσου (2001), Γκόβαρη (2001), 

Δραγώνα (2001), Γκότοβου (2001), (2002), (2005), Παλαιολόγου & Ευαγγέλου (2003), Κοιλιάρη 

(2005), Παρθένη (2008). 
20 Μέσα από την έρευνα των Μητακίδου & Δανιηλίδου (2007) αναδεικνύονται θετικά πορίσματα προς 

αυτή την κατεύθυνση. Βλ. Σκούρτου (2011) 25 κ.ε. η οποία παραπέμπει σε αυτή την έρευνα η οποία 

έλαβε χώρα στη Βόρεια Ελλάδα με ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους εκπαιδευτικούς. 



 25 

στις ράγες που έχουν τεθεί από ευρύτερες πολιτικές επιταγές (ή έστω και από 

κοινωνικές πρακτικές) και ως εκ τούτου κανείς δεν θα μπορούσε να του επιρρίψει 

μομφή. Από μία άλλη οπτική γωνία θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός να υπηρετήσει μία 

και μόνο πολιτική η οποία συνίσταται στο να ενισχύσει μαθησιακά τους μαθητές του 

στο μέσα στα πλαίσια και ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών. 

Από μια άλλη πλευρά και εκφράζοντας πάντοτε κάποια επιφύλαξη, έχουν δει 

το φως της δημοσιότητας και έρευνες οι οποίες αναδεικνύουν το γεγονός πως οι 

εκπαιδευτικοί στη σύγχρονη πραγματικότητα δεν έχουν την ετοιμότητα να 

εμπλακούν με δίγλωσσους μαθητές. Σε μια έρευνα που έχει διεξαχθεί στην Κύπρο 

από τους Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος 2014 καταγράφεται από τις απόψεις των 

υπό έρευνα εκπαιδευτικών πως η διγλωσσία στην τάξη αναδύεται σε ένα δύσκολο 

εμπόδιο. Επίσης, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως δε διαθέτουν την 

απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ 

πολλοί επίσης δεν μπορούν να εκφράσουν μια ολοκληρωμένη και διαμορφωμένη 

θέση πάνω στο ερωτηματολόγιο που τέθηκε ως εργαλείο στην έρευνα21. 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προηγήθηκαν στην αμέσως προηγούμενη 

παράγραφο, πρέπει να ειπωθεί πως από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί λάβουν τη 

δέουσα επιμόρφωση πάνω στο θέμα της διγλωσσίας, συνακόλουθα αναπτύσσουν 

θετικές στάσεις στο προαναφερθέν φαινόμενο. Και αυτό αναδεικνύεται και από την 

έρευνα των Shin & Krashen 1996. Απεναντίας, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν πως 

δεν έχουν θεωρητική κατάρτιση και επομένως δεν είναι εξοικειωμένοι με τους 

δίγλωσσους μαθητές, εκλαμβάνουν ως υπαίτιο για τις πιθανές χαμηλές επιδόσεις των 

παραπάνω μαθητών το κοινωνικό και στενότερο οικογενειακό περιβάλλον τους. 

Αλλά και οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί χωρίς θεωρητική 

κατάρτιση σε θέματα διγλωσσίας συνίστανται στην άμεση διόρθωση των λαθών των 

μαθητών, στην αναγνωστική τους εξάσκηση και στην επιείκεια λόγω των χαμηλών 

προσδοκιών από τους δίγλωσσους μαθητές22.  

Πέρα από το γεγονός πως πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση της ελλιπούς 

τους κατάρτισης, παρόλα αυτά ένα σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας δε 

δίνουν πριμοδότηση στην επιμόρφωσή τους, όπως αυτό διαφαίνεται από έρευνα των 

                                                 
21 Και σε έρευνα του Porter (1990) που διεξήχθη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκει τους 

εκπαιδευτικούς να μη διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση για θέματα διγλωσσίας και 

διαπολιτισμικότητας. 
22 Αλλά και στη δημιουργία ομοιογενών τάξεων κάνουν λόγο κάποιοι εκπαιδευτικοί, βλ. Φιλιππάρδου 

(1997). 
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Ladson-Billings 1995. Προς επίρρωση ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών μάλιστα 

δηλώνει πως είναι απρόθυμοι να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα επιμορφωτικά 

σεμινάρια, σύμφωνα με τους Μάγο & Πρέντζα 2009, Μαντζανίδου 2009. Τέλος, η 

έρευνα των Walker, Shafer & Liams 2004 προβάλλει την αδιαφορία των 

εκπαιδευτικών για επιμόρφωση. Και μια παράμετρος που παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη των αρνητικών στάσεων στους εκπαιδευτικούς είναι και τα χρόνια 

υπηρεσίας. Με άλλα λόγια, όταν κάποιος εκπαιδευτικός έχει πολλά χρόνια υπηρεσίας 

θεωρεί πως η επιπλέον επιμόρφωση δεν του είναι απαραίτητη, ενώ έχει αποδειχθεί 

πως και η ελάχιστη επιμόρφωση σε θέματα διγλωσσίας δύναται να αλλάξει τις όποιες 

ενστάσεις και αντιρρήσεις των εκπαιδευτικών και εν γένει την αρνητική τους στάση 

στη διγλωσσία. 

Ωστόσο, αυτό που πρέπει εν κατακλείδι να τονιστεί και να μείνει ως 

επισφράγισμα των μελετών που έχουν εκπονηθεί στο θέμα της διγλωσσίας είναι πως 

η επιπλέον κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συντελεί ώστε οι 

τελευταίοι να έχουν μια θετική στάση απέναντι στους δίγλωσσους μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 

 

3.3. Διγλωσσία και μετανάστευση 

 

Η μετανάστευση συνιστά φαινόμενο το οποίο επέρχεται και ξεπροβάλλει μετά 

από περιόδους κρίσης. Έτσι, μετά το πέρας του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, η 

μετανάστευση αναδεικνύεται σε μάστιγα στην Ελλάδα κατά το δεύτερο ήμισυ του 

εικοστού αιώνα (Γκότοβος 2001). Συνακόλουθα, τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο όσο και 

εντός της ελληνικής επικράτειας γεννιούνται μειονοτικοί πληθυσμοί με μια γλωσσική 

και πολιτισμική ετερότητα. Και αυτό είναι λογικό επακόλουθο της φυσιολογικής 

ανάγκης των ανθρώπων να επικοινωνήσουν σε πρακτικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό 

γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία μεταφέρονται εντός και εκτός της Ελλάδας. Και η 

ανταλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στην επιφάνεια, αλλά και στο βάθος της γλώσσας, 

δηλαδή σε στοιχεία λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικών δομών 

(Αναστασσιάδη-Συμεωνίδη 1994, 2000). Ωστόσο, μέσα από το φαινόμενο του 

συμπλησιασμού των γλωσσών προβάλλουν οι διαγκωνισμοί τους σε επίπεδο 
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κοινωνικής επικράτειας (Nelde 1991). Εκεί όπου μια γλώσσα επικρατεί έναντι μιας 

άλλης  υπάρχει το λεγόμενο «πεδίο χρήσης της γλώσσας»23. 

 Και στο σημείο αυτό προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη της ενσωμάτωσης και 

της κοινωνικής ένταξης του μαθητή με μεταναστευτικό υπόβαθρο, με άλλα λόγια του 

δίγλωσσου μαθητή. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια οικογένεια 

αναγκάζεται να μεταναστεύσει σε μια άλλη χώρα. Παρατηρείται, λοιπόν, το 

φαινόμενο οι μαθητές-παιδιά να έρχονται σε επαφή με την Γ2 και στη συνέχεια να 

φέρνουν την γλώσσα επικράτειας ή αλλιώς κυρίαρχη γλώσσα στην οικογένειά τους. 

Μπορεί αρχικά οι γονείς να αντιστέκονται στη γλωσσική αυτή ‘εισβολή’ και να 

υποστηρίζουν την Γ1, αλλά τελικά θα υποχωρήσουν, ώστε να βοηθήσουν το παιδί 

τους να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός που είναι ευκταίο και για 

τους ίδιους ως οικογένεια. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι γονείς θυσιάζουν τη 

γλώσσα της καταγωγής τους για να βοηθήσουν τα τέκνα τους αφενός στην 

ενσωμάτωση κι αφετέρου στην πρόοδό τους (Μητακίδου & Τρέσσου 2007).  

 Στην παραπάνω περίπτωση καταγράφεται μια μετατόπιση σε γλωσσικό 

επίπεδο από τη Γ1 στη Γ2. Και σε κοινωνικό επίπεδο παρατηρείται ότι η 

ενσωμάτωση και η κοινωνική αποδοχή-ένταξη διευκολύνεται η παρεμποδίζεται από 

την επικοινωνία των ανθρώπων, με άλλα λόγια από τον βαθμό που τα μέλη μιας 

κοινωνίας αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα εναλλαγής των γλωσσικών κωδίκων 

(Fishman 1971, Σκούρτου 2011 :40-41). 

  

  

 

3.4. Συσχετισμός διγλωσσίας και σχολικής επίδοσης (Γ1 – Γ2) 

 

Το σχολείο στις μέρες μας, στον εικοστό πρώτο αιώνα, συνιστά χώρο 

υποδοχής μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (για παράδειγμα 

λόγω της μετανάστευσης της οικογένειας). Οι τελευταίοι καλούνται σήμερα να 

κατακτήσουν όχι μόνο τις δεξιότητες στη Γ2 αλλά και παράλληλα να αποκομίσουν 

τέτοιες ακαδημαϊκές δεξιότητες που να τους εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποικίλα 

γνωστικά αντικείμενα. Κι εδώ έρχεται να εισβάλει το φαινόμενο της διγλωσσίας 

υψώνοντας τείχη αναχαίτισης στους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου, την 

                                                 
23 Ο Fishman αναφερόμενος στο αντίστοιχο γεγονός αποκαλεί «domains» τους χώρους επικράτειας 

μιας γλώσσας. 
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ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση των δίγλωσσων 

μαθητών στον κοινωνικό, επαγγελματικό ιστό μέσω της μάθησης. 

Επιπλέον, το σχολείο αποτελεί πεδίο σύγκρουσης πολλών ενδογλωσσικών 

διαστρωματώσεων, καθώς αναπαράγονται στους κόλπους του διάφορα επίπεδα 

λόγου, από το καθημερινό μέχρι το ακαδημαϊκό. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με μελέτες 

που έχουν διεξαχθεί στον τομέα της κοινωνιογλωσσολογίας αλλά και στον τομέα της 

κοινωνιολογίας, το σχολείο μέσα από τη γλώσσα του αναπαράγει τις κοινωνικές 

ανισότητες24. Ως εκ τούτου, παιδιά που προέρχονται από μεταναστευτικά ρεύματα, 

παιδιά με γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και μη προνομιούχου οικονομικού 

status, προφανώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον 

υπέρτατο βαθμό στις απαιτήσεις του σχολικού λόγου.  

Το παραπάνω γεγονός οφείλεται κατά τον Bernstein στο γεγονός πως το 

εκπαιδευτικό σύστημα μέσω των θεσμοθετημένων φορέων του, όπως το σχολείο, 

προωθεί έναν δευτερογενή κώδικα που σαφέστατα έχει ουσιώδεις δομικές διαφορές 

από τον πρωτογενής κώδικα, αυτόν δηλαδή που διαμορφώνουν τα παιδιά στο σπίτι 

τους, εντός της οικογένειάς τους. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τον προηγούμενο 

μελετητή στο σπίτι οι μαθητές κατέχουν τον ονομαζόμενο από τον πρώτο 

«περιορισμένο κώδικα», τη στιγμή που το σχολείο απαιτεί τον «επεξεργασμένο 

κώδικα». Με διαφορετική ορολογία αλλά με το ίδιο πνεύμα ο Halliday αναφέρει πως 

στο περιβάλλον του σχολείου οι μαθητές υπόκεινται σε αναμόρφωση της γλωσσικής 

τους εμπειρίας, διότι περνάνε από πλαισιωμένους σε αποπλαισιωμένους πόρους 

παραγωγής νοήματος (Γρίβα & Στάμου 2014:79 κ.ε.). 

Μια άλλη διάσταση έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση η οποία σχετίζεται με 

τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, κι αυτό διότι ο μαθητής προτού να δρασκελίσει 

την είσοδο του σχολείου του επικοινωνεί με τον προφορικό λόγο. Ο γραπτός λόγος 

αφορά όμως την κοινωνιόλεκτο των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους δίγλωσσους μαθητές των μεταναστευτικών ρευμάτων 

(Stubbs 1986, Trudgil 1975). Οι τελευταίοι, αν και πολλοί εκ των οποίων μπορεί να 

μην έχουν καν αναπτύξει τις δεξιότητες επικοινωνίας στη Γ2, καλούνται στο σχολείο 

να αναπτύξουν ακαδημαϊκές δεξιότητες. Σε αυτή την περίπτωση η Σκούρτου κάνει 

λόγο για σύγκρουση της ‘γλώσσας του διαλείμματος’ με τη ‘γλώσσα της τάξης’ 

(Σκούρτου 1997). Η πρώτη ‘γλώσσα’ αφορά την επικοινωνία εκτός τάξης η οποία 

                                                 
24 Για ό,τι αφορά την κοινωνιογλωσσολογία βλ. Halliday (1999), ενώ για τον χώρο της κοινωνιολογίας 

βλ. Berstein (1990). 
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λαμβάνει χώρα ανάμεσα στους μαθητές, ενώ η δεύτερη αφορά το περιβάλλον της 

τάξης αυτής καθαυτής. Προφανώς η δεύτερη είναι πολύ πιο επεξεργασμένη από τη 

στιγμή που χρησιμοποιείται και από τους εκπαιδευτικούς25.  

Έρευνες που έχουν εκπονηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταδεικνύουν 

ότι οι κοινωνικές διαφορές των μαθητών ενίοτε καθρεφτίζονται στον γραπτό τους 

λόγο (Παΐζη & Κονδύλη 2011). Πιο ειδικά, αντίστοιχες έρευνες για τους μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο αναδεικνύουν το ότι οι επιδόσεις των πρώτων είναι 

χαμηλότερες σε σχέση με τους μονόγλωσσους μαθητές συνολικά και όχι κατά 

περίπτωση (Sbarra & Pianta 2001). Αλλά και οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία με 

μαθητές ως επί το πλείστον δίγλωσσους έχουν κι αυτοί εξίσου πιθανότητες για 

σχολική αποτυχία όπως και οι δίγλωσσοι (Wang & Gordon 1994). Παρόλα αυτά, έχει 

αποδειχθεί μετά από σχετικές έρευνες πως οι μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ των 

οποίων η οικογενειακή κατάσταση κατατάσσεται στα ψηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν παρουσιάζουν διαφορές στη σχολική επίδοση 

έναντι των μονόγλωσσων συμμαθητών τους (Hamers 2004). Ως προς το τελευταίο, σε 

χώρες που επενδύουν στην εκπαίδευση έχει βρεθεί πως η σχολική επίδοση των 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι υψηλότερη συγκριτικά με τους χρήστες 

της Γ1 (Thomas & Collier 2002, O’Day 2009). 

Εκτός, όμως, από τις κοινωνικοοικονομικές συνιστώσες που επιδρούν στον 

δίγλωσσο μαθητή, και άλλος ένας παράγοντας δύναται να αναχαιτίσει τη σχολική 

επίδοση κι αυτός δεν είναι άλλος από τον συναισθηματικό παράγοντα. Έχε 

διαπιστωθεί πως τα παιδιά με μεταναστευτικό προφίλ στην πλειονότητά τους 

παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις σε σταθμισμένα τεστ. Το παραπάνω γεγονός 

οφείλεται στις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις, συνιστώσες οι οποίες 

οδηγούν σε αύξηση του ήδη υπάρχοντος στρες στους παραπάνω μαθητές, με 

αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μην μπορούν να διαχειριστούν τα προβλήματα του νέου 

τους σχολικού χώρου και συνακόλουθα να μην μπορούν να αποκτήσουν τις δέουσες 

ακαδημαϊκές δεξιότητες στη Γ2 (Cropley 1984). Εν τέλει, οι μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο βρισκόμενοι σε ανάλογες καταστάσεις αναπτύσσοντας το 

επίπεδο του άγχους τους δυσχεραίνουν τη σχολική και κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

                                                 
25 Ο Cummins 2000 πρεσβεύει πως η ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλώσσας είναι χρονοβόρα με υψηλές 

απαιτήσεις διάρκειας πέντε έως εφτά ετών. Εδώ μπαίνουν παράγοντες ειδικού λεξιλογίου, 

ονοματοποίησης, σύνθετων δομών της γλώσσας κ.α.  
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Πέρα από τα παραπάνω έχει καταγραφεί πως και η αδυναμία αξιοποίησης της 

Γ1 στο χώρο του σχολικού περιβάλλοντος συντελεί στις χαμηλές επιδόσεις των 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πέντε 

χώρες σε παιδιά με μεταναστευτικό προφίλ εξήχθη το συμπέρασμα πως οι μαθητές οι 

οποίοι δεν υποστηρίζονται στη Γ1 αδυνατούν να κατανοήσουν τις έννοιες που 

φιλοδοξεί να τους μεταλαμπαδεύσει ο καθηγητής τους, κι αυτό οφείλεται στο γεγονός 

πως αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο να προσαρμόσουν τις υπό διδασκαλία 

έννοιες στη Γ1 από την Γ2, καθώς με την τελευταία έρχονται προσφάτως σε επαφή 

και δεν την κατανοούν σε όλες της τις παραμέτρους (Protassova 2002)26. 

Από την άλλη πλευρά, με βάση τις έρευνες που έχουν δεν το φως της 

δημοσιότητας ήδη από τη δεκαετία του 1990, βγαίνει το συμπέρασμα πως η έκθεση 

σε μεγάλο βαθμό στη Γ2 δεν επιταχύνει συνακόλουθα την πρόσκτηση της τελευταίας. 

Επιπλέον, διαπιστώνεται πως μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο οι οποίοι ασκούν 

παράλληλα με την Γ2 και τη Γ1 αποκτούν δεξιότητες εξίσου με τους μονόγλωσσους 

μαθητές (Cummins 1981, Bialystock & Cummins 1991, Collier & Thomas 1997). Για 

τον παραπάνω λόγο η Σκούρτου και άλλοι μελετητές υποστηρίζουν πως οι 

εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να συστήνουν την χρήση αποκλειστικά και μόνο της Γ2 

στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ (Σκούρτου 

2000, Χατζηδάκη 2005, Μαλιγκούδη 2009)27. 

 

 

3.5. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική 

επίδοση των δίγλωσσων μαθητών και οι δυσκολίες που συναντούν οι τελευταίοι   

 

Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί πάνω σε αυτό το πεδίο, διαπιστώνεται 

πως η εκπαιδευτική κοινότητα στο μεγαλύτερο μέρος της αντιμετωπίζει τους 

δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο με δυστοκία, καθώς η διγλωσσία 

εκλαμβάνεται εκ μέρους της πλειονότητας των εκπαιδευτικών ως ανασταλτικό 

παράγοντας στην πρόοδο αυτών των μαθητών και στην ένταξή τους στη σχολική 

πραγματικότητα και εν τέλει στη μάθηση. Έτσι, από τις έρευνες των Αθανασίου & 

                                                 
26 Βλ., επίσης, Σκούρτου (1997) η οποία πρεσβεύει πως ακόμη και όταν οι άλλες γλώσσες των παιδιών 

είναι απούσες στην τάξη, οι τελευταίες είναι ‘παρούσες’ στη μάθηση και Γρίβα & Στάμου (2014) 82. 
27 Η Σκούρτου συγκεκριμένα υποστηρίζει πως στις έρευνες που συμμετείχε η ίδια δεν έχει βρεθεί το 

ότι οι ‘άλλες’ γλώσσες συνιστούν πρόβλημα για τον μαθητή με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η ίδια 

υποστηρίζει πως οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το προηγούμενο θέμα πιθανόν εκπορεύονται από 

την υπόθεση ‘χωριστής υποκειμενικής γλωσσικής ικανότητας’. Βλ. Σκούρτου (2011) 117 κ.ε. 
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Γκότοβου 2002 και Κωστινούδη 2011 αναφαίνεται πως γι’ αυτούς τους μαθητές η 

διγλωσσία αναστέλλει την πρόοδο στην ελληνική ως Γ2, γεγονός που επιδρά 

αρνητικά στη σχολική τους επίδοση28.  

Από μια άλλη πλευρά, έχει διαπιστωθεί σε έρευνα του Μπόμπα 1994 πως 

μέσα στη σχολική τάξη οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο παρακωλύουν 

ενίοτε την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων με τη συμπεριφορά τους. Στην 

παραπάνω έρευνα κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς προτείνουν τη σύσταση 

ξεχωριστών σχολείων για τους δίγλωσσους μαθητές. Σε αυτή την κατεύθυνση 

κινείται και η έρευνα της Unicef 2001, δηλαδή αναδεικνύει την πρόταση μιας μερίδας 

εκπαιδευτικών να δημιουργηθούν ξεχωριστά σχολεία για τους δίγλωσσους μαθητές 

με μεταναστευτικό προφίλ. Εδώ αξίζει να σημειωθεί και η θέση πολλών 

εκπαιδευτικών οι οποίοι δε δέχονται την επίδοση της σημαίας σε μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο και πολιτισμική ετερότητα (Γρίβα & Στάμου 2014:118). 

Στην εδραίωση των αρνητικών στάσεων που σχηματίζουν οι εκπαιδευτικοί για 

τη διγλωσσία κινείται και η έρευνα των Walker, Shafer & Liams 2004. Η 

προηγούμενη έρευνα προσμετρά την έλλειψη χρόνου λόγω του φόρτου εργασίας των 

πρώτων, την ελλιπή και συχνά ανύπαρκτη επιμόρφωσή τους αλλά και την αρνητική 

στάση των διευθυντών των σχολείων στα οποία πολλοί υπηρετούν, στους παράγοντες 

εκείνους που παγιώνουν μια αρνητική στάση απέναντι στη διγλωσσία. Μαζί με τους 

παραπάνω παράγοντες στην έρευνα καταγράφονται ως ανασταλτικοί παράγοντες και 

οι εθνοκεντρικές προκαταλήψεις (Γρίβα & Στάμου 2014:118). Συνεπώς, μπορεί να 

εξαχθεί το συμπέρασμα πως για ορισμένους εκπαιδευτικούς οι δίγλωσσοι μαθητές 

στους οποίους τυχαίνει σύμπτωση των πολιτισμικών αξιών που φέρουν από την 

οικογένεια με αυτών του σχολείου έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να σημειώσουν 

καλύτερη σχολική επίδοση από τους αντίστοιχους στους οποίους δε λειτουργεί η 

παραπάνω σύμπτωση. Στην προηγούμενη περίπτωση ο Bourdieu κάνει λόγο για το 

πολιτισμικό κεφάλαιο (Bourdieu 1986). 

Περνώντας σε έρευνες που εντοπίζουν τις δυσχέρειες που συναντούν οι 

δίγλωσσοι μαθητές αρχικά μπορεί να αναφερθεί αυτή των Christopoulou, Pampaka & 

Vlassopoulou 2012 η οποία έχει διεξαχθεί στην Κύπρο με αντικείμενο έρευνας τους 

εκπαιδευτικούς και τις αντιλήψεις τους για τους εν λόγω μαθητές. Τα προβλήματα, 

λοιπόν, που επισημαίνουν οι υπό έρευνα εκπαιδευτικοί εντοπίζονται στην ανάγνωση 

                                                 
28 Και για παλιότερη έρευνα βλ. Φιλιππάρδου (1997). 
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και στη γραφή. Επιπλέον, στην έρευνα καταγράφεται πως εκπαιδευτικοί με 

μεγαλύτερη υπηρεσία πιστεύουν εντονότερα πως οι δίγλωσσοι μαθητές βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση έναντι των μονόγλωσσων συμμαθητών τους. Στο ίδιο πνεύμα 

όσον αφορά την τελευταία διαπίστωση σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας που 

βαραίνουν τους εκπαιδευτικούς κινείται και η έρευνα των Garcia-Nevarez, Stafford & 

Arias 2005. Σε αυτήν δηλώνεται πως οι εκπαιδευτικοί με τα πολλά χρόνια υπηρεσίας 

συνήθως αναπτύσσουν αρνητική στάση για τη Γ1 των δίγλωσσων μαθητών με 

μεταναστευτικό πλαίσιο. 

Το πεδίο της διγλωσσίας έχει τεθεί, επίσης, στο στόχαστρο μελετητών οι 

οποίοι εκπονούν και επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς για τη διγλωσσία. Έτσι, μέσα 

από τις απόψεις και τις θέσεις που καταγράφουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί 

διαπιστώνεται πως σε μαθήματα που δεν απαιτούν γλωσσικές δεξιότητες οι 

δίγλωσσοι μαθητές έχουν είτε τις ίδιες είτε και καλύτερες επιδόσεις από τους 

αντίστοιχους μονόγλωσσους συμμαθητές τους. Τα μαθήματα αυτά στην έρευνα των 

Stamou & Dina 2009 φαίνεται πως είναι η Φυσική και τα Μαθηματικά. 

Παρόλα αυτά σε έρευνα των Shin & Krashen 1996 έχει διαπιστωθεί πως οι 

εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν τη διγλωσσία θετικά σε σχέση με τη νοητική ανάπτυξη 

και τη γνωστική επίδοση των δίγλωσσων μαθητών με μεταναστευτικό πλαίσιο. Σε 

άλλη έρευνα που πραγματοποιεί από μόνη της η Σκούρτου 2002 αποφαίνεται πως οι 

δίγλωσσοι μαθητές καταγράφουν και υψηλές επιδόσεις και αυτό οφείλεται στα 

ιδιαίτερα ατομικά τους χαρακτηριστικά. Ακολούθως, σε έρευνα του Franson 1999 για 

την αγγλική γλώσσα και τη διδασκαλία της στην Αγγλία σε δίγλωσσους μαθητές με 

μεταναστευτικό πλαίσιο, κατά τη διερεύνηση των πεποιθήσεων που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί, οι τελευταίοι δηλώνουν πως οι σχολικές επιδόσεις των πρώτων 

εξαρτώνται σε μικρό βαθμό από τις εκπαιδευτικές πρακτικές, ενώ επηρεάζονται 

κυρίως από ατομικούς παράγοντες και από το κοινωνικο-οικογενειακό τους 

περιβάλλον.  

Σε μια άλλη έρευνα, αυτή της Sharma 2005 διαπιστώνεται πως, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί δεν εντοπίζουν προβλήματα στη συνύπαρξη μονόγλωσσων και 

δίγλωσσων μαθητών, ωστόσο ανεπίσημα φαίνεται να πρεσβεύουν τη θέση πως οι 

δίγλωσσοι έχουν ελλείψεις στη Γ2 τις οποίες οι πρώτοι καλούνται να αντιμετωπίσουν 

χωρίς καμία υποστήριξη (Γρίβα & Στάμου 2014:119). Θα μπορούσε να αναφερθεί, 

τέλος, η έρευνα των Βρατσάλη & Σκούρτου 2000, στην οποία οι εν λόγω μελετητές 

διερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους δίγλωσσους μαθητές με 
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μεταναστευτικό προφίλ σημειώνουν πως αυτό και μόνο το γεγονός της διγλωσσίας 

που χαρακτηρίζει τους τελευταίους καθιστά δυσχερή την προοπτική της σχολικής 

τους επίδοσης. 

Παραμένοντας στο ίδιο πνεύμα της αρνητικής επιρροής που έχει η διγλωσσία 

στους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί και η 

έρευνα του Δαμανάκη 1997 στην οποία φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως 

τον κυριότερο παράγοντα που επιδρά στην επίδοση των δίγλωσσων μαθητών το 

οικογενειακό περιβάλλον των τελευταίων. Στη συγκεκριμένη έρευνα οι γονείς των 

δίγλωσσων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο κρίνονται από τους 

εκπαιδευτικούς ότι αδιαφορούν απέναντι στο σχολείο ή έχουν ως προς τα παιδιά τους 

χαμηλές προσδοκίες μάθησης. Ο παραπάνω παράγοντας συνδέεται με τη θεωρία του 

κοινωνιοπολιτισμικού ελλείμματος (Κασίμη 2005). Σύμφωνα με την προηγούμενη 

θεωρία οι εκπαιδευτικοί επιρρίπτουν την ευθύνη για τα προβλήματα των δίγλωσσων 

μαθητών στο οικογενειακό περιβάλλον των τελευταίων το οποίο χαρακτηρίζεται από 

οικονομικές, μορφωτικές και γνωστικές ελλείψεις.  

Επιπροσθέτως, και σε έρευνα που έχει εκπονήσει η Σκούρτου 2005 

διερευνώντας πάντοτε τις απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω στη διγλωσσία και τους 

μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ διαπιστώνεται πως αυτοί που αποκαλούνται 

‘καλοί’ δίγλωσσοι μαθητές έλκουν την προέλευσή τους  από οικογένειες με ψηλού 

βαθμού μορφωτικό επίπεδο. Απεναντίας, αποκαλούνε ‘κακούς’ δίγλωσσους μαθητές 

αυτούς που έλκουν την καταγωγή τους από οικογένειες με χαμηλού βαθμού 

κοινωνικο-οικονομικό status (Γρίβα & Στάμου 2014:120). 

Σημαντική συνιστώσα εκ μέρους των εκπαιδευτικών θεωρείται για το θέμα 

της επίδοσης των δίγλωσσων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο το πλέγμα των 

προσδοκιών που οι πρώτοι σχηματίζουν και κατέχουν απέναντι σε αυτούς τους 

μαθητές. Πιο ειδικά, οι έρευνες των Vondra 2000, Sirin 2009 αναδεικνύουν το 

γεγονός πως οι χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τους δίγλωσσους μαθητές 

τους συνδέονται με το γεγονός πως οι μαθητές αυτοί προέρχονται από οικογένειες με 

όχι υψηλό οικονομικό προφίλ. Επίσης, και η κοινωνικο-πολιτισμική εμπειρία των 

ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων αποτελεί συνιστώσα εξαιτίας της οποίας τα 

δίγλωσσα παιδιά με μεταναστευτικό πλαίσιο λαμβάνουν χαμηλές προσδοκίες 

επίδοσης από τους εκπαιδευτικούς τους, όπως αυτό διαφαίνεται από την έρευνα του 

Lareau 2000. Καθώς, λοιπόν, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών παραμένουν χαμηλές 

απέναντι στους δίγλωσσους μαθητές, οι τελευταίοι δεν ενθαρρύνονται από την 
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εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 

υποδοχής (Ευαγγέλου & Κάντζου 2005). 

Τέλος, σύμφωνα με τους Fueyo & Bechtol 1999, οι αρνητικές στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

δύνανται να επηρεάσουν την εκπαιδευτική πρακτική των πρώτων και τη γλωσσική 

και σχολική εν γένει επίδοση των δεύτερων. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί : i) 

έχουν χαμηλές προσδοκίες από τους δίγλωσσους μαθητές, ii) δεν ενθαρρύνουν ή πιο 

ορθά αποθαρρύνουν τους δίγλωσσους μαθητές να μετέρχονται τη Γ1 είτε στο σχολείο 

είτε στην οικογένεια με τους γονείς τους, iii) δε διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους 

με βάση το εάν έχουν ή όχι στην τάξη τους μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ, iv) 

κάνουν διακρίσεις ανάμεσα σε ‘καλούς’ και ‘κακούς’ δίγλωσσους και γενικά 

μεταχειρίζονται με διάκριση τους δίγλωσσους από τους μονόγλωσσους.  

 

 

3.6. Ανασκόπηση των ερευνών που έχουν εκπονηθεί πάω στις απόψεις των 

               εκπαιδευτικών για τη διγλωσσία 

 

Κατ’ αρχάς πρέπει να ειπωθεί πως έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες με στόχο 

τους μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ και πεδίο έρευνας τους εκπαιδευτικούς τόσο 

της πρωτοβάθμιας – η οποία αποτελεί τον προθάλαμο για την ένταξη των δίγλωσσων 

μαθητών με πολιτισμική ετερότητα στη σχολική πραγματικότητα - όσο και της 

δευτεροβάθμιας, στάδιο με το οποίο είτε έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά ο 

δίγλωσσος μαθητής είτε αποτελεί τη φυσιολογική ακολουθία μιας εκπαιδευτικής 

πορείας η οποία έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Οι έρευνες στην ελληνική πραγματικότητα 

–χωρίς αυτό να συνεπάγεται πως αντίστοιχες έρευνες δεν έχουν διεξαχθεί και σε 

διεθνές επίπεδο - και επικράτεια καταδεικνύουν το ότι οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις 

δηλώσεις τους φαίνεται πως προβαίνουν σε διακρίσεις σε βάρος των δίγλωσσων 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Και εδώ πρέπει να σημειωθούν οι έρευνες 

που έχουν πραγματοποιήσει οι : Γκόβαρης 2001, 2005, Δαμανάκης 1997, Μάρκου 

1997, Μπάρος 2008, Νικολάου 2000, Παπαχρήστος 2005, 2007, Παπαχρήστος & 

Παλαιολόγου 2002, Σπινθουράκη et al. 2003, Σκούρτου 2005, Τριάρχη-Hermann 

2000. 

Επίσης, οι παραπάνω αναφερθείσες έρευνες κατέδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται τη διγλωσσία ως εμπόδιο για τη μάθηση και οι ίδιοι δεν αξιοποιούν 
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την πολιτισμική εμπειρία και ετερότητα των δίγλωσσων μαθητών τους. Σε μερικές 

περιπτώσεις μάλιστα οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν και την αδυναμία από την πλευρά 

τους να διαχειριστούν την ελληνική ως Γ2 στους μαθητές τους με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο (Φιλιππάρδου 1997, Αθανασίου & Γκότοβος 2002, Παπαχρήστος 2009, 

Κωστινούδη 2011).  

Από μια άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τον εκφερόμενο λόγο τους, 

επιβεβαιώνεται πως οι εκπαιδευτικοί αναπαράγουν στερεοτυπικές και ευρέως 

διαδεδομένες ιδέες και αντιλήψεις για τη διγλωσσία, την ανάπτυξη της Γ1 και Γ2 και 

την εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών. Επιπλέον, αναδεικνύεται πως οι 

εκπαιδευτικοί συχνά είναι φορείς του κυρίαρχου εθνοκεντρικού μεταναστευτικού 

λόγου, καθώς οι ίδιοι θεωρούν πως η πολιτισμική αφομοίωση των δίγλωσσων 

μαθητών με πολιτισμική ετερότητα από την κουλτούρα της πλειονότητας, όπως αυτή 

διαγράφεται μέσα από την κατάκτηση της Γ2 και τη σταδιακή εγκατάλειψη της Γ1, 

νομιμοποιείται. Και τη νομιμοποίηση αυτή τη θεωρούν μια ‘φυσική’ διεργασία προς 

την κοινωνική ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ (Michail & Stamou 

2009). Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκλαμβάνουν την υιοθέτηση από πλευρά μαθητών 

δίγλωσσων της Γ2 ως μιμητισμό και προϊόν προσωπικής επιλογής απορρίπτοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο το γεγονός πως μπορεί η πρώτη να οφείλεται στη συχνά 

εμφανιζόμενη στο προσκήνιο αφομοιωτική κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας υποδοχής, εν προκειμένω της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών κάποτε έρχονται σε αντίφαση με τα πορίσματα της 

κοινωνιογλωσσολογίας και της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας σε ό,τι αφορά την 

ομαλή ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο (Ανδρουλάκης 2014). 

Στην ελληνική πραγματικότητα έχουν διεξαχθεί έρευνες κατά τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα όπως αυτές των Γκότοβου & Μάρκου 1984, 

Μπόμπα 1994, οι οποίες, επίσης, καταδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί είναι ανέτοιμοι 

να διαχειριστούν μαθητές δίγλωσσους με πολιτισμική ετερότητα και προφανώς 

μεταναστευτικό προφίλ. Αυτό που καταγράφεται από τις έρευνες είναι πως οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται πως υφίσταται το φαινόμενο της διγλωσσίας και 

καλούνται άμεσα να το αντιμετωπίσουν. Για το λόγο τούτο μέσα από τις έρευνες στις 

οποίες συμμετέχουν δηλώνουν πως η ανάγκη για να επιμορφωθούν πάνω σε αυτό το 

θέμα της διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2 είναι αδήριτη και επιτακτική. 

Συμπληρώνουν στις δηλώσεις τους πολλοί καθηγητές της δευτεροβάθμιας, όπως 

αυτές καταγράφονται στις έρευνες των Μάγος & Πρέντζα 2009, Μαντζανίδου 2009, 
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πως με την αναγκαία επιμόρφωση θα πάψουν να βλέπουν ως ‘πρόβλημα’ τους 

δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ως εκ τούτου, αποδεικνύεται η 

τεράστιας σημασίας προοπτική της απόκτησης θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής 

κατάρτισης στην ομαλή ένταξη των δίγλωσσων μαθητών στην εκπαίδευση.  

  

 

3.7. Σημασία της καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών   

 

Υψίστης σημασίας ζήτημα αναδεικνύεται η καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών (Banks et al. 2005), οι οποίοι αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο στην 

εκπαιδευτική διεργασία. Το παραπάνω σημασιοδοτείται υπό την έννοια πως οι 

καθηγητές είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην τάξη. 

Έτσι οι απόψεις τους είναι σημαντικές διότι διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

ίδιοι κατανοούν την κοινωνική πραγματικότητα και φυσικά είναι οι ίδιοι εκείνοι που 

σχετίζονται με το περιεχόμενο του διδακτικού αντικειμένου και τη διδακτική 

διαδικασία (Song 2006). Όλα τα παραπάνω στρέφουν τους ερευνητές να μελετήσουν 

τη σκέψη των εκπαιδευτικών και αυτό που οδηγεί τους τελευταίους στην επιλογή της 

μιας ή της άλλης στρατηγικής (Stuart & Thurlow 2000). Άλλωστε η σκέψη των 

εκπαιδευτικών βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας που επιτελείται 

εντός τάξης (Clark-Goff 2008). 

Ωστόσο, οι απόψεις των εκπαιδευτικών έχουν αποκτήσει με τα χρόνια 

σταθερό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι καθηγητές κωλύονται στην υιοθέτηση νέων 

διδακτικών προσεγγίσεων και νέων μεθόδων στη διδακτική πράξη και οι οποίες 

έρχονται σε αντίθεση με τις πρώτες (Staub & Stern 2002, Hall 2005). Για τον λόγο 

αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό να διερευνούνται οι απόψεις αυτού του κοινωνικού 

γκρουπ, γεγονός που θα αποτελεί ενδείκτη του κατά πόσο έχουν σχηματιστεί 

προκαταλήψεις και στερεότυπα στη σκέψη τους. Επίσης, μέσα από τέτοιες έρευνες 

μπορεί κάποιος να αντιληφθεί πώς οι καθηγητές κατανοούν την ευρύτερη 

εκπαιδευτική πολιτική και δικαιολογούν τη συμπεριφορά τους εντός τάξης με τη 

χρήση των μεθόδων που εφαρμόζουν. Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και 

συγκεκριμένα το 1990 οι Cho & Cho κατέδειξαν την ισχυρή σύνδεση του τρίπτυχου 

«απόψεις των εκπαιδευτικών»-διδακτικές πρακτικές-προσδοκίες για την επιτυχία των 

μαθητών (Γρίβα & Στάμου 2014). Με άλλα λόγια, όταν ένας εκπαιδευτικός έχει τη 

γνώμη πως η διγλωσσία συνιστά τροχοπέδη στην επίδοση των μαθητών, θα 
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σχηματίσει αντιλήψεις που δεν θα βοηθήσουν τους τελευταίους να προκόψουν και 

συνακόλουθα θα περιμένει ελάχιστα από αυτούς. Απεναντίας, όταν ο καθηγητής δει 

με θετικό πνεύμα τη διγλωσσία στη σύγχρονη εποχή, με τη στάση του μπορεί να 

καλλιεργήσει ένα αντίστοιχο θετικό κλίμα στην τάξη που θα κατανοεί την ετερότηα 

και θα εκλείψουν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα (Γρίβα & Στάμου 2014: 113). 

Είναι ευρέως αποδεκτό, τουλάχιστον για την ελληνική πραγματικότητα, πως 

οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζονται αφενός από τις προγενέστερες 

εμπειρίες των πρώτων και αφετέρου από ένα πλέγμα παραγόντων όπως : τα στοιχεία 

που συνθέτουν την προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού, η διδακτική του εμπειρία, 

προσωπικά βιώματα αλλά και το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

οφείλουν ως εντεταλμένοι υπάλληλοι να κινηθούν, η ανταλλαγή απόψεων και η 

αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους (Cutri & Ferrin 1998, Richards et al. 

2001). Αλλά και άλλοι παράγοντες πρέπει να συνυπολογιστούν στη διαμόρφωση των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα ο ιδεολογικός προσανατολισμός 

κάθε εκπαιδευτικού (Varghese et al. 2005). Εν τέλει, η κοινωνία ολόκληρη δύναται 

να διαμορφώνει τις θέσεις και τις στάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Από την άλλη πλευρά έχει διαπιστωθεί πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στους δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί να 

αλλάξουν υπό την επίδραση κάποιων συνιστωσών (Clark-Goff 2008). Αυτή η 

αναθεώρηση και αναδιαμόρφωση των απόψεων των εκπαιδευτικών οφείλεται 

αποκλειστικά και μόνο μέσα από τη διάδραση, επαφή και εξοικείωση με τους 

δίγλωσσους μαθητές και την πολιτισμική τους ετερότητα29.  

Πιο συγκεκριμένα, οι γλωσσικές απόψεις συνιστούν το σύνολο των 

πεποιθήσεων πάνω σε διάφορες γλώσσες ή γλωσσικές ποικιλίες και προφανώς 

εκφράζουν τις εξ υποκειμένου θέσεις πάνω στη χρήση και εφαρμογή της γλώσσας 

(Baker 1992, Papapavlou 1998). Οι παραπάνω αποτελούν μια εσωτερική νοητική 

διεργασία που καθορίζει την αντίδραση πάνω σε γλωσσικά φαινόμενα, ενώ η ίδια 

δομείται από την εμπειρία του καθενός. Οι γλωσσικές στάσεις εντάσσονται στις 

γλωσσικές ιδεολογίες, με άλλα λόγια στο σύνολο των πεποιθήσεων μιας ευρύτερης 

κοινότητας πάνω σε θέματα χρήσης και εφαρμογής της γλώσσας (Silverstein 1979). 

Οι κρίσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να αναφέρονται είτε στην 

υπόσταση των γλωσσών (για παράδειγμα την κατάταξη των γλωσσών με κριτήριο το 

                                                 
29 Θα μπορούσε εδώ να αναφερθεί η έρευνα των Cabaroglou & Roberts 2000 για τις τάξεις υποδοχής 

των δίγλωσσων μαθητών. 
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κύρος τους) είτε στη μορφή τους (για παράδειγμα η ορθή ή λανθασμένη εκφορά της 

γλώσσας) (Κακριδή-Φερράρι 2007). 

Επίσης, οι γλωσσικές στάσεις ενίοτε στρέφονται όχι προς τη γλωσσική χρήση 

αλλά απέναντι στον ίδιο τον χρήστη της γλώσσας. Συνακόλουθα, πρόκειται για την 

αποτύπωση μιας κοινωνικής κατηγοριοποίησης κι επομένως οι γλωσσικές στάσεις 

κάποτε φτάνουν και σε αντίφαση με τα επιστημονικά δεδομένα της γλωσσολογίας, 

καθώς σχετίζονται με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Σε συλλογικό επίπεδο 

καταγράφονται στον γλωσσικό σχεδιασμό μιας κοινωνίας για την εκπαίδευση 

(Gkaintartzi & Tsokalidou 2011). 

   

 

 

4. Εκπαιδευτικές πρακτικές 

 

4.1. Πρόταση για τη διαχείριση μιας σχολικής τάξης με μικτή σύνθεση 

αποτελούμενη από μονόγλωσσους και δίγλωσσου μαθητές 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό πως οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς 

οι ίδιοι είναι φορείς διαφορετικών πολιτισμικών εμπειριών, διαθέτουν ένα 

διαφοροποιημένο επίπεδο γνώσεων και αντιλήψεων σε σχέση πάντα με τους 

μονόγλωσσους συμμαθητές τους30. Για τον παραπάνω λόγο οι δίγλωσσοι μαθητές 

έχουν διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας και κατακτούν τη νέα γνώση διαφορετικά από 

τους συμμαθητές τους που δεν έχουν το χαρακτηριστικό της διγλωσσίας, δηλαδή 

ενεργοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές και έχοντας ποικίλα μαθησιακά στιλ. Ως 

εκ τούτου, για τους παραπάνω δίγλωσσους μαθητές συστήνεται η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία προτείνεται για τις περιπτώσεις εκείνες κατά 

τις οποίες το επίπεδο ετοιμότητας των μαθητών διαφέρει. Επίσης, συστήνεται για 

τους δίγλωσσους μαθητές, καθώς οι τελευταίοι έχουν ένα μαθησιακό στιλ και 

προϋπάρχουσες γνώσεις διαφορετικά από τους μονόγλωσσους συμμαθητές των 

τάξεων στις οποίες έχουν ενταχθεί. Ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας έχει 

διαπιστωθεί πως βελτιστοποιεί τις ευκαιρίες των αντίστοιχων μαθητών για τη 

                                                 
30 Ανδρουλάκης (2008). Επίσης, σύμφωνα με τις Γρίβα & Στάμου (2014) 91, οι μαθητές εν γένει 

συνθέτουν ένα πολύμορφο, πολύγλωσσο και πολύ-επίπεδο πλαίσιο.  
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σχολική πρόοδο και την ομαλή τους ένταξη στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον (Tomlinson 2005, Κουτσελίνη 2006, 2008). Άλλωστε, η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία στοχεύει στην απόκτηση του γνωστικού αντικειμένου 

από όλους τους μαθητές  της τάξης, χωρίς να περιορίζεται από παράγοντες όπως η 

γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνεται η 

βελτιστοποίηση τόσο των γνωστικών όσο και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και εν 

τέλει αποφέρει καλύτερες σχολικές επιδόσεις, γεγονός που αποτελεί ένα desideratum 

(Gagatsis & Koutselini 2000).  

Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σε μια τάξη που απαρτίζεται από 

μαθητές μονόγλωσσους και δίγλωσσους συνδέεται στενά με τις επιλογές ευέλικτων 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων, την καταλληλότητα από οργανωτική οπτική της τάξης 

αλλά και από τη συμπεριφορά εν τέλει του εκπαιδευτικού. Η τελευταία πρέπει να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει 

το κάθε σχολείο και τέλος τις ορθά επιλεγμένες δραστηριότητες για να επιτευχτεί η 

μάθηση. Άλλωστε, οι στάσεις των μαθητών απέναντι σε μια γλώσσα αλλά και στη 

μάθηση γενικότερα συναρτώνται με το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον της 

εκάστοτε τάξης (Nikolov 1999). Ως εκ τούτου, προϋπόθεση των παραπάνω είναι η 

διαμόρφωση της τάξης σε ένα πολυαισθητηριακό πολυδιάστατο και πολυγνωστικό 

περιβάλλον μάθησης, το οποίο πληροί τις ανάγκες για τη μάθηση του κάθε 

διαφορετικού τύπου μαθητή (Γρίβα & Σέμογλου 2013, Γρίβα & Στάμου 2014:91). 

 

4.2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  

 

Είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια πως στη γλωσσική κατάκτηση ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού σε μια μικτή τάξη, δηλαδή σε ένα περιβάλλον με μονόγλωσσους και 

δίγλωσσους μαθητές από ετερόκλητα πολιτισμικά πλαίσια είναι σημαντικός. Εξάλλου 

η σχολική επίδοση που συναρτάται και συνδέεται άρρηκτα με την γλωσσική 

κατάκτηση απαιτούν και ανάλογες υψηλές προσδοκίες εκ μέρους των διδασκόντων. 

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν οι προσδοκίες των διδασκόντων είναι χαμηλές 

απέναντι σε ορισμένους μαθητές, τότε επαληθεύεται η ονομαζόμενη 

αυτοεκπληρούμενη προφητεία (Schofield 2006, Farley 2006). Επομένως, αναντίλεκτα 

ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει, επηρεάζει και επιδρά στις στάσεις των μαθητών του 

(Hernandez 1989), καθώς ο πρώτος δύναται με τη στάση του, τις υποδείξεις και τη 
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συμπεριφορά του να ενθαρρύνει ή όχι τη χρήση της Γ1 ή της Γ2 από τους μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Αρχίζοντας από τον συναισθηματικό τομέα, μπορεί να ειπωθεί πως ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να βοηθήσει τους μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ να 

εδραιώσουν την αυτοεκτίμησή τους με το να τους ενθαρρύνει στις γλωσσικές 

επιλογές τους μέσα από την ενεργό συμμετοχή στην τάξη. Το συναίσθημα της 

ικανοποίησης από τη μια που λαμβάνει ο δίγλωσσος μαθητής και από την άλλη τα 

θετικά κίνητρα που του χορηγεί ο εκπαιδευτικός είναι δύο μοχλοί που επιφέρουν 

θετικά αποτελέσματα στη μάθηση (Schumann 1999, Dörnyei 2002, Rost 2005). 

Μένοντας στον ρόλο του διδάσκοντος και των δυνατοτήτων και προοπτικών 

που μπορεί να αναπτύξει, πρέπει να τονιστεί η κατανόηση που οφείλει να επιδείξει ο 

πρώτος στην κουλτούρα που φέρουν μαζί τους οι μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο. Η κουλτούρα συνιστά την ταυτότητα του δίγλωσσου μαθητή, καθώς 

αποτελεί το πρίσμα μέσω του οποίου καθρεφτίζονται οι οικογενειακές, γλωσσικές και 

πολιτισμικές επιλογές και οριοθετήσεις (Garcia & Ortiz 2006). Ακολούθως, κρίνεται 

αναγκαία η ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στην επικοινωνία εκ μέρους του 

διδάσκοντος. Επομένως, οφείλει ο εκπαιδευτικός να λάβει υπόψη του τις ‘άλλες’ 

γλώσσες και τους ‘άλλους’ πολιτισμούς και να προσπαθήσει να καταστήσει τα 

παραπάνω κατανοητά σε όλο τον πληθυσμό μιας μικτής τάξης, ώστε ένθεν κακείθεν 

να υπάρξει η απαραίτητη και αναγκαία εξοικείωση με την πολυγλωσσία και την 

πολυπολιτισμικότητα.  

Από την άλλη, έχει μεγάλη σημασία το να συνεργάζεται ο εκπαιδευτικός με 

τους συναδέλφους του στον χώρο του σχολείου. Η συνεργασία αυτή μπορεί είτε να 

αφορά καθηγητές που διδάσκουν το γλωσσικό μάθημα είτε να έχει τη μορφή της 

συνεργατικής διδασκαλίας. Η τελευταία λαμβάνει χώρα με τη συνεργασία δύο 

εκπαιδευτικών εντός της ίδιας σχολικής τάξης με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας. Σε αυτή την περίπτωση ένας εκ των δύο εκπαιδευτικών καλό θα είναι 

να είναι δίγλωσσος για τους μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ, ώστε να ενισχυθούν 

στη Γ2 οι δίγλωσσοι. 

Ο εκπαιδευτικός σήμερα έχει έναν πολυδιάστατο ρόλο που πρέπει να 

υποδυθεί ώστε να επιτελέσει όσο το δυνατόν καλύτερα το καθήκον ή πιο σωστά το 

λειτούργημά του. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καθένας διδάσκων της 

εκπαιδευτικής κοινότητας πως ο ρόλος του απλού διακομιστή γνώσεων δεν έχει θέση 

στο σημερινό σχολείο. Απεναντίας, πρέπει κάθε εκπαιδευτικός να λάβει υπόψη του 
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πως μόνο μέσα από τη συνεργασία με τους μαθητές και την οικογένειά τους, μέσα 

από την αλλαγή της νοοτροπίας και των στάσεών του επιτυγχάνεται η ορθή και 

ολοκληρωμένη μάθηση και εκπαίδευση των μαθητών. Όταν το σχολείο είναι 

‘ανοικτό’ σε όλους, τότε και οι δίγλωσσοι μαθητές θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση 

στη μάθηση και θα ενταχθούν ομαλότερα στη σχολική και κοινωνική 

πραγματικότητα. Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός θετικού 

κλίματος εμπιστοσύνης, ενθάρρυνσης και συνεργασίας ανάμεσα στους δίγλωσσους 

μαθητές, την οικογένειά τους και το σχολείο (Lee & Bowen 2006).  

 

 

4.3. Ο ρόλος της ηγεσίας της σχολικής μονάδας 

 

Είναι ευρέως διαπιστωμένο πως το σχολικό εν γένει περιβάλλον συντελεί 

θετικά στη μάθηση (Griffin 2003). Με δεδομένο στην παρούσα έρευνα πως η 

σύνθεση της τάξης είναι μικτή, δηλαδή αποτελείται από μονόγλωσσους (Γ1) και 

δίγλωσσους μαθητές (Γ1+Γ2) και με όλη τη συζήτηση που έχει προηγηθεί για τους 

παράγοντες οι οποίοι συνδιαμορφώνουν το σχολικό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, 

υποδομή σχολείου, τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας κάθε τάξης), πρέπει να 

καταγραφεί και ο ρόλος της ηγεσίας της εκάστοτε σχολικής μονάδας, η οποία με τη 

σειρά της μπορεί να επιφέρει σπουδαία αποτελέσματα στη μάθηση και στην επίδοση 

των δίγλωσσων μαθητών.  

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές οι κατευθύνσεις που οφείλει η ακολουθήσει η 

εκάστοτε ηγεσία της σχολικής μονάδας με μικτές τάξεις δίγλωσσων και 

μονόγλωσσων μαθητών μπορεί να σκιαγραφηθούν έτσι ώστε να συγκλίνουν σε 

κάποια κοινά σημεία : i)  θα πρέπει εξαρχής να τεθεί μια βασική στοχοθεσία που θα 

είναι σαφής και λειτουργικά εφαρμόσιμη, ii) οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δεχθούν μια 

παραίνεση για αρμονική συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς των 

δίγλωσσων μαθητών, iii) εξαρχής χρειάζεται μια επισήμανση των δυσχερειών που 

αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές, iv) απαιτείται ενίσχυση και εδραίωση ενός 

θετικού κλίματος ενθάρρυνσης, παρότρυνσης και αποδοχής των δίγλωσσων μαθητών 

και του αντίστοιχου πολιτισμικού φορτίου που μεταφέρουν οι τελευταίοι, v) πρέπει 

να τεθούν υψηλοί στόχοι προσδοκίας από τους δίγλωσσους, ώστε να αποφευχθεί η 

αυτοεκπληρούμενη προφητεία που τους χαρακτηρίζει ενίοτε, vi) χρειάζεται 

οργάνωση της υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής μονάδας ώστε να διανεμηθούν 
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κονδύλια για τη σχολική βιβλιοθήκη, για παράδειγμα, vii) είναι αναγκαίο να 

εφαρμοστεί μια προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις ανάγκες όλων των 

μαθητών (δίγλωσσων και μονόγλωσσων μαθητών), ώστε το πρώτο να καταστεί 

πολυμεθοδικό, διαθεματικό, ευέλικτο, καινοτόμο και ‘ανοικτό’ στην ετερότητα, viii) 

είναι ανάγκη να εφαρμοστούν εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης όχι απλώς για την 

κατάταξη των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ, αλλά κυρίως για να βελτιωθεί 

μαθησιακά αυτό το γκρουπ των δίγλωσσων μαθητών μέσω της ανατροφοδότησης, ix) 

οφείλεται να δοθεί βαρύτητα στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και να αξιοποιηθεί ο 

εκπαιδευτικός-βοηθός που ενδεχομένως θα κατέχει τη Γ1 των δίγλωσσων μαθητών, 

x) να τεθεί σε τροχιά σχεδιασμού και εφαρμογής ένα σύστημα που θα αντιμετωπίζει 

βελτιωτικά τις υποομάδες αυτές των δίγλωσσων μαθητών. 

 

 

4.4. Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση και επίδοση των δίγλωσσων  

                μαθητών 

 

Πάντοτε η οικογένεια έπαιζε και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κατά 

την οποία ένας μαθητής πρόκειται να ενταχθεί στη σχολική κοινότητα και 

συνακόλουθα οι γονείς επιδρούν και επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών τους. Αυτό 

όμως είναι πιο έκδηλο και πιο έντονο στους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο31. 

Επομένως, η σχέση οικογένειας-σχολείου συνιστά ένα δίπολο που επηρεάζει τη 

σχολική επίδοση32.  

Ωστόσο, τόσο οι οικογένειες των μονόγλωσσων μαθητών αλλά κυρίως των 

δίγλωσσων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, αντιμετωπίζουν δυσχέρειες σε ό,τι αφορά 

την παραπάνω αναφερθείσα συνεργασία. Δύο παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη είναι αφενός η κοινωνικο-οικονομική επιφάνεια επακόλουθο της 

οποίας είναι να προκρίνεται από τους γονείς η προτεραιότητα σε βιοποριστικού 

χαρακτήρα επιλογές τους και να έρχεται σε δεύτερη θέση η επίδοση των παιδιών 

τους. Αφετέρου, απότοκος του πρώτου παράγοντα είναι η έλλειψη χρόνου για 

                                                 
31 Jeynes (2005). Κι εδώ μπορεί να ειπωθεί πως, εάν οι γονείς ενδιαφέρονται και εμπλέκονται ενεργά 

στην εκπαίδευση τν παιδιών τους, τα τελευταία έχουν καλύτερες επιδόσεις. 
32 Tan & Goldberg (2009). Οι μορφές συνεργασίας ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο 

ποικίλλουν : ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό (τακτικά ή σε καθορισμένα διαστήματα π.χ. τέλος 

τετραμήνου), με την ηγεσία του σχολείου, την εμπλοκή των γονέων σε προγράμματα και 

δραστηριότητες του σχολείου. Βλ., επίσης, Epstein (1995) και Γρίβα & Στάμου (2014) 97 με 

περισσότερες λεπτομέρειες για τις μορφές που μπορεί να πάρει η συνεργασία σχολείου-οικογένειας.  
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οποιαδήποτε εμπλοκή των γονέων των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ στις 

δραστηριότητες του σχολείου. Το τελευταίο είναι σοβαρό, καθώς η μη παρουσία των 

γονέων στο σχολείο συχνά εκλαμβάνεται από την εκπαιδευτική κοινότητα ως 

αδιαφορία.  

Επιπλέον, οι γονείς των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

αντιμετωπίζουν υπό διαφορετική οπτική γωνία την εκπαίδευση και πάντοτε σε 

συνάρτηση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Δεν είναι λίγες οι φορές που, όταν 

καλούνται να εμπλακούν σε ό,τι αφορά το σχολείο και τα παιδιά τους, λόγω 

αδυναμίας να κατανοήσουν τον βαθύτερο εκπαιδευτικό ιστό και τους στόχους του, 

καταγράφουν αστοχίες στο να συμπορευτούν με τα εκπαιδευτικά δεδομένα με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για την επίδοση των δίγλωσσων παιδιών τους (Τσιούμης 2003, 

Ευαγγέλου & Κάντζου 2005). Αυτό προφανώς προκύπτει και από το γεγονός πως 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πολιτισμικών καταβολών των γονέων των παραπάνω 

μαθητών αναφορικά με τους τρόπους μάθησης (Van Kleeck 1994, Harkness & Super 

1996). 

Από μια άλλη πλευρά, και η ελλιπής κατοχή της Γ2 από πολλούς γονείς 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο συντελεί στη δυσλειτουργία της σχέσης 

σχολείο-οικογένεια (Bermudez & Marquez 1996). Αρκετές φορές το γλωσσικό αυτό 

κώλυμα προκαλεί κι ένα αίσθημα ανασφάλειας στους γονείς των μαθητών με 

μεταναστευτικό προφίλ και χαμηλής αυτοεκτίμησης με αποτέλεσμα οι πρώτοι να μη 

θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας33. Γι’ αυτό 

το λόγο πολλοί μετανάστες γονείς δίγλωσσων μαθητών εκφέρουν τη γνώμη τους και 

εμπλέκονται σε θέματα αποκλειστικά και μόνο που κατέχουν, ώστε να νιώσουν 

μεγαλύτερη σιγουριά πως δεν θα γελοιοποιηθούνε (Finders & Lewis 1994). 

Αλλά και οι στάσεις των μεταναστών γονέων που προέρχονται από 

προσωπικά βιώματα καθορίζει τη σχέση σχολείο-οικογένεια και επίδοση του 

δίγλωσσου μαθητή (Kauffman, Perry & Prentiss 2001). Αυτό θέλει πει πως από τη 

στιγμή που οι γονείς των μαθητών έχουν υψηλές προσδοκίες και επιδεικνύουν θετική 

στάση προς την εκπαίδευση των παιδιών τους, το πιθανότερο είναι και οι δίγλωσσοι 

αυτοί μαθητές να δουν υπό διαφορετικό πρίσμα την ένταξη στη σχολική κοινότητα 

και τη μάθηση γενικότερα. Σε αντίθεση περίπτωση, δηλαδή εάν οι γονείς των 

                                                 
33 Mushi 2002, Rodriguez 2002. Μάλιστα στους γονείς των δίγλωσσων μαθητών συχνά καταγράφεται 

ο φόβος μήπως γελοιοποιηθούν ή παρερμηνευτούν αυτά που τυχόν πούνε, βλ. Martinez, DeGarmo & 

Eddy 2004. 
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δίγλωσσων μαθητών είναι αρνητικοί στη σχολική μάθηση και την εκπαίδευση 

γενικότερα, τότε διακινδυνεύεται και η απόρριψη από πλευράς δίγλωσσων μαθητών 

του σχολείου εν γένει (Hoover-Dempsey, Walker & Sandler 2005). 

 

 

5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

 

5.1. Μεθοδολογική προσέγγιση της ερευνητικής πράξης     

 

Η μεθοδολογία της έρευνας συνιστά μία διαδικασία κατά την οποία καλείται ο 

ερευνητής να επιλέξει, να αλληλεπιδράσει, να αξιολογήσει και να καθορίσει τις 

μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει (Wellington, 2000). H επιλογή και η εφαρμογή των 

μεθόδων τις οποίες θα ακολουθήσει ο εκάστοτε ερευνητής, αποτελούν σημαντικό 

στάδιο κατά το οποίο ο ίδιος θα πρέπει να καταφέρει να συλλέξει όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα. 

 Στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες η Μεθοδολογία Έρευνας των 

παρουσιάζει μία πληθώρα προσεγγίσεων, που φαινομενικά δικαιολογείται από την 

ύπαρξη διαφορετικών φιλοσοφικών θεωρήσεων και παραδοχών αναφορικά με την 

κοινωνική πραγματικότητα (Παρασκευοπούλου-Κόλλια 2008). Η διαμάχη μεταξύ της 

αντικειμενικής και της υποκειμενικής θεώρησης της πραγματικότητας έχει οδηγήσει 

σε σημείο ώστε να αναδειχθούν δύο διαφορετικές μεθοδολογικές προοπτικές. Ως εκ 

τούτου, από τη μια μεριά υπάρχει η ‘θετικιστική’ προσέγγιση, η οποία διατηρεί 

στοιχεία της μεθοδολογίας των φυσικών επιστημών και από την άλλη αναφαίνεται η 

υποκειμενική/ερμηνευτική προσέγγιση, η οποία έχει τις ρίζες της στη μεταμοντέρνα 

θεώρηση της πραγματικότητας (Σταμοβλάσης 2013). 

 Η υποκειμενική αντίληψη για τη πραγματικότητα σε ατομικό επίπεδο στη 

καθημερινή ζωή είναι αποδεκτή και αιτιολογείται από τον τρόπο λειτουργίας του 

ανθρώπινου εγκεφάλου (Freeman, 2000). Η επιστήμη όμως ως συλλογική 

προσπάθεια για τη διεύρυνση της γνώσης απαιτεί την απεξάρτησή της από 

προσωπικές εμπειρίες, πεποιθήσεις ή ιδεολογίες. Η κοινή αυτή κατανόηση του 

κόσμου που δημιουργείται με στόχο τη μείωση της αοριστίας, επιτυγχάνεται μόνο με 

την ανάπτυξη Θεωρίας (Popper, 1983). Η Θεωρία δομείται μέσω της εμπειρικής 

έρευνας και γι’ αυτό η Μεθοδολογία της Έρευνας είναι άμεσα συνυφασμένη με τη 

Θεωρία και την επιστημονική γνώση. Στη σύγχρονη Κοινωνική Επιστήμη η έλλειψη 
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ενός κυρίαρχου θεωρητικού παραδείγματος, παράλληλα με την πληθώρα των 

μεθοδολογιών έρευνας, αποτελεί ένα διαχρονικό σημαντικό πρόβλημα, καθώς η 

επιστημονική κοινότητα αδυνατεί να συναινέσει στον τρόπο (μέθοδο), με τον οποίο η 

έρευνα θα οδηγήσει σε διεύρυνση της γνώσης (Κελπανίδης, 2001). Οι δύο παραπάνω 

αντιθετικές θεωρήσεις για την πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε δύο φαινομενικά 

ασυμβίβαστες πρακτικές, φερόμενες ως «ποσοτικές» και «ποιοτικές» προσεγγίσεις34.  

Τα αδύνατα σημεία και των δύο προοπτικών αφορούν κυρίως στις 

οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές. Πιο συγκεκριμένα, το αδύνατο σημείο 

της παραδοσιακής προσέγγισης των «ποσοτικών» μεθόδων είναι ότι θεωρεί και 

διαχειρίζεται την κοινωνική πραγματικότητα ως ένα γραμμικό μηχανιστικό σύστημα, 

όπου το σύνολο, ως άθροισμα των μερών, μπορεί να γίνει κατανοητό από τα 

επιμέρους. Το τελευταίο αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα των γνωστών «ποσοτικών» 

μεθόδων και θέτει μεγάλους περιορισμούς παρά τη θεαματική ανάπτυξη των 

στατιστικών μεθόδων, στις οποίες η έρευνα περιορίζεται σε μελέτες-στιγμιότυπα 

(cross-sectional), αγνοώντας παντελώς τη διάσταση του χρόνου (Σταμοβλάσης 2013). 

Η έρευνα η οποία εκπονείται την παρούσα στιγμή είναι ποιοτική και στόχος 

της είναι να παρουσιάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διγλωσσία. Η επιλογή 

της ποιοτικής έρευνας για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ερωτημάτων, με τη 

χρήση της συνέντευξης ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη, καθώς η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, 

ερμηνεία και κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, απαντώντας κυρίως στα 

ερωτήματα «πώς» και «γιατί», ερωτήματα που απασχολούν και τη συγκεκριμένη 

έρευνα (Ιωσηφίδης, 2003). Ένας επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε στο να επιλεγεί 

η ποιοτική μέθοδος ως καταλληλότερη στην εν λόγω έρευνα περικλείεται στα λόγια 

της Κυριαζή (1999 : 52), η οποία υπογραμμίζει πως «η μελέτη βάθους που 

συνεπάγεται η ποιοτική έρευνα οδηγεί στη συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για 

πολλαπλές πτυχές των υπό έρευνα περιπτώσεων, διευκολύνεται έτσι και η διαδικασία 

ανάπτυξης και αποσαφήνισης εννοιολογικών κατηγοριών».  

 

5.2. Η μεθοδολογικά ποιοτική προσέγγιση της έρευνας    

 

                                                 
34 Οι ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε «ποιοτικές» και «ποσοτικές». Οι ποσοτικές αναλύουν την 

ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που εξετάζεται και οι ποιοτικές αναφέρονται στο είδος, στο 

συγκεκριμένο χαρακτήρα του φαινομένου (Kvale, 1996: 67). Και οι δύο μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα 

στον ερευνητή να προσεγγίσει ένα ερευνητικό πεδίο και να επικεντρωθεί σε αυτό. 
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 Η κοινωνική έρευνα η οποία διεξάγεται και προσεγγίζει τα αντικείμενα της 

με μεθοδολογικά ποιοτικό τρόπο έχει ως στόχο κυρίως την διερεύνηση μη 

μετρήσιμων και μη ποσοτικοποιήσιμων διαστάσεων της κοινωνικής συμπεριφοράς, 

κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών (Hay, 2000). Η εφαρμογή ποιοτικών 

μεθοδολογιών εξαρτάται από την φύση του θέματος προς έρευνα και από τις 

συγκεκριμένες επιλογές του ερευνητή. Πολλά ερευνητικά ερωτήματα και 

προσεγγίσεις αναφέρονται σε κοινωνικά φαινόμενα, ομάδες και καταστάσεις για τα 

οποία ο βασικός στόχος είναι η διερεύνηση και η ανάλυση της δομής και λειτουργίας 

τους καθώς και η αναζήτηση των κοινωνικών σχέσεων (αίτια, συσχετίσεις, συνέπειες) 

που τα χαρακτηρίζουν και όχι η απλή αναγωγή τους σε μετρήσιμες ποσότητες. 

Επίσης, ανάλογα με την οπτική του εκάστοτε ερευνητή, μπορεί να δίδεται έμφαση 

στα ποιοτικά, μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά κάποιου κοινωνικού φαινομένου με 

στόχο την εξήγηση και την ερμηνεία 

Έχει τεθεί ως βάση το γεγονός πως από τη στιγμή που η έρευνα βασίζεται στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διγλωσσία, μόνο η ποιοτική μελέτη και η επιλογή 

της ημιδομημένης συνέντευξης αποτελούν τα καταλληλότερα μέσα για τη διεξαγωγή 

της. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003), η ποιοτική κοινωνική έρευνα και οι ποιοτικές 

μεθοδολογίες γενικότερα αποτελούν ένα από τα μεγάλα μεθοδολογικά παραδείγματα 

και ερευνητικά εργαλεία στις κοινωνικές επιστήμες. Στον τομέα της εκπαίδευσης, οι 

ποιοτικές μέθοδοι είναι πλέον διαδεδομένες, καθώς προωθούν την κατανόηση των 

φαινομένων που συμβαίνουν γύρω από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε έρευνες που ο 

βασικός στόχος του ερευνητή είναι η σε βάθος κατανόηση της οπτικής του 

συμμετέχοντα για οποιοδήποτε θέμα, η ποιοτική έρευνα, όχι απαραίτητα με την 

πλήρη απουσία ποσοτικών δεδομένων, αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για την 

επίτευξή του. Ο ερευνητής κάνοντας μία ποιοτική μελέτη εμβυθίζεται στον κοινωνικό 

χώρο που μελετάει και προσπαθεί να δει τα πράγματα από τη σκοπιά των 

ερευνώμενων (Κυριαζή, 1999). Με άλλα λόγια, ο ερευνητής επιχειρεί να γνωρίσει 

τους ερευνώμενους όσο το δυνατό καλύτερα, ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

κατασκευάσει την πραγματικότητά τους, όπως οι ίδιοι την κατασκευάζουν (Κυριαζή, 

1999). Αυτή η διερεύνηση που χαρακτηρίζεται από λεπτομέρεια και βάθος, αποτελεί 

και το βασικό πλεονέκτημα της ποιοτικής έρευνας. Επιπλέον, πλεονέκτημα της 

ποιοτικής έρευνας αποτελεί η προσπάθεια αποφυγής a priori κρίσεων από τους 

ερευνητές, γεγονός που δίνει μία άλλη διάσταση και ενδιαφέρον στην έρευνα. Γι’ 

αυτόν το λόγο και για όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, η ποιοτική 
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μέθοδος θεωρήθηκε η καταλληλότερη για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας 

(Ιωσηφίδης 2003). 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στην περιοχή της εκπαίδευσης υπάρχουν 

ορισμένες ερευνητικές δυσκολίες που αφορούν επιστημονικά ερωτήματα, ζητήματα 

και αντικείμενα που δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να μελετηθούν ποσοτικά. Για 

παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση όπου η έρευνα σχετίζεται με θέματα 

που άπτονται της συνεργασίας με ενήλικες και οι ερευνητές δυσκολεύονται να 

αποσπάσουν αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Σε τέτοιου είδους έρευνες απαιτείται άμεση 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και υποκειμένων. Αυτή 

επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των συνεντεύξεων (Παρασκευοπούλου – 

Κόλλια 2008). 

Σε ένα άλλο επίπεδο, σημαίνοντα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές 

μεθόδους είναι ότι έχουν μια φυσιολογική ροή και κατά ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι 

κατευθυνόμενες από τον ερευνητή. Οι Lincoln και Guba, εξάλλου, έγραφαν το 1985 

ότι οι ποιοτικές μέθοδοι είναι φυσικές (Lincoln και Guba, 1985). Ο ερευνητής έτσι 

μπορεί να διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων και να κατανοήσει τις 

κοινωνικές επιρροές που τα υποκείμενα έχουν δεχτεί (Παπαγεωργίου, 1998: 9-10). Ο 

ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο παρατηρεί, παίρνει συνεντεύξεις, κρατά 

σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα όπως ακριβώς έχουν. Όταν ο 

ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο που μελετά, είναι πάντα ενεργός, γιατί οι 

ποιοτικές μέθοδοι απαιτούν να γίνεται χρήση όλων εκείνων των στοιχείων, που ο 

ερευνητής συναντά: σχόλια από όσους σχετίζονται με το αντικείμενο, κάτι που ο 

ίδιος παρατηρεί, ακόμα και τον τρόπο (πώς) που τα υποκείμενα κάθονται ή 

συνομιλούν (Eisner, 1991: 217). Επομένως, έχει αφενός χρέος να καταγράψει τα 

γεγονότα, αφετέρου και την ίδια στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον 

εαυτό. Ο ερευνητής δηλαδή αναλαμβάνει να συνδυάσει με ένα λογικό τρόπο 

δεδομένα, στοιχεία και καταστάσεις, ώστε να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα από τα 

όσα παρατηρεί. Αυτό συμβαίνει μέσω του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την 

παρουσία των πραγμάτων και τη σπουδαιότητά τους.  

Ο ερευνητής, αφού συλλέξει τα δεδομένα, θα προσπαθήσει να τα ερμηνεύσει 

(Eisner, 1991: 36), με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας ή της συνεργασίας με 

ομότεχνους επιστήμονες, ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η 

συναίσθηση του τι είναι σημαντικό και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτό θα 

ερευνηθεί, υπόκειται στις ικανότητες του ερευνητή. O Peshkin (Peshkin, 1985) 
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παρομοίασε τα υποκειμενικά στοιχεία του ερευνητή με μια θετική «έκρηξη». Είναι ο 

ερευνητής που θα ζωντανέψει τα ουσιώδη στοιχεία της έρευνας και θα κρίνει τι να 

συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα και τι όχι. Πάντα, όμως, θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η υποκειμενικότητά του, ως ερευνητή, παρά τις προσπάθειες για αντικειμενική 

έρευνα. 

Επίσης, οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει 

στο τι σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, με άλλα λόγια, να 

εμβαθύνει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια «λεπτή» περιγραφή (Geertz, 1973) από την 

πλευρά των ερευνητών. Πέρα, όμως, από τη λεπτομερή ανάλυση, οι ποιοτικές 

μέθοδοι καταγράφουν τη «φωνή» του υποκειμένου και τις εκφράσεις του (Eisner, 

1991). 

Ωστόσο, στις ποιοτικές μεθόδους δεν περιγράφονται μόνο τα υποκείμενα και 

οι αφηγήσεις τους. Οι ποιοτικές μέθοδοι σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από την 

κουλτούρα-πολιτισμό του ερευνητή. Ο ερευνητής καλείται να ερμηνεύσει τα 

δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και να αναδείξει τα τελικά συμπεράσματα, 

χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του. Το κείμενο αποδεικνύει πως δεν βρίσκεται 

πίσω από τις γραμμές μια μηχανή, αλλά ένας άνθρωπος και μερικές φορές ίσως είναι 

ανειλικρινές, υποκριτικό (Eisner, 1991) το ότι καλύπτεται πίσω από το πρώτο 

πληθυντικό πρόσωπο ή το τρίτο ενικό (π.χ. «εμείς» ή «ο ερευνητής»). 

Τελικά, εκείνο που έχει βαρύτητα στις ποιοτικές μεθόδους είναι η κρίση του 

ερευνητή και όσων θα διαβάσουν την έρευνα (Eisner, 1991: 39). Πάντοτε όμως τα 

αποτελέσματα μιας έρευνας αποτελούν αφετηρία για μια σειρά ποιοτικών και 

ποσοτικών μεθοδολογικών προσπαθειών, γιατί τα ζητήματα προς μελέτη και ανάλυση 

δεν σταματούν να υφίστανται και τα αποτελέσματά τους θέτουν συνεχείς 

προβληματισμούς στους ερευνητές. 

 

 

5.3. Ημιδομημένη συνέντευξη  

Η ημιδομημένη συνέντευξη, για το σχεδιασμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη 

οι βασικές αρχές της ποιοτικής έρευνας (Mason, 1996/2003: 89-131˙ Πολυζώης, 

2010: 138) είναι μη κατευθυντική. Παρόλο που στην εστιασμένη συνέντευξη τηρείται 

απαρέγκλιτα η αρχή της μη καθοδήγησης, ωστόσο επιδιώκεται μεγαλύτερος έλεγχος 

από μέρους του συνεντευκτή στους άξονες και τα είδη των ερωτήσεων, προκειμένου 
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η όλη συζήτηση να στραφεί σε συγκεκριμένα τμήματα της εμπειρίας του 

ερωτωμένου. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει γιατί η συνέντευξη αυτού του είδους 

προσιδιάζει σε συγκεκριμένες ερευνητικές ανάγκες. (Merton & Kendall, 1946: 542-

557˙ Merton, 1987: 550-566˙ Cohen & Manion, 1994: 398-399) 

 

 

 

6. Επιλογή μεθοδολογίας ανάλυσης 

 

6.1. Η επιλογή και εφαρμογή της συνέντευξης στην ποιοτική έρευνα 

 

Η μέθοδος της συνέντευξης στην ποιοτική έρευνα  ευνοείται αφενός από την 

ευελιξία που παρέχει στη διάρκεια της διεξαγωγής της, αφετέρου προσδίδει στον 

συνεντευξιαζόμενο την αίσθηση της οικειότητας και της αμεσότητας (King 1999). 

Την ίδια στιγμή όμως βοηθά και τον ερευνητή, μέσα από τις λεπτομέρειες που 

παρέχονται (Κυριαζή 1999), να αποκτήσει μια σαφέστερη εικόνα τους προς εξέταση 

θέματος. Από την άλλη, συντελεί κατά πολλούς η συνέντευξη στην αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον ερευνητή και στον συνεντευξιαζόμενο (Brown 2001). 

Η έρευνα που έχει διενεργηθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, εφαρμόζει 

την ημιδομημένη συνέντευξη, ήτοι προϋπάρχει ένα δομημένο πλαίσιο με 

προκαθορισμένη θεματολογία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, είχαμε στη διάθεσή μας μια 

σειρά ερωτημάτων (κατευθυντήριοι άξονες προσανατολισμού), αλλά κινηθήκαμε 

ευέλικτα στη διάρκεια των συνεντεύξεων όπου το κρίναμε εμείς αναγκαίο (Bryman 

2004). Ένας άλλος λόγος για τον οποίο επιλέξαμε την ημιδομημένη συνέντευξη είναι 

το γεγονός πως έτσι μπορέσαμε να εμβαθύνουμε στις απόψεις των εκπαιδευτικών, 

στην κοινότητα των οποίων ανήκουμε και εμείς οι ίδιοι.  

Από μια άλλη πλευρά, πρέπει να ειπωθεί πως ο τύπος αυτός της ποιοτικής 

έρευνας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνιστά μια εξίσου απαιτητική διαδικασία 

αφενός στον σχεδιασμό της και αφετέρου στη διάρκεια της εφαρμογής της. Το 

τελευταίο συμβαίνει, διότι δεν είναι εύκολο να επιλεχθούν τα ερωτήματα βάθους 

αλλά και να επεξεργαστεί το συλλεγόμενο υλικό (Cohen, Manion & Morrison 2000). 

Αλλά και η κριτική θεώρηση των δεδομένων πέρα από την συλλογή (κυρίως την 

απομαγνητοφώνηση του λόγου των ερωτηθέντων) του υλικού συνιστά αξιόλογη 

δυσκολία. Ως εκ τούτου, η ανάλυση των δεδομένων γίνεται με τον συνδυασμό από 
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την  μια πλευρά της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης και από την άλλη με την κριτική 

ανάλυση του λόγου.  

 

 

6.2. Άντληση πρωτογενούς θεωρητικού υλικού μέσα από τη συμπόρευση της  

         θεματικής ποιοτικής ανάλυσης και της κριτικής ανάλυσης λόγου 

 

Ο καμβάς για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων υπήρξε η θεματική 

ποιοτική ανάλυση. Ωστόσο, παραπληρωματικά χρησιμοποιήσαμε και την κριτική 

ανάλυση λόγου, ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να εμπλουτίσουμε το 

υλικό που συγκεντρώθηκε από το πλήθος των συνεντεύξεων. Κι αυτό γιατί η 

θεματική ποιοτική ανάλυση συνίσταται στην ανάλυση του περιεχομένου, η οποία 

επιτυγχάνεται δια της συστηματικής κατηγοριοποίησης σε θεματικούς άξονες. Από 

την άλλη πλευρά, η κριτική ανάλυση λόγου έχει σαν αφετηρία της την γλωσσική 

ανάλυση του κειμένου (Galasinsky & Marley 1998). Επομένως η πρώτη μελετά το «τι 

λέγεται», ενώ η δεύτερη καταγίνεται με το «πώς λέγεται» (Stamou & 

Paraskevopoulos 2003). 

 

 

6.3. Θεματική ποιοτική ανάλυση 

 

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου διενεργείται μια επαγωγικού τύπου 

επεξεργασία και ακολουθείται το μοντέλο των Miles & Haberman 1994.  

i) η αναγωγή των δεδομένων της έρευνας 

Η φάση αυτή της έρευνας περιλαμβάνει δύο στάδια επεξεργασίας του υλικού. 

Σε ένα πρώτο στάδιο οι ληφθείσες συνεντεύξεις έχουν απομαγνητοφωνηθεί και έχουν 

συνταχθεί σε κείμενο ενιαίο. Το στάδιο αυτό με την πρώτη επαφή με το προς έρευνα 

υλικό διευκολύνει την εξοικείωση. Ακολούθως, η προσεκτική ανάγνωση οδηγεί στην 

εξαγωγή των κωδικών οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κατηγοριοποίηση του 

όγκου των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων. Οι κωδικοί πρέπει να σχετίζονται 

μεταξύ τους ώστε να ενταχθούν σε μια κοινή κατηγορία, αφού επιφέρουν μαζί τους 

και έναν «λειτουργικό ορισμό» (Miles & Haberman 1994).  

Κατά το δεύτερο στάδιο επεξεργασίας εξάγονται οι κατηγορίες. Με βάση τους 

κωδικούς, δηλαδή τις εννοιολογικές ταυτότητες, τα δεδομένα εξετάζονται συγκριτικά 
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μεταξύ τους, ώστε να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές. Οι κοινές κατηγορίες 

προκύπτουν από δεδομένα όμοια εννοιολογικά. Οι αρχικές υποθέσεις εργασίας που 

έχουν διατυπωθεί από την αρχή της έρευνας και οι οποίες αφορούν στην πιθανότητα 

της σχέσης μεταξύ των κατηγοριών που εξάγονται από τους κωδικούς 

(«εννοιολογικές ετικέτες») τίθενται εκ νέου υπό παρατήρηση, αναστοχασμό και όπου 

κρίνεται αναγκαίο, γίνεται αναθεώρησή τους. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των κωδικών 

από το πρώτο στάδιο έρευνας και ανάλυσης αναθεωρείται, όπου θεωρείται αναγκαίο.  

ii) η έκθεση των δεδομένων της έρευνας 

Στη δεύτερη αυτή φάση της έρευνας γίνεται η συνολική έκθεση των δεδομένων35, η 

οποία συνδράμει αφενός στην κατανόηση του συλλεγόμενου υλικού, αφετέρου 

οδηγεί σταδιακά στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Με δεδομένο το υλικό του οποίου η 

επεξεργασία έχει προηγηθεί, τώρα δημιουργούνται ευρύτεροι θεματικοί άξονες. Από 

τη στιγμή αυτή καταρτίζονται ατομικοί πίνακες έκθεσης δεδομένων για κάθε 

συνεντευξιαζόμενο αλλά εν τέλει καταγράφεται κι ο οριστικός πίνακας ο οποίος 

περιέχει όλους τους κωδικούς και τις κατηγορίες ανά θεματικό ευρύτερο άξονα.  

iii) Τελική παρουσίαση και ερμηνευτική προσέγγιση των δεδομένων 

Σε αυτή τη φάση δίνονται τα ερμηνευτικά σχόλια τα οποία προκύπτουν από το 

σύνολο των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων ώστε να καταγραφούν όσο το 

δυνατόν καλύτερα οι ομοιότητες και οι διαφορές στις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζομένων.  

 

 

6.4. Η κριτική ανάλυση λόγου 

 

Σύμφωνα με την Στάμου η κριτική ανάλυση λόγου συνιστά μια 

κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο της ιδεολογίας 

στη σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στις γλωσσικές και κοινωνικές δομές και 

πρακτικές (Στάμου 2014, Γρίβα & Στάμου 2014 : 152). Κατά την κριτική ανάλυση 

γίνεται η σύνδεση της μικρο-ανάλυσης των κειμένων με την μακρο-ανάλυση των 

κοινωνικών δομών. Σε αυτού του τύπου την προσέγγιση η γλώσσα σηματοδοτεί 

κοινωνικά προσδιορισμένα νοήματα και σαφώς σε δεύτερο επίπεδο λαμβάνεται με 

                                                 
35 Σύμφωνα με τους Miles & Huberman (1994) 429 ορίζεται ως «συστηματική και συνοπτική συλλογή 

και ταξινόμηση των δεδομένων». 
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την έννοια της (parole), ήτοι της  προσωπικής πραγμάτωσης της γλώσσας, με άλλα 

λόγια της καθημερινής χρήσης της από κάθε άτομο.  

Επιπλέον, στο πεδίο αυτό της κοινωνιογλωσσολογίας διατυπώνεται και 

καταγράφεται ένα πλήθος προσεγγίσεων (Blommaert & Bulcaen 2000, Γρίβα & 

Στάμου 2014) ή αλλιώς οπτικών, σύμφωνα με τον van Dijk (van Dijk 2001 : 96). Από 

την άλλη πλευρά, κοινή παραμένει η διαπίστωση πως ο λόγος περιέχει και 

καθρεφτίζει ιδεολογία και συντελεί στη συγκρότηση της κοινωνικής 

πραγματικότητας (Φραγκουδάκη 1993). Οι οπτικές μέσα από τις οποίες διενεργείται 

η κριτική ανάλυση λόγου δύνανται να περιοριστούν σε τρεις, με άλλα λόγια στην 

κοινωνιογνωσιακή προσέγγιση του van Dijk, στην λογοϊστοτική προσέγγιση της 

ομάδας της Βιέννης με επικεφαλής την Wodak και την κοινωνιοπολιτισμική 

προσέγγιση του Fairclough (van Dijk 2001, Wodak 2001, Fairclough 2003). Στην 

παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η προσέγγιση του τελευταίου, καθώς επιλέγεται από την 

πλειονότητα των έγκριτων ερευνητών. 

 

 

6.5. Η κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση του Fairclough 

 

Με βάση τον αρχικό στόχο που θέσαμε για το δεύτερο μέρος της έρευνας, 

δηλαδή την κριτική ανάλυση λόγου, με απώτερο σκοπό να συνδυαστεί η μικρο-

ανάλυση των γλωσσικών κειμένων με τη μακρο-ανάλυση των κοινωνικών δομών, η 

οπτική γωνία του Fairclough είναι η προσφορότερη μέθοδος υπό αυτή την οπτική 

γωνία. Ο τελευταίος μελετά το λόγο μέσα από ένα τριγωνικό πρίσμα και προχωρά 

πρώτον σε μια περιγραφική ανάλυση, στην οποία αντιμετωπίζει τον λόγο ως κείμενο. 

Σε δεύτερη φάση έρχεται η ερμηνευτική ανάλυση, κατά την οποία ο λόγος εξετάζεται 

ως πρακτική. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο αυτή της επεξηγηματικής ανάλυσης ο 

λόγος μελετάται ως μια κοινωνική πρακτική.  

 

6.6. Η περιγραφική ανάλυση36  

 

Σε αυτό το στάδιο γίνεται ερμηνεία των γλωσσικών επιλογών που έχουν 

προκύψει από τα δεδομένα της έρευνας, δηλαδή το συνολικό κείμενο που έχει 

                                                 
36 Ο λόγος μελετάται ως κείμενο. 
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απομαγνητοφωνηθεί και καταγραφεί από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Εδώ 

σημαντική είναι η συνδρομή της Συστημικής-Λειτουργικής Γραμματικής του 

Halliday, καθώς εξετάζονται το λεξιλόγιο, η γραμματική, το συντακτικό και άλλα 

στοιχεία που αφορούν στη δομή του κειμένου. Κι αυτό διότι ο Halliday εκλαμβάνει 

τη γλώσσα ως μια δεξαμενή λεξικογραμματικών επιλογών από την οποία αντλούν 

στοιχεία οι ομιλητές της γλώσσας ώστε να συγκροτήσουν τα νοήματα τα οποία 

θέλουν. Ως εκ τούτου, με αυτή την ανάλυση μένουμε στο κείμενο αυτό καθαυτό.  

Κατά τον ίδιο μελετητή πάλι, οι χρήστες της γλώσσας κατά την πρακτική 

εφαρμογή της επιτελούν τρεις λειτουργίες, α) την αναπαραστατική, β) την 

διαπροσωπική και γ) την κειμενική. Η τελευταία συνίσταται στη συνεκτική 

οργάνωση της πληροφορίας. Με τη διαπροσωπική λειτουργία διαμορφώνονται 

κοινωνικοί ρόλοι και συσχετισμοί ανάμεσά τους. Τέλος, η αναπαραστατική 

λειτουργία συνίστατατι στη συγκρότηση της κοινωνικής πραγματικότητας (Γρίβα & 

Στάμου 2014: 154). 

 

6.6.1. Η κειμενική λειτουργία της γλώσσας 

 

Η λειτουργία αυτή έχει να κάνει με την οργάνωση του γλωσσικού μηνύματος 

σε κείμενο. Η διαμόρφωση αυτή λαμβάνει χώρα κάτω από ποικίλες προϋποθέσεις και 

λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια. Τα τελευταία μπορεί να είναι η συνοχή, η 

συνεκτικότητα, η πληροφοριακότητα (Beaugrande & Dressler 1981, Γρίβα & Στάμου 

2014: 156). Στην παρούσα έρευνα γίνεται αξιοποίηση κυρίως της τρίτης παραμέτρου, 

καθώς εκείνο που πρωτίστως ενδιαφέρει είναι η οργάνωση των πληροφοριών. Από 

μία άλλη οπτική γωνία, η επιδιωκόμενη οργάνωση επιτυγχάνεται μέσα από το 

συσχετισμό θέματος-ρήματος, συσχετισμό που προτείνει ο Halliday (Γρίβα & Στάμου 

2014: 156). Σύμφωνα με τον ίδιο πάντα μελετητή, το σημείο εκκίνησης κάθε 

πρότασης είναι το θέμα, και συνήθως ο χρήστης του γλωσσικού μηνύματος ως θέμα 

θέτει εκ των προτέρων γνωστές πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά, στη θέση του 

ρήματος εναποθέτει πληροφορίες που είναι καινούριες και κάπως ενδιαφέρουν 

περισσότερο τον δέκτη.  

Η παραπάνω οργάνωση του γλωσσικού μηνύματος δεν είναι απόλυτη. 

Ωστόσο, θα μπορούσε να αποτελέσει την κάπως περισσότερο ουδέτερη 

αναπαράσταση του πλήθους των πληροφοριών κάθε πρότασης, τη στιγμή που ο κάθε 

ομιλητής (συνεντευξιαζόμενος εν προκειμένω) μπορεί να θεματοποιήσει ύστερα από 
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επιλογή του τελείως απρόσμενα και καινούρια στοιχεία (Κουτσουλέλου-Μίχου 

1997). 

 

6.6.2.  Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας 

 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί παραπάνω, με τη διαπροσωπική λειτουργία 

διαμορφώνονται κοινωνικοί ρόλοι και συσχετισμοί ανάμεσά τους. Αυτό είναι 

σημαντικό για την ανάδειξη και αξιοποίηση των σχέσεων πομπού-δέκτη και εν 

προκειμένω συνεντευξιαστή-συνεντευξιαζόμενου.  

Ειδικότερα, καθώς διεξάγεται η χρήση της γλώσσας, ο εκάστοτε ομιλητής 

μέσω της επιλογής που κάνει ώστε να χρησιμοποιήσει το τάδε ή το δείνα πρόσωπο 

ρήματος, αναπόδραστα αναφέρεται σε κάποιο πρόσωπο (συνομιλητή-ές ή και κάποιο 

τρίτο/τρίτους). Το γεγονός αυτό συνδέεται με την ονομαζόμενη «δείξη προσώπου». Η 

τελευταία αποτελεί μέρος του ευρύτερου γλωσσικού φαινομένου της δείξης37. 

Από μία άλλη οπτική γωνία, dire c’est faire (=ο λόγος είναι πράξη) σύμφωνα 

με τον Charaudeau (Charandeau : 2009), ενώ σύμφωνα με τον Austin (Austin 2003) 

οι προθέσεις αυτού που μιλάει διαφαίνονται μέσα από τις πράξεις ομιλίας του (actes 

de parole). Οι τελευταίες, σύμφωνα με τη γλωσσολογία είναι πολλές και διάφορες. Σε 

μια συνέντευξη όμως αυτές που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ερευνητών είναι 

οι αποφαντικές και οι κατευθυντικές. Σύμφωνα με τις πρώτες, το ομιλών υποκείμενο 

για παράδειγμα δύναται να πληροφορεί, να ανακοινώνει, να δηλώνει κάτι. Ενώ, 

σύμφωνα με τις δεύτερες το ομιλών υποκείμενο (le sujet parlant σύμφωνα με τον 

Charaudeau), απευθυνόμενο στον δέκτη μπορεί για παράδειγμα να προτείνει, να 

διατάζει, να συνιστά, να απαγορεύει κάτι. Οι actes de parole όπως έχει επικρατήσει 

να ονομάζονται οι πράξεις ομιλίας προσδιορίζονται από τη χρήση ορισμένων όρων 

                                                 
37 Η δείξη, ως πραγματολογικό φαινόμενο που έχει να κάνει με τη χρήση της γλώσσας, αποτελεί την 

πλέον προφανή και ευθεία αντανάκλαση της σχέσης μεταξύ γλώσσας και «πραγματικότητας». Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρεται στη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών εκφράσεων που έχει στη διάθεσή 

του ο ομιλητής για να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει πρόσωπα, αντικείμενα, γεγονότα, διαδικασίες και 

δραστηριότητες μέσα στα τοπικοχρονικά, κοινωνικά, και κειμενικά συμφραζόμενα που δημιουργεί και 

συντηρεί η πράξη της εκφώνησης και η συμμετοχή σε αυτήν, τυπικά, ενός ομιλητή και τουλάχιστον 

ενός ακροατή. Π.χ., σε μια περίσταση μετακόμισης, η ομιλήτρια μπορεί να πει στο μεταφορέα Όπως 

είπαμε, πάρτε αυτά εδώ, σας παρακαλώ, και τοποθετήστε τα εκεί. Ο μεταφορέας θα καταλάβει τί 

ακριβώς καλείται να κάνει μόνον αν έχει παράλληλα αντίληψη των πραγματικών συμφραζομένων της 

εκφώνησης, δηλ. ποια είναι τα αντικείμενα που δηλώνονται με την έκφραση αυτά εδώ, ποιος είναι ο 

χώρος στον οποίο βρίσκονται (το «εδώ») και πού πρέπει να πάνε («εκεί») σε σχέση με τον χώρο που 

βρίσκεται η ομιλήτρια. Η δεικτική αντωνυμία και τα επιρρήματα εδώ και εκεί αποτελούν εκφράσεις 

τοπικής δείξης. Βλ. Πύλη της ελληνικής γλώσσας και Fowler (1991). Επίσης, Γρίβα & Στάμου (2014) 

155. 
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τους οποίους η γλωσσολογία ονομάζει ενδείκτες38 προσλεκτικούς. Οι τελευταίο 

μπορεί να είναι είτε οι εγκλίσεις των ρημάτων είτε τα ίδια τα επιτελεστικά αυτή τη 

φορά ρήματα.  

 

6.7. Η ερμηνευτική ανάλυση 

 

Με αυτού του τύπου την ανάλυση περνάμε στο συγκείμενο μέσα στο οποίο το 

κείμενο εντάσσεται39. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στο κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον  που σύμφωνα με τον Fairclough αποτελεί το κοινωνιοπολισμικό 

περικείμενο και αναζητούνται συνδέσεις ή συσχετισμοί. Επομένως, η ανάλυση του 

Fairclough καταλήγει να είναι διακειμενική40. Πάνω σε αυτή τη βάση ο τελευταίος 

προβαίνει σε μια διάκριση μεταξύ : α) συστατικής διακειμενικότητας και β) 

καταφανούς διακειμενικότητας. Προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τις δύο έννοιες 

θα έλεγε κάποιος πως η συστατική διακειμενικότητα έχει να κάνει με τις ευρύτερες 

γλωσσικές συμβάσεις ενός κειμένου. Από την άλλη πλευρά η καταφανής 

διακειμενικότητα προσδιορίζεται μέσα από τη σχέση του κειμένου με άλλα κείμενα. 

 

 

6.8. Επεξηγηματική ανάλυση 

 

                                                 
38 Γλωσσικό στοιχείο που βοηθά τον αναγνώστη/ακροατή να συνδέσει το κειμενικό μήνυμα με το 

ευρύτερο γνωσιακό, καταστασιακό και πολιτισμικό του πλαίσιο. Μια ταξινόμηση των ενδεικτών 

αναγνωρίζει: α) προσλεκτικούς ενδείκτες (για παράδειγμα, ας υποθέσουμε, εννοώ, θέλω να πω κ.ά.), 

που καθιστούν σαφέστερη την προσλεκτική ισχύ μιας απόφανσης, δείχνουν δηλαδή αν πρόκειται για 

διευκρίνιση, ισχυρισμό, υπόθεση κλπ., β) τροπικούς ενδείκτες (ίσως, πιθανόν, χωρίς αμφιβολία, θα 

έλεγα, αμφιβάλλω αν κλπ.), που δείχνουν τη μικρότερη ή μεγαλύτερη βεβαιότητα του ομιλητή / 

συγγραφέα για την αλήθεια της πληροφορίας που επεξεργάζεται, γ) θεωρησιακούς ενδείκτες (θα ήθελα 

να, μου φαίνεται χωρίς ενδιαφέρον ή περιττό να κ.ά.), που φανερώνουν τη στάση του ομιλητή / 

συγγραφέα απέναντι στο θέμα που συζητά, και δ) μεταγλωσσικούς ή μετακειμενικούς ενδείκτες (θα 

ξεκινήσω λέγοντας, στη συνέχεια θα συζητήσω, στο επόμενο κεφάλαιο θα δείξω, τελειώνοντας θα 

αναφερθώ κλπ.), που αναφέρονται σε στοιχεία της οργάνωσης του ίδιου του κειμένου. Οι ενδείκτες 

έχουν ευρύτερο πεδίο τροποποίησης του λόγου / κειμένου σε σχέση με τους συνδέτες , λειτουργία που 

αφορά συνήθως το κείμενο που ακολουθεί (καταφορική) και όχι το κείμενο που προηγείται 

(αναφορική), και θέση μεταξύ παραγράφων, και εκφράζουν τη στάση του ομιλητή απέναντι στο 

κειμενικό μήνυμα. Είναι φανερό ότι οι ενδείκτες έχουν σχέση με τη συνεκτικότητα του κειμένου.Βλ. 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm. Βλ., επίσης, Στάμου & Παρασκευόπουλος 

(2006). 
39 i) Συγ-κείμενο[co-text]:Το άμεσο περιβάλλον του κειμένου, το οποίο συνίσταται στα συμφραζόμενα 

που προηγούνται ή έπονται μιας λέξης, πρότασης ή παραγράφου και συμβάλλουν στην εννοιοδότησή 

τους. ii) Περι-κείμενο[context] Το καταστασιακό περιβάλλον, που διαμορφώνει τους επιμέρους τύπους 

συμπεριφοράς των ατόμων. iii) Δια-κείμενο : Το φαινόμενο της παρουσίας σε κάθε νέο κείμενο 

στοιχείων από προηγούμενα κείμενα. 
40 Ο Fairclough επηρεάστηκε από τους Bakhtin (1981) και Foucault (1972) οι οποίοι έχουν 

διαπραγματευτεί τους όρους dialogism και interdiscursivity αντίστοιχα. Βλ. Γρίβα & Στάμου (2014). 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm
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Εδώ μπορεί κάποιος να δει την ιδεολογική επίδραση που έχει ένα κείμενο 

στην κοινωνία, καθώς μέσα από τον λόγο ανασυγκροτούνται αναπαραστάσεις του 

κόσμου. Επομένως, η επεξηγηματική ανάλυση στοχεύει να συνδέσει τις πρακτικές 

λόγου με τις κοινωνικές δομές. Παράλληλα, η επεξηγηματική ανάλυση επιχειρεί να 

καταδείξει τις σχέσεις εξουσίας  που υποστηρίζουν τις τελευταίες (Γρίβα & Στάμου 

2014: 153).  

 

 

 

7. Η έρευνα 

 

7. 1. Η ταυτότητα της έρευνας 

 

7.1.1. Στοχοθεσία 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις μαθησιακές δυσκολίες των 

δίγλωσσων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην ελληνική ως Γ2 και στην 

ξένη γλώσσα. 

Ως επιμέρους στόχοι έχουν τεθεί οι εξής:  

1. να διερευνηθούν οι θέσεις των υπό μελέτη εκπαιδευτικών πάνω στα θέματα των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές τους στον προφορικό ή στον 

γραπτό λόγο, 

2. να καταγραφεί η επίδραση που ασκεί το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον 

στους δίγλωσσους μαθητές προκειμένου οι τελευταίοι να κατακτήσουν την ελληνική 

ως Γ2 και την ξένη γλώσσα, 

3. να προσδιοριστεί το εάν η ανεπάρκεια στην Γ2 επηρεάζει την κατάκτηση της ξένης 

γλώσσας εκ μέρους των δίγλωσσων μαθητών, 

4. να εντοπιστούν οι εστίες διαφοροποίησης στην επίδοση ανάμεσα στους 

μονόγλωσσους και τους δίγλωσσους μαθητές, 

5. να προσμετρηθεί το ενδιαφέρον που δείχνουν για την επίδοσή τους οι 

μονόγλωσσοι και οι δίγλωσσοι μαθητές και αντίστοιχα οι γονείς των δύο παραπάνω 

γκρουπ, 
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6. να διαπιστωθούν οι συνιστώσες που οδηγούν στην αποτυχία μια μερίδα των 

δίγλωσσων μαθητών ή και την πλειονότητά τους,  

7. να καταγραφούν οι εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν 

απέναντι σε αυτούς τους μαθητές οι εκπαιδευτικοί, 

8. να καταγραφούν οι προτάσεις που έχουν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου 

να υπερπηδήσουν το φαινόμενο της διγλωσσίας. 

Συμμετέχοντες στην έρευνα 

πίνακας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην παρούσα 

έρευνα 

Πίνακας 1. Το προφίλ αυτών που συμμετέχουν στην έρευνα 

                                   Σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς  

Φύλο Γυναίκες 

Άνδρες 

Ειδικότητα 20 Εκπαιδευτικοί ελληνικής γλώσσας (φιλόλογοι ΠΕ02) 

10 Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών (ΠΕ05 & ΠΕ06) 

Χρόνια υπηρεσίας 1-10 χρόνια υπηρεσίας 

Πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας 

 

 

7.2. Μέθοδος 

 

7.2.1. Ερευνητικό εργαλείο 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ως βασικό εργαλείο έχει επιλεγεί 

αυτό των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα της 

επαφής πρόσωπο με πρόσωπο με τον συνεντευξιαζόμενο με απώτερο σκοπό την 

καταγραφή των απόψεών του σε πρώτο στάδιο. Δευτερευόντως, μέσα από τις 

συνεντεύξεις επιδιώκεται η κατανόηση και σε βάθος ανάλυση των πεποιθήσεων και 

των αντιλήψεων / θέσεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι συνεντεύξεις περιλαμβάνουν 35 ερωτήσεις και δομούνται γύρω από τους 

εξής θεματικούς άξονες :  

i) το προφίλ του εκπαιδευτικού ήτοι στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική του 

ταυτότητα, 
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ii) δυσκολίες των δίγλωσσων μαθητών στην εκμάθηση της Γ2 και στην ξένη γλώσσα, 

iii) οι διαφορές που εντοπίζονται στη σχολική επίδοση ανάμεσα σε δίγλωσσους και 

μονόγλωσσους μαθητές, τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη γλώσσα, 

iv) Ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 

v) οι εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στους δίγλωσσους 

μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους, 

vi) οι προτάσεις που έχουν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για το θέμα της διγλωσσίας 

και τους δίγλωσσους μαθητές. 

 

 

7.3. Διαδικασία συλλογής ποιοτικών δεδομένων 

  

 Η έρευνα που εκπονήθηκε για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έχει 

ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2015 και για την διεξαγωγή της έχουν ληφθεί 

συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 

Θεσσαλονίκης είτε αυτοί υπηρετούν σε Γυμνάσια είτε σε Λύκεια του νομού. Εξ 

αρχής πραγματοποιήθηκαν τρεις πιλοτικές συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

ανήκουν σε τρεις διαφορετικές ειδικότητες, ήτοι μία φιλόλογος, μία καθηγήτρια 

αγγλικών και μία γαλλικών. Και οι τρεις εκπαιδευτικοί είναι γνωστοί του 

εκπονήσαντος την παρούσα έρευνα και με μεγάλη εμπειρία στον εκπαιδευτικό τομέα 

η οποία μετράται σε πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας. Μετά από κάθε συνέντευξη 

επήλθε η απομαγνητοφώνησή της και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη 

διεξαγωγή των υπολοίπων. Το αρχικό ερωτηματολόγιο στην πορεία τροποποιήθηκε 

ελάχιστα και βελτιώθηκε.  

 Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή των εξατομικευμένων 

συνεντεύξεων, οι οποίες κρίθηκε καλό να είναι περίπου τριάντα εν συνόλω, ώστε να 

εξαχθούν από το σύνολό τους όσο το δυνατόν πιο πλουραλιστικά και υπό τη μέγιστη 

διασταύρωση δεδομένα. Ο χρόνος διεξαγωγής της κάθε εξατομικευμένης 

συνέντευξης κυμαίνεται ανάμεσα στα πενήντα με εξήντα λεπτά, αλλά μερικές 

ξεπερνούν και τη μία ώρα, καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν να δηλώσουν πολλά 

πάνω στο θέμα των δίγλωσσων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η ημέρα και 

η ώρα είχε προκαθοριστεί από πριν μέσα από την επικοινωνία του ερευνητή με τον 

υποψήφιο συμμετέχοντα, επικοινωνία κατά την οποία ο τελευταίος είχε ενημερωθεί 

από τον πρώτο για το θέμα και το σκοπό της έρευνας. Ως προς το χώρο λήψης των 



 59 

συνεντεύξεων, αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε στα σχολεία όπου υπηρετούν οι υπό 

μελέτη εκπαιδευτικοί είτε και στην οικία ορισμένων εξ αυτών. 

 

 

8. Αποτελέσματα 

 

8.1. Αποτελέσματα ποιοτικής θεματικής ανάλυσης συνεντεύξεων  

 

Από την ποιοτική θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 

της δευτεροβάθμιας προκύπτουν 72 κωδικοί, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε 19 

κατηγορίες και εντάσσονται στους παρακάτω 5 θεματικούς άξονες ως ακολούθως :  

i) Παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των δίγλωσσων μαθητών  

ii) Διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών  

iii) Ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα  

iv) Εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

v) Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές προτάσεις 

 

 

8.1.1. Πρώτος θεματικός άξονας: Παράγοντες που δυσχεραίνουν την  

                εκμάθηση της  Γ2 των δίγλωσσων μαθητών 

 

Από το σύνολο των συνεντεύξεων με τους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκύπτει πως οι δυσκολίες των δίγλωσσων μαθητών 

με μεταναστευτικό υπόβαθρο αποτελούν ένα πλέγμα πολυπαραγοντικό και 

πολυδιάστατο. Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των υπό μελέτη εκπαιδευτικών 

συνάγεται πως οι δίγλωσσοι μαθητές συναντούν δυσκολίες οι οποίες οφείλονται 

κυρίως στο λεξιλόγιο και στη σύνθετη δομή της ελληνικής γλώσσας. Από την άλλη, 

δυσκολεύονται, επίσης, στην ορθογραφία όταν πρόκειται για γραπτή αποτύπωση των 

λόγου τους και για γραπτή έκφραση όσων τους ζητούνται. Επιπλέον, από κάποιον 

εκπαιδευτικό αναφέρεται ως πρόβλημα και ο βαθμός έκθεσης του μαθητή με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο στην ελληνική ως Γ2. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως, 

όταν τα παιδιά, των οποίων οι γονείς μεταναστεύουν στην Ελλάδα, έρχονται σε 

κάπως μεγάλη ηλικία (μετά τα 6 έτη), συναντούν περισσότερες δυσκολίες στους 

προαναφερθέντες τομείς. Πέρα, όμως, από τις συγκεκριμένες δυσκολίες, πρόσκομμα 
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στην εκμάθηση της ελληνικής συνιστά και το οικογενειακό και μορφωτικό επίπεδο με 

το οποίο έρχονται οι δίγλωσσοι μαθητές σε επαφή. Πιο ειδικά, άλλοτε η οικογένεια 

στηρίζει και ενισχύει την προσπάθεια του παιδιού και άλλοτε την ανακόπτει ή 

αναστέλλει την εξέλιξή της. Κι εδώ σημαντικό ρόλο παίζει το μορφωτικό status που 

έχουν οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών. 

 

  

8.1.1.1. Το οικογενειακό ή το κοινωνικό περιβάλλον  

 

 Βασικό ανασταλτικό παράγοντα στην εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 συνιστά 

το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον με το οποίο έρχεται καθημερινά σε επαφή 

ο δίγλωσσος μαθητής: «τις περισσότερες φορές και μετά από ερωτήσεις που έχω 

κάνει, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μέσα στο σπίτι δεν μιλούν την Ελληνική γλώσσα, 

εε, ή δεν την μιλούν συνεχώς. Επίσης έχω εντοπίσει πολύ συχνά ότι βλέπουν 

τηλεοπτικά κανάλια που δεν χρησιμοποιούν την Ελληνική γλώσσα δηλαδή 

χρησιμοπ… βλέπουνε τηλεοπτικά κανάλια από την πατρίδα τους, δορυφορικά 

κανάλια δεν ξέρω πάντως επηρεάζονται και τηλεοπτικά. Επίσης βλέπουν ταινίες οι 

οποίες δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα, εε, και γενικότερα, το γλωσσικό τους 

περιβάλλον δεν, εε,  χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα και αυτό δυσχεραίνει ακόμα 

περισσότερο τη σχέση τους με τα Ελληνικά» (Εκπαιδευτικός 1). Για μια εκπαιδευτικό 

το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά στην 

εκμάθηση της Γ2 : «Τόσο το οικογενειακό όσο και το κοινωνικό περιβάλλον βοηθάει, 

διευκολύνει, ενθαρρύνει αν θες, ή αντίθετα δημιουργεί δυσκολίες στην εκμάθηση της 

Γ2» (εκπαιδευτικός 14), «το οικογενειακό περιβάλλον τέτοιων παιδιών, τουλάχιστον 

όσων έχω γνωρίσει εγώ, εεε είναι χαμηλού θα έλεγα κοινωνικού επιπέδου, δηλαδή 

πρόκειται για γονείς που ασχολούνται με χειρονακτικές ,θα έλεγα, εργασίες, ή γονείς 

που κατά περίπτωση μπορεί να είναι και άνεργοι, ή ο ένας από τους δυο, οπότε 

λοιπόν και το προφίλ τους είναι λίγο χαμηλό, δηλαδή είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων, 

άνθρωποι που ακούνε τον καθηγητή.  Άλλοι γονείς θέλουν να προσδώσουν κίνητρα 

στα παιδιά τους άλλοι πάλι αποδέχονται την κατάσταση όπως έχει» (εκπαιδευτικός 

29). Η ίδια εκπαιδευτικός επισημαίνει επιπρόσθετα «Είναι γεγονός… ότι παιδάκια 

που έρχονται ως οικονομικοί μετανάστες σε μία χώρα υποδοχής, για παράδειγμα στην 

Ελλάδα, το πρώτο διάστημα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ένταξης, προσαρμογής, 

κοινωνικοποίησης. Ίσως χάσουν τους φίλους τους, τις φίλες τους. Από την άλλη, 
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έχουμε και την αντιμετώπιση τους από τα παιδ... τα παιδιά που ζούνε στη Ελλάδα, 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είναι Ελληνόπουλα. Οπότε όλο αυτό μαζί νομίζω ότι 

χαμηλώνει την αυτοπεποίθηση αυτόν τον παιδιών, αλλά και εκ των πραγμάτων 

επειδή υπάρχει οικονομική δυσκολία θεωρώ ότι, εε, είναι μαθητές χαμηλού 

οικονομικού επιπέδου, και αν λοιπόν ίσως και η αυτοπεποίθησή τους είναι κι’ αυτή. 

Οπότε λοιπόν χρειάζονται κίνητρα αύξησης της αυτοπεποίθησης», ενώ ένας άλλος 

εκπαιδευτικός τονίζει πως : «Αα και εδώ ίσως πάνω σ’ αυτό θα έλεγα ότι με την 

παρέα τους είναι πιο διαχυτικά τα παιδιά, πιο κοινωνικά, γιατί επίσης θέλω να 

περάσω και ένα μήνυμα εδώ μια άποψη που μπορεί να διαφέρει από αυτήν των 

πολλών. Εεεμ, αυτά τα παιδιά νομίζω εδώ ενσωματώνονται καλά στο κοινωνικό τους 

περίγυρο , στην παρέα τους. Νομίζω δεν είμαστε ρατσιστική χώρα… Έτσι, ρωτάω 

παιδιά μεταναστών πολλές φορές ποια είναι η αντιμετώπιση εδώ από την παρέα τους, 

και τα παιδιά, και με χαρά το λέω ας πούμε αυτό, αισθάνονται ότι έχουν 

ενσωματωθεί, ότι είναι αποδεκτά από τα δικά μας τα παιδιά, να το πω σε εισαγωγικά 

έτσι, τα ελληνόπουλα και λοιπά, και αυτό είναι νομίζω το καλό μήνυμα που πρέπει να 

περάσει δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περάσει μέσα από αυτήν την έρευνα, αλλά 

είναι νότα νομίζω καλή» (εκπαιδευτικός 12). 

Συνοψίζοντας, από τις συνεντεύξεις των υπό έρευνα εκπαιδευτικών συνάγεται 

πως : «Το κοινωνικό περιβάλλον, με τις υπάρχουσες συνθήκες, ευνοεί κυρίως τους 

φυσικούς ομιλητές της γλώσσας και δίνει πιο περιορισμένες ευκαιρίες στους μη 

φυσικούς ομιλητές της» (εκπαιδευτικός 20).  

 

 

8.1.1.2. Μορφωτικό επίπεδο οικογένειας δίγλωσσου μαθητή 

 

 Πιο ειδικά, από ό,τι επισημαίνεται μέσα από τις συνεντεύξεις των φιλολόγων, 

αναδεικνύεται πως το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων καθώς και το ότι 

συνήθως δε μιλούν την ελληνική εντός του οικογενειακού πλαισίου παρακωλύουν 

σημαντικά την εκμάθηση από πλευράς του μαθητή της Γ2 : «Εεε, όσο πιο ψηλό είναι 

το μορφωτικό επίπεδο των γονέων νομίζω στρέφουν το παιδί προς την μόρφωση και 

στη γνώση δεν θα πω πάντα βέβαια εε, εε, εε επιτυχημένα αποτελέσματα εε, σίγουρα 

υπάρχει μία τάση προς την γνώση, προς τη μόρφωση. Εεε και συνήθως αποδίδει σε 

αντίθεση με κάποιον γονέα ο οποίος δεν έχει μορφωτικό επίπεδο υψηλό, καλό» 

(Εκπαιδευτικός 12), «Πιστεύω πως το μορφωτικό επίπεδο των γονέων εε, ΕΕ, 
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επηρεάζει πάρα πολύ την εκμάθηση της Ελληνικής διότι όταν έχουμε ένα αρκετά 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο από τους… στους γονείς, ευκολότερα οι ίδιοι μπορούν να 

αντιληφθούν την ανάγκη να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν καλύτερα τα 

Ελληνικά από τη στιγμή που παρακολουθούν Ελληνικό σχολείο, και ενισχύουν αυτή 

την προσπάθεια περισσότερο σε αντίθεση με άλλους γονείς οι οποίοι αδυνατούν να 

το αντιληφθούν αυτό, ίσως και εξαιτίας του μορφωτικού τους επιπέδου. Εν πάση 

περίπτωση για να το απλουστεύσω οι πιο μορφωμένοι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ και στηρίζουν περισσότερο τα παιδιά τους πάνω στα Ελληνικά» 

(Εκπαιδευτικός 1). Τέλος, ενδεικτική είναι και η απάντηση μιας εκπαιδευτικού : «Οι 

γονείς συνήθως δεν γνωρίζουν καλά ή δεν γνωρίζουν καθόλου τη Γ2, επίσης ασκούν 

χειρωνακτικά επαγγέλματα προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα, με 

αποτέλεσμα ο γλωσσικός κώδικας που χρησιμοποιούν για επικοινωνία να είναι 

κυρίως η Γ1. Έτσι, δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο να μάθουν και να 

κάνουν πιο ‘εξειδικευμένη’ χρήση της Γ2 (όπως αυτή χρησιμοποιείται από τους 

φυσικούς ομιλητές ή μέσα στο περιβάλλον του σχολείου)» (εκπαιδευτικός 20) 

 

 

8.1.1.3. Η χρήση της Γ1 στο οικογενειακό περιβάλλον 

 

 «παράδειγμα ένα παιδί το οποίο έρχεται από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, 

από τη Ρωσία, από την εε, απο τις χώρες τις Βόρειας Αφρικής και στο οικογενειακό 

περιβάλλον συνεχίζει για τον Α, Β λόγο ο παππούς, η γιαγιά, η μαμά, ή  αν είναι 

πυρηνική οικογένεια, να μιλούν την εε, την μητρική τους γλώσσα. Αυτό συντελεί 

αρνητικά, ανασταλτικά. Διότι πιστεύω ότιιι η γλώσσαα είναι μία ζωντανή κατάσταση, 

είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος θα πρέπει να καλλιεργείται και στην 

προσωπική ζωή καθημερινά… Και οι προσλαμβάνουσες να είναι ποικίλες…Εεε, η 

Ελληνική γλώσσα όταν δεν υποστηρίζεται μας στο οικογενειακό περιβάλλον και 

συνεχίζουνε οι γονείς και οι συγγενείς να μιλούν την μητρική γλώσσα, εεεμμ, 

υποβαθμίζεται ή δεν αναπτύσσεται όσο θα ’πρεπε» (Εκπαιδευτικός 1). Αλλά και στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιδρά η χρήση της Γ1 στο οικογενειακό περιβάλλον : 

«Προφανώς αρνητικά, γιατί τα παιδιά επαναπαύονται στη εύκολη επικοινωνία με τη 

χρήση της μητρικής τους γλώσσας άρα δεν αναγκάζονται, εκ των πραγμάτων, να εε, 

βελτιώσουν την αα αα α γνώση της Γ2 και της ξένης γλώσσας,» (Εκπαιδευτικός 14).  
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Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με έναν φιλόλογο η χρήση της μητρικής τους 

γλώσσας εντός των ορίων της οικογένειάς τους δύναται να συντελέσει θετικά στην 

εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 : «Μμμ, προσωπικά, πιστεύω ότι μπορεί και να 

λειτουργεί και θετικά. Εεε, με το σκεπτικό ότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά, οι 

μαθητές κάνουν την σύγκριση ανάμεσα στις δύο δομές των γλωσσών και μπορεί η 

μία να συμπληρώνει την άλλη, πολλές φορές βέβαια να αναιρεί ή να έρχεται σε 

αντίθεση με την άλλη αλλά και αυτό είναι λίγο γόνιμο και πολλές φορές το παιδί 

μπορεί να οδηγηθεί σε καλή σύνθεση και σε καλό αποτέλεσμα τελικά. Γιατί νομίζω 

όλες οι γλώσσες λίγο-πολύ αλληλεπιδρούν η μία στην άλλη. Έστω άλλη λίγο, άλλη 

πολύ αλλά νομίζω αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί και στο παιδί να περάσει και δεν 

είναι κατ’ ανάγκην εμ αρνητική η γνώση της μητρικής γλώσσας στην εκμάθηση 

δεύτερης» (εκπαιδευτικός 12). 

 

 

8.1.1.4. Η ανεπαρκής ικανότητα στη Γ2 επηρεάζει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί καταθέτουν τη γνώμη πως η ανεπάρκεια στην 

Γ2 επηρεάζει σημαντικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς κάθε φορά που οι 

πρώτοι αναγκάζονται να εξηγήσουν κάποιο γραμματικό φαινόμενο προσφεύγουν στη 

γλώσσα υποδοχής : «Μία δυσκολία που έχω εντοπίσει εε και που αφορά πολλούς 

μαθητές δίγλωσσους έχει να κάνει με την αναγκαστική αρκετές φορές χρήσης της 

Ελληνικής γλώσσας σε σχέση με γραμματική, συντακτικό. Όταν λοιπόν, η γνώση του 

μαθητή στην αντίστοιχη Ελληνική γλώσσα είναι χαμηλή ή μέτρια εν πάση 

περίπτωση, τότε προφανώς και δεν μπορούν εύκολα αν μεταφέρουν το συγκεκριμένο 

φαινόμενο στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας» (Εκπαιδευτικός 14). Από την άλλη 

μεριά, λέγοντας το ίδιο αλλά τονίζοντας το πόσο θετικά επιδρά η γνώση της Γ2, μια 

εκπαιδευτικό συμπεραίνει : «Αν υπάρχει ευχέρεια στη χρήση της Γ2 τότε αυτή 

λειτουργεί θετικά» (εκπαιδευτικός 20). 

 

Πίνακας 2. Κωδικοί και κατηγορίες του θεματικού άξονα «Παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των δίγλωσσων μαθητών» 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

       1ος Θεματικός άξονας : Παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των  
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                                                  δίγλωσσων μαθητών  

1. Το οικογενειακό ή 

  το κοινωνικό 

   περιβάλλον 

ΟΙΚΠΕΜΗΕ= στο οικογενειακό περιβάλλον δε 

μιλούνε την ελληνική 

ΠΑΤΑΙΜΗΕ= παρακολούθηση ταινιών και  

τηλεοπτικών προγραμμάτων μη ελληνικών 

30 

 

23 

 

2. το μορφωτικό 

  επίπεδο των γονέων 

ΓΟΔΕΒΟΕΓ= οι γονείς δε βοηθούνε τα παιδιά στην 

εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 

ΓΟΔΕΥΠΞΓ= οι γονείς δεν υποστηρίζουν την ξένη 

γλώσσα 

19 

 

10 

 

3. η χρήση της Γ1 

 στο οικογενειακό  

  περιβάλλον 

ΧΡΜΓΑΝΠΑ= η χρήση της Γ1 στο οικογενειακό 

περιβάλλον συνιστά ανασταλτικό παράγοντα στη Γ2 

και στην ξένη γλώσσα 

ΧΡΜΓΘΕΠΑ=η χρήση της Γ1 συνιστά θετικό 

πλαίσιο 

24 

 

 

4. η ανεπαρκής 

 ικανότητα στη Γ2 

 επηρεάζει την 

εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας 

ΔΥΚΑΤΓΛΥ= δυσκολία κατανόησης της γλώσσας 

υποδοχής στην οποία δίνονται οι επεξηγήσεις 

ΕΡΓΑΠΟΑΛ= οι εργασίες που τους διανέμονται 

γίνονται από άλλους κι όχι τους ίδιους για να μην 

εκτεθούν 

25 

 

21 

 

 

 

 

 

8.1.2. Δεύτερος θεματικός άξονας : Διαφορές στη σχολική επίδοση  

               των μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών 

 

8.1.2.1. Δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό λόγο  

 

Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, μια πρώτη δυσκολία που 

συναντά ο δίγλωσσος μαθητής με μεταναστευτικό υπόβαθρο όταν έρχεται 

αντιμέτωπος με την ελληνική ως Γ2 είναι το εξαιρετικά πλούσιο λεξιλόγιο από το 

οποίο βρίθει η ελληνική γλώσσα. Κοντά στο λεξιλόγιο συναντά δυσχέρειες στην 

ορθογραφία των λέξεων και στη σύνταξη του γραπτού του λόγου : «Εε, η Ελληνική 

γλώσσααα έχει μία ιδιαιτερότητα ως προς το λεξιλόγιο έχειιι πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, 
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δυσκολεύονται στη κατανόηση των λέξεων και των νοημάτων. Επίσης 

δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην ορθογραφία, η ορθογραφία τους βασανίζει γιατί έχει… 

ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που όλοι ξέρουμε. Εε, επίσης μπορούμε να εντοπίσουμε 

σοβαρά προβλήματα στην ΣΥΝΤΑΞΗ, στο να συντάξουν, εε, ολοκληρωμένα μία 

σωστή πρόταση. Εεμ, προβλήματα, εκφραστικά μπορεί κανείς να εντοπίσει, εεμ , 

λανθασμένες επιλογές λέξεων, εεμ, και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο» 

(Εκπαιδευτικός 1), «δυσκολίες υπάρχουν που οφείλονται νομίζω και στην γλώσσα 

μας επειδή έχει σύνθετη δομή. Εεε, νομίζω και η γραμματική της σύνθετη και το 

συντακτικό σύνθετο» (Εκπαιδευτικός 29). Ένας φιλόλογος επισημαίνει τη σημασία 

που έχει, στο κατά πόσο οι δίγλωσσοι μαθητές συναντούν εμπόδια στην εκμάθηση 

της Γ2, ο βαθμός έκθεσης του μαθητή στη γλώσσα υποδοχής : «Εεεμ, υπάρχουν 

κάποιες δυσκολίες, εε που γίνονται ίσως μεγαλύτερες αν το παιδί δεν έχει γεννηθεί 

κιόλας εδώ…Παιδί μεταναστών… Αν έρχεται από κάποια ηλικία και μετά, 5-6 

χρονών, νομίζω οι δυσκολίες είναι περισσότερες», «Εγώ θα έλεγα στον γραπτό 

φαίνεται περισσότερο. Ναι. Γιατί εκεί πρέπει να κάνεις κείμενο. Το κείμενο έχει και 

τη συνοχή και τη συνεκτικότητα, να έχει τα νοήματα του, να έχεις καλή σύνδεση 

περιόδων, προτάσεων, νοημάτων. Νομίζω εκεί λίγο…» (Εκπαιδευτικός 12), «έχουν 

στον γραπτό λόγο. Ο γραπτός λόγος είναι πιο απαιτητικός φυσικά, πρέπει να πιο 

προσεγμένος, εκεί είναι καθρέφτης, εκεί αποκαλύπτεται περισσότερο η απαιδευ…, 

φαίνονται περισσότερο οι αδυναμίες, ενώ στον προφορικό λόγο μέσα στην τάξη 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εμ, πιοο…ατημέλητο λόγο, ευχαριστώ. Εε, μπορούν 

επίσης, βοηθιούνται από τον καθηγητή, συχνά, μπορεί να βοηθηθούν και από τους 

συμμαθητές τους…Ή αν θέλεις πολύ συχνά δυστυχώς κρύβονται…», «… στο να 

αναπαράγουν ένα κείμενο……είτε είναι παράγραφος είτε είναι ευρύτερο κείμενο. 

Επίσης έχουνε δυσκολίες στην λογοτεχνία……όπου εκεί εντοπίζεται ακόμα πιο 

έντονα το πρόβλημα το λεξιλογ… του λεξιλογίου……ιδιαιτέρως αν έχουμε να 

κάνουμε με ιδιωματικό λόγο. Χμ. Εεε, εεφ, ναι στην γλώσσα, στην λογοτεχνία, εεμ, 

κυρίως σε αυτά τα μαθήματα έχουμε προβλήματα. Επίσης…εντοπίζω δυσκολίες, 

ακόμα πιο έντονες δυσκολίες στα αρχαία Ελληνικά……εκεί μπαίνει πλέον άλλο, 

μπαίνουν κι άλλες παράμετροι με την αρχαία γλώσσα, την αρχαία Ελληνική γλώσσα, 

οπού εκεί είναι διαφορετική η δομή, είναι διαφορετική η μορφή της γλώσσας. Πρέπει 

να μπουν ααα, οι προτάσεις σε μία άλλη σειρά για να προσεγγίζουν τη νέα 

Ελληνική…Μμμ…και εκεί δυσκολεύονται ιδιαίτερα, και στο συντακτικό και στο 

λεξιλόγιο Και μην ξεχνάτε την γραμματική…μην ξεχνάτε την γραμματική. » 
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(Εκπαιδευτικός 1). Μέσα από τις απαντήσεις των περισσότερων εκπαιδευτικών 

συνάγεται πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές 

εντοπίζεται στον γραπτό λόγο «ορθογραφικά λάθη σε σημείο που ο καθηγητής να 

δυσκολεύεται να καταλάβει την εικόνα της λέξης, οπότε χρειάζεται πολύ 

περισσότερο χρόνο για να διαπιστώσει και αναγιγνώσκει οποιδηπ… το γραπτό, σε 

επίπεδο ορθογραφίας. Εκφραστικά λάθη, διατύπωσης, δηλαδή η σκέψη τους δεν έχει 

μία λογική συνέχεια, μια λογική σειρά. Δηλαδή μπορεί να παρατηρήσουμε 

επαναλήψεις, επανάληψη λέξεων, λέξεις διακεκομμένες, πολλές φορές λέξεις τύπου 

greeklish». (εκπαιδευτικός 29). Η ίδια εκπαιδευτικός σε άλλο σημείο του λόγου της 

επισημαίνει πως «Πρωτίστως, δυσκολεύονται στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, 

ιδιαίτερα, με την έννοια ότι την βλέπουν σαν ξένη γλώσσα και όχι σαν συνέχεια της 

Ελληνικής γλώσσας, της Ελλάδας, όπου είναι και οι χώρα που φιλοξενούνται. Εεε, 

οπότε εκεί έχουμε κάποια θεματάκια, ιδιαίτερα στον γραπτό λόγο. Σε ασκήσεις, σε 

μετάφραση, σε συντακτικό επίπεδο, σε μορφοσυντακτικά φαινόμενα. Τώρα στον 

προφορικό λόγο, σου είπα και πριν, νομίζω ότι δεν παρατηρώ ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Βέβαια μικρά λαθάκι(α) γίνονται, αλλά και ποιος δεν κάνει λάθη» (εκπαιδευτικός 

29). 

Από την πλευρά των ξενόγλωσσων καθηγητών διαπιστώνεται πως οι 

δίγλωσσοι μαθητές έχουν αρκετές δυσκολίες κυρίως στο θέμα της ορθογραφίας, της 

σύνταξης αλλά και της γραμματικής «Εε, ο προφορικός λόγος με εε, άλλοτε λίγο 

κατώτερο ή λίγο πιο σωστό τρόπο νομίζω ότι αμ γίνεται. Η επικοινωνία δηλαδή 

επιτυγχάνεται μέσα από τον προφορικό λόγο. τον γραπτό λόγο προφανώς 

προκύπτουν διάφορα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την ορθή γραφή και 

με την σύνταξη και με φαινόμενα γραμματικά τα οποία τα παιδιά δεν τα γνωρίζουνε 

επαρκώς» (Εκπαιδευτικός 14), «Εεε η έλλειψη αυτοπεποίθησης προφανώς φαίνεται 

ιδιαίτερα στον προφορικό λόγο… Εεε γιατί στο γραπτό δεν υπάρχει ακροατήριο. Την 

ώρα που το παιδί απαντάει μια ερώτηση, άρα ναι υπάρχει δισταγμός μεγαλύτερος και 

έλλειψη αυτοπεποίθησης στα προφορικά» (Εκπαιδευτικός 11).  

Από την άλλη μεριά, ένα θέμα που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ο δισταγμός 

έκφρασης αποριών από πλευρά των δίγλωσσων μαθητών : «σπάνια συμμετέχουν 

προφορικά στο μάθημα και πολύ συχνά αρνούνται να γράψουν εργασίες τονίζοντας 

ότι δεν μπορούν, δείχνοντας την έλλειψη αυτοπεποίθησης» (εκπαιδευτικός 30), «Όχι 

χωρίς την ενθάρρυνση από πλευράς του εκπαιδευτικού» (εκπαιδευτικός 20), «Κατά 

περίπτωση. Εεε, υπάρχουνε παιδιά τα οποία έχουμε μία άνεση ας πούμε και μιαα, εε, 
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ευκολία, αλλά τις περισσότερες φορές δεν τις εκφράζουν. Κατά περίπτωση» 

(εκπαιδευτικός 1), «Στην πράξη μέσα τα πράγματα ναι, μπορεί να παρατηρείται κάτι 

τέτοιο. Αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να είναι λίγο πιο 

διστακτικά, πιο να έχουν κάποιον ενδοιασμό αν πρέπει να εκφράσουν κάποια απορία, 

νομίζω ναι αυτό το έχω δει… Εγώ νομίζω εδώ μετά είναι θέμα χαρακτήρα. Το παιδί 

το πιο ανοιχτό, το κοινωνικό, εε, το διαχυτικό θα την εκφράσει. Θα την εκφράσει. 

Ακόμα και αν κατά τη γνώμη του είναι κάποια αυτό που λέμε εμείς επιπόλαιη 

ερώτηση που δεν πρέπει να γίνει θα την κάνει το παιδί το διαχυτικό, το κοινωνικό. 

Κάποια παιδιά που δεν είναι τόσο διαχυτικά μπορεί και να έχουν κάποια επιφύλαξη» 

(εκπαιδευτικός 12). 

Σε ένα θέμα που αφορά το κατά πόσο τα δίγλωσσα παιδιά εκφράζουν τις 

απορίες τους προς τον διδάσκοντα μία εκπαιδευτικός καταθέτει πως «Άλλοτε ναι, και 

άλλοτε όχι. Εξαρτάται απ’ το χαρακτήρα του παιδιού. Δηλαδή αν τώρα γυρίσω πίσω 

το μυαλό μου, θα έλεγα ότι, χωρίς αυτό να αποτελεί στερεότυπο- απάντηση, ότι τα 

αγόρια είναι ίσως και από τη φύση τους πιο νευρικά, πιο προσαρμοστικά θα έλεγα 

στις νέες συνθήκες, και τα ερωτήματά τους τα εκφράζουν με περισσότερη ευκολία… 

Αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, αν κάτι δεν κατανοούν. Τώρα από την άλλη πλευρά τα 

κορίτσια, εε, που κατά περίπτωση είναι πιο μελιστάλακτα , πιο ήρεμα ή πολλές φορές 

και μαζεμένα στον εαυτό τους… Φανταστ… Ας φανταστούμε ότι βρίσκονται στη 

φάση της εφηβείας τους…» (εκπαιδευτικός 29) 

 

 

8.1.2.2. Διαφοροποίηση επίδοσης μονόγλωσσου και δίγλωσσου μαθητή 

 

Σε αυτή την κατηγορία εντοπίζονται απόψεις που διαφέρουν μεταξύ τους, 

καθώς άλλοι εκπαιδευτικοί πρεσβεύουν την άποψη πως τίθεται θέμα μονόγλωσσων 

και δίγλωσσων μαθητών πάνω στο θέμα της σχολικής επίδοσης, ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές : «Δεν θα έλεγα ότι βλέπω 

σημαντικές διαφορές. Εεε, δηλαδή αν το παιδί το μονόγλωσσο διαβάζει και το παιδί 

το δίγλωσσο επίσης διαβάζει νομίζω είναι πολύ έτσι εε, ανεπαίσθητη η διαφορά…» 

(εκπαιδευτικός 12), «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια υπεροχή των μαθητών των 

μονόγλωσσων σε σχέση με τους δίγλωσσους. Εξαρτάται κάθε φορά από το παιδί. Και 

από το τι επίπεδο γλώσσας έχει κάθε φορά» (εκπαιδευτικός 14). Όμως, η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών είναι της γνώμης πως οι μονόγλωσσοι μαθητές υπερέχουν έναντι 
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των δίγλωσσων συμμαθητών τους : «φαίνεται να υπερέχουν οι μονόγλωσσοι 

μαθητές» (εκπαιδευτικός 30) 

Από την άλλη μεριά υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι θεωρούν πως οι 

δίγλωσσοι μαθητές έχουν κάνει σημαντικά άλματα προόδου και επομένως για τους εν 

λόγω μαθητές δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης στην επίδοσή τους «Υπάρχουν 

δίγλωσσοι μαθητές…Οι οποίοι είναι εντυπωσιακοί, ειδικά φέτος ας πούμε, είναι 

εντυπωσιακοί. Εεε, έχουνε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά μην το πάρετε αυτό 

σαν μία γενική κατάσταση. Υπάρχουν όμως δίγλωσσοι μαθητές, εε εε, θα έλεγα και 

αλβανικής προελεύσεως στο δικό μου το σχολείο εδώ που δείχνουν ένα εντυπωσιακό 

ενδιαφέρον για την Ελληνική γλώσσα…» (εκπαιδευτικός 1), «Έχω συναντήσει 

παιδιά… είτε αγόρια είτε κορίτσια εε, όπου έχουνε τέτοια άμιλλα με τα 

Ελληνόπουλα, που θέλουν  να συναγωνίζονται, έως και να ανταγωνίζονται, με στόχο 

το αριστείο. Την αριστεία. Την αρίστευση. Ναι  το αριστείο. Οπότε λοιπόν, τέτοιου 

είδους μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από διάφορε άλλες χώρες, και τα φιλοξενούμε 

στα σχολειά μας, παρατηρούμε ότι είναι μελετηρά, συγκεντρωμένα, προσηλωμένα 

και ίσως αυτό θα έλεγα έχει να κάνει και με το περιβάλλον της οικογενείας. Δηλαδή 

θέλουν οι γονείς κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους. Όπως όλοι οι γονείς θέλουμε κάτι 

καλύτερο για τα παιδιά μας. Οπότε λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν τόσο άριστοι 

μαθητές…αυτοί που προέρχονται από άλλες χώρες εν πάση περιπτώσει…» 

(εκπαιδευτικός 29) 

 

 

8.1.2.3. Επίδοση στα γλωσσικά μαθήματα 

 

Μέσα από τις συνεντεύξεις διαφαίνεται πως αυτοί που υπερέχουν στα 

γλωσσικά μαθήματα είναι οι μονόγλωσσοι μαθητές είτε λόγω πολιτισμικού 

υπόβαθρου είτε χάρη στο ότι η έκθεσή τους στη μητρική γλώσσα από νηπιακή ηλικία 

είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αυτή των δίγλωσσων μαθητών. Για παράδειγμα, στα 

αρχαία ελληνικά οι περισσότεροι φιλόλογοι το επισημαίνουν ανεπιφύλακτα όπως και 

οι καθηγητές ιστορίας για το δικό τους αντικείμενο διδασκαλίας : «στα γλωσσικά 

μαθήματα φαίνεται να υπερέχουν οι μονόγλωσσοι μαθητές» (εκπαιδευτικός 16), «μα 

είναι φυσικό στα αρχαία ελληνικά να διαπιστώνω μια σαφέστατη υπεροχή των 

μονόγλωσσων μαθητών και δη των ελληνόπουλων» (εκπαιδευτικός 19), «εγώ θα 

ήθελα να το εντοπίσω στα αρχαία ελληνικά, μάθημα το οποίο απαιτεί εξοικείωση με 
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τη γραμματική και το συντακτικό της γλώσσας. Ως εκ τούτου, διαπιστώνω πως οι 

ελληνόπαιδες κυρίως είναι αυτοί που αγαπούν περισσότερο το μάθημα και 

συμμετέχουν στην τάξη, καθώς τους είναι πιο κοντινό στη γλώσσα που μιλάνε» 

(εκπαιδευτικός 17). Και όπως ειπώθηκε πιο πάνω, το ίδιο συμβαίνει και με το μάθημα 

της ιστορίας : «τα παιδιά τα μονόγλωσσα, κι εδώ εννοείται πως μιλάμε για τα 

ελληνόπουλα, γνωρίζουν ονόματα και τοποθεσίες της χώρας τους κι έτσι η ιστορία γι’  

αυτούς είναι πιο εύκολα προσεγγίσιμη από ό,τι για τους δίγλωσσους μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο» (εκπαιδευτικός 9), «η ιστορία που λέτε φαίνεται 

ενδιαφέρει περισσότερο τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, μονόγλωσσοι 

όπως τους χαρακτηρίζετε παρά τους δίγλωσσους, δηλαδή αυτούς που μας έρχονται 

από άλλο κράτος. Κι αυτό φαίνεται πιο έκδηλα ανάλογα με την ηλικία ερχομού στην 

Ελλάδα, με άλλα λόγια όσο πιο μικρό έρχεται το παιδί, τόσο πιο εύκολα να 

δουλέψουμε εμείς οι δάσκαλοι πάνω του, ενώ εάν έχει έρθει με διαμορφωμένη τη 

συνείδηση πολιτισμικής διαφορετικότητας, τότε δεν εκτιμά και τόσο την ιστορία του 

τόπου στον οποίο μετανάστευσαν από ανάγκη οι γονείς του» (εκπαιδευτικός 15). 

 

 

8.1.2.4. Επίδοση στην ξένη  γλώσσα 

 

 Εδώ έχει καταγραφεί μια πληθώρα απόψεων. Οι περισσότερες εξ αυτών 

συγκλίνουν στο ότι η επίδοση στην ξένη γλώσσα εξαρτάται από τον ίδιο τον μαθητή : 

«κοιτάξτε, το ενδιαφέρον που δείχνει κάθε παιδί δεν έχει να κάνει με το εάν 

προέρχεται από την Ελλάδα ή από μία άλλη χώρα. Έχει να κάνει με το ίδιο το παιδί 

και, επειδή το μάθημά μας στο Λύκειο δεν υπολογίζεται σε βαρύτητα όπως θα 

έπρεπε, οφείλω να ομολογήσω πως οι προσπάθειές μας να βοηθήσουμε πέφτουν στο 

κενό ή κρύβονται πίσω από την υπερπροσπάθεια για την ένταξη στο πανεπιστήμιο. 

Πάντως, εάν θέλετε ακριβή δεδομένα, θα μπορούσα να σας πω ότι τα δίγλωσσα τα 

παιδιά ενίοτε δείχνουν σπάνια ποσοστά επίδοσης στα σχολεία μας. Προσπάθησα 

πολλές φορές να εντοπίσω και να καταγράψω από μόνη μου το γιατί, αυτό μάλλον 

οφείλεται είτε στην επιθυμία για άμιλλα είτε στην ιδιοσυστασία τους, μιας και ήταν 

ήδη καλοί μαθητές, αλλά και στην ανάγκη να επιβεβαιωθούν στο νέο περιβάλλον» 

(εκπαιδευτικός 21). Άλλοι πάλι εκπαιδευτικοί θεωρούν εμπόδιο τη διγλωσσία στην 

επίδοση αυτών των παιδιών : «ναι, κακά τα ψέματα, είμαστε στην Ελλάδα και θα πω 

καθαρά πως τα μονόγλωσσα παιδιά δείχνουν μεγαλύτερες επιδόσεις στα Αγγλικά. 
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Πού οφείλεται αυτό; Εάν θέλετε τη γνώμη μου στο γεγονός πως ίσως έχουν την 

ευχέρεια να παρακολουθήσουν και εκτός σχολείου μαθήματα είτε κατ’ ιδίαν είτε σε 

κάποιο οργανωμένο φροντιστήριο, αφήστε, είναι μάλλον οικονομικό το θέμα. Τι να 

κάνει μια οικογένεια που πασχίζει να επιβιώσει, τι να προσφέρει στα παιδιά της 

πρώτα και κύρια; Η μόρφωση έρχεται σε δεύτερη μοίρα…» (εκπαιδευτικός 25) 

 

 

8.1.2.5. Ενδιαφέρον δίγλωσσων μαθητών για την επίδοσή τους 

 

Εδώ οι γνώμες των υπό έρευνα εκπαιδευτικών διαφέρουν και κινούνται 

ανάμεσα στο βαθμό που οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον σπρώχνει τους 

μαθητές στη Γ2 : «Εξαρτάται από το βαθμό που οι γονείς τους ‘πιέζουν’ για 

εκμάθηση της Γ2 ή θεωρούν την εκμάθηση της Γ2 ως σημαντική για τα παιδιά τους» 

(εκπαιδευτικός 20), μέχρι και το αναμενόμενο σύμφωνα με τους πιο πολλούς 

εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκαν πως : «Οι μονόγλωσσοι ενδιαφέρονται λίγο 

περισσότερο. Πολλές φορές οι δίγλωσσοι επαναπαύονται θεωρώντας ότι είναι 

δικαιολογημένη μία χαμηλή επίδοση από την πλευρά τους και αυτή η άποψη ίσως 

πηγάζει από την οικογένεια ή και εμάς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς» 

(εκπαιδευτικός 30). 

 

 

8.1.2.6. Συνιστώσες αποτυχίας των δίγλωσσων μαθητών 

 

Πρόκειται για μια κατηγορία της οποίας τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται 

διάσπαρτα στο λόγο των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα. Ως 

εκ τούτου, ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών συνδέει την αποτυχία των 

δίγλωσσων μαθητών με παράγοντες που αφορούν την ανεπαρκή γλωσσική επάρκεια 

της ελληνικής ως Γ2 : «μα δεν είναι λογικό; Όταν δε μιλάς τη γλώσσα της χώρας 

όπου ζεις, είναι λογικό να έχεις πάσης φύσεως δυσκολίες, από πρακτικές ανάγκες 

μέχρι και τις ανάγκες φοίτησης του παιδιού σου, κι εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό 

γεννάει μια ενδόμυχη ανεπάρκεια που απλώνεται στην ψυχή αυτών των παιδιών και 

τα καθιστά ανίκανα να διαχειριστούν το θέμα. Έτσι, πολλές φορές θα τα δούμε να 

μην φτάνουν τους στόχους τους» (εκπαιδευτικός 5), ενώ ένας, επίσης, αξιόλογος 

αριθμός εκπαιδευτικός πιστεύει πως αυτή η αποτυχία σχετίζεται με το κοινωνικό (20 
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εκπαιδευτικοί) και το οικογενειακό πλαίσιο : «θα μπορούσε να αναφερθεί και κάτι 

άλλο, ότι πολλές φορές τα δίγλωσσα παιδιά δε φτάνουν τους στόχους τους κι αυτό 

οφείλεται ίσως και στο οικογενειακό τους περιβάλλον το οποίο σνομπάρει το 

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας διαμονής τους, άκουσον άκουσον … τώρα εάν 

θέλετε τη γνώμη μου αυτό οφείλεται ξεκάθαρα σε κόμπλεξ κατωτερότητας των 

γονέων, τι θα πει ‘δε μου αρέσει το σύστημα στο σχολείο’ … ‘το γνωρίζεις καλά και 

του επιτίθεσαι’; Η απάντηση είναι ‘όχι, βέβαια’, αλλά η κρίση πολλά κακά γεννάει … 

ίσως πάλι αναμένουν την επιστροφή τους στη χώρα από όπου ήρθαν, μιλώ για τους 

λαούς που είναι όμοροι της χώρας μας, αυτά εν ολίγοις» (εκπαιδευτικός 27). Τέλος, 

υπάρχει και ένας αριθμός εκπαιδευτικών που εκτιμά πως η αποτυχία των δίγλωσσων 

μαθητών οφείλεται στα κίνητρα και τις στάσεις και κάποιοι λίγοι την αποδίδουν στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο : «μήπως έχει κανείς την ψευδαίσθηση πως το εκπαιδευτικό 

μας σύστημα είναι εύκολο; Δαιδαλώδες θα το χαρακτήριζα εγώ προσωπικά. Αφήστε 

που κάθε τόσο δεχόμαστε και νέες αλλαγές στις ήδη πριν λίγο καταστάσεις που 

άλλαξαν. Το παιδί από ένα άλλο κράτος δεν μπορεί εύκολα να αφομοιώσει όλα αυτά 

και να χαράξει μια σταθερή πορεία …» (εκπαιδευτικός 23) 

 

Πίνακας 3. Κωδικοί και κατηγορίες του θεματικού άξονα «Διαφορές στη σχολική 

επίδοση των μονόγλωσσων και  δίγλωσσων μαθητών» 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

    2ος Θεματικός άξονας : Διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και   

                                             δίγλωσσων μαθητών 

5. δυσκολίες στον 

προφορικό και στον 

γραπτό λόγο  

ΔΥΚΑΤΛΕΞ= δυσκολίες κατανόησης λεξιλογίου 

ΔΥΚΕΙΜΣΥ= δυσκολία στη σύνταξη κειμένου 

ΔΥΕΚΦΠΡΛ= δυσκολίες έκφρασης στον προφορικό 

λόγο 

ΔΥΕΚΦΓΡΛ= δυσκολίες έκφρασης στον γραπτό λόγο 

ΔΥΕΚΦΑΠΟ= δυσκολεύονται να εκφράσουν τις 

απορίες τους είτε στα ελληνικά γλωσσικά μαθήματα 

είτε στην ξένη γλώσσα για να μην εκτεθούν στα μάτια 

των  συμμαθητών τους 

29 

28 

28 

 

30 

29 

 

 

 

6. Διαφοροποίηση 

επίδοσης 

ΕΛΔΙΑΦΕΠ= έλλειψη διαφοροποίησης ως προς τη 

σχολική επίδοση 

19 
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μονόγλωσσου και 

δίγλωσσου μαθητή 

ΥΨΕΠΜΟΜΑ= υψηλή επίδοση μονόγλωσσων 

μαθητών 

ΧΑΕΠΔΙΜΑ= χαμηλή επίδοση δίγλωσσων μαθητών 

23 

 

21 

7. Επίδοση στα 

γλωσσικά μαθήματα 

ΥΕΠΜΟΜΓΜ= υψηλότερες επιδόσεις μονόγλωσσων 

μαθητών στα γλωσσικά μαθήματα 

ΜΗΔΙΕΔΜΜ= μη διαφοροποίηση επίδοσης 

 μονόγλωσσων δίγλωσσων μαθητών οι οποίοι 

κατέχουν καλά τη ελληνική ως Γ2 

24 

 

16 

 

 

8. Επίδοση στην 

ξένη  γλώσσα 

ΜΗΕΠΔΙΞΓ= μη συσχέτιση διγλωσσίας και εκμάθηση 

Της ξένης γλώσσας  

ΕΥΕΚΞΓΔΜ= ευκολία εκμάθησης της ξένης γλώσσας  

από τους δίγλωσσους μαθητές 

ΕΔΕΜΔΜΞΓ= έλλειψη διαφοροποίησης στην επίδοση 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ως προς την 

ξένη γλώσσα 

3 

 

8 

 

2 

 

 

9. Ενδιαφέρον 

δίγλωσσων  

μαθητών για την 

επίδοσή τους 

ΕΝΔΙΜΑΣΕ= ενδιαφέρον των δίγλωσσων μαθητών γι 

τη σχολική τους επίδοση 

ΑΔΔΙΜΑΣΕ= αδιαφορία των δίγλωσσων μαθητών για 

τη σχολική τους επίδοση 

23 

 

19 

 

10. Συνιστώσες 

 αποτυχίας  

των δίγλωσσων 

 μαθητών 

ΠΑΓΛΑΝΕΠ= παράγοντες που αφορούν την 

ανεπαρκή γλωσσική επάρκεια της ελληνικής ως Γ2 

ΠΑΚΟΙΝΠΛ= παράγοντες που συσχετίζονται με το 

κοινωνικό πλαίσιο 

ΠΑΟΙΚΟΠΛ= παράγοντες που συσχετίζονται με το 

οικογενειακό πλαίσιο 

ΠΑΚΙΝΣΤΑ= παράγοντες που συσχετίζονται με 

κίνητρα και στάσεις 

ΠΑΕΚΠΑΠΛ= παράγοντες που συσχετίζονται με το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 

24 

 

20 

 

26 

 

23 

 

13 

 

 

 

8.1.3.  3ος Θεματικός άξονας : Ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 
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8.1.3.1. Συμπεριφορά στην τάξη του δίγλωσσου μαθητή 

 

Αυτό που πρέπει να καταγραφεί είναι πως η συμπεριφορά στην τάξη των 

δίγλωσσων μαθητών δεν είναι σταθερά η ίδια. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά των 

παραπάνω μαθητών γνωρίζει διακυμάνσεις, καθώς άλλοτε επιδεικνύουν αποκλίνουσα 

συμπεριφορά λόγω της μη αποδοχής τους από τους μονόγλωσσους συμμαθητές τους 

και εμφανίζουν συμπεριφορά περιθωριοποίησης. Άλλοτε πάλι καταγράφεται 

συμπεριφορά ανεξάρτητη από τη διγλωσσία και τυπική συμπεριφορά των δίγλωσσων 

μαθητών με ανάλογη συμμετοχή τους στα μαθήματα  Δε λείπουν βέβαια και οι φορές 

κατά τις οποίες οι δίγλωσσοι μαθητές επιδεικνύουν συμπεριφορά ανασφαλή εξαιτίας 

των γλωσσικών ελλείψεων στη Γ2 και συμπεριφορά ανασφαλή εξαιτίας των χαμηλών 

επιδόσεων στα θεωρητικά μαθήματα και στην ξένη γλώσσα και λόγω της 

πολιτισμικής ετερότητας. Αυτά όλα, όμως, μπορεί και να εκλείπουν και οι δίγλωσσοι 

μαθητές να εμφανίζουν μια συμπεριφορά αυτοπεποίθησης εξαιτίας της αποδοχής των 

δίγλωσσων από τους συμμαθητές τους. 

 

 

8.1.3.2. Ενδιαφέρον των γονέων των δίγλωσσων μαθητών για την επίδοσή τους 

 

Αυτό που καταγράφεται σε αυτή την κατηγορία είναι πως οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών τριχοτομούνται, καθώς άλλοι υποστηρίζουν πως οι γονείς των 

μονόγλωσσων δείχνουν εκ των πραγμάτων και υπό την πίεση των καθημερινών 

πιέσεων μεγαλύτερο ενδιαφέρον «Οι Έλληνες εκ των πραγμάτων ενδιαφέρονται λίγο 

περισσότερο…..όχι ότι δεν ενδιαφέρονται οι γονείς των δίγλωσσων…αλλά καμιά 

φορά νιώθω ότι είναι λίγο κουρασμένοι με αυτόν τον συνεχή αγώνα ας πούμε 

ναα…της επιβίωσης» (εκπαιδευτικός 12), «Λίγο περισσότερο οι μονόγλωσσοι. Αν 

και αυτοί σπάνια εμφανίζονται στο σχολείο πέρα από την ημέρα που δίνονται οι 

τίτλοι προόδου» (εκπαιδευτικός 30), άλλοι πάλι πρεσβεύουν πως τα ποσοστά είναι 

περίπου ίδια και κατά περίπτωση συμβαίνει η παραπάνω υπόθεση «Θεωρώ κατά 

περίπτωση» (εκπαιδευτικός 29), «Και τα δύο είναι πιθανά, εξαρτάται από την 

περίπτωση» (εκπαιδευτικός 20). Τέλος, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που εκτιμούν 

πως οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών ενίοτε δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για 

την επίδοση τω παιδιών τους «Και εδώ θα έλεγα τα πράγματα είναι ίδια νομίζω, ναι. 

Ναι, ναι νομίζω και των δίγλωσσων παιδιών οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον… πολλές 



 74 

φορές να πω και κάτι ίσως και περισσότερο. Ίσως θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα 

στη νέα χώρα που ήρθαν, ίσως θέλουν να καθιερωθούν, ίσως βλέπουν και ότι η 

γνώση τελικά χρειάζεται. Και νομίζω πολλές φορές ίσως και να δείχνουν 

περισσότερο ζήλο» (εκπαιδευτικός 12). 

 

 

8.1.3.3. Εκπαιδευτικές δομές και οργάνωση της σχολικής μονάδας 

 

Αυτό που έχει καταγραφεί σε αυτή την κατηγορία εντοπίζεται στη δυσκολία 

ως προς τη διαχείριση εκ μέρους των εκπαιδευτικών των υπεράριθμων τμημάτων και 

συνακόλουθα της έλλειψης επαρκούς διδακτικού χρόνου όταν έχουν να κάνουν με 

μικτές τάξεις : «κοιτάξτε, βρισκόμαστε στην Ελλάδα, άρα θα πρέπει να 

συνυπολογίσουμε τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και την οργάνωση των 

σχολικών μονάδων που διαθέτουμε. Προσωπικά εκτιμώ πως ο αριθμός των παιδιών 

που συμπληρώνουν μια τάξη είναι ήδη μεγάλος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο 

εκπαιδευτικός να μην μπορεί να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο όλα τα 

προβλήματα που ανακύπτουν στις τάξεις με μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές. 

Δεν προλαβαίνει να μπει, να γνωρίσει καλά-καλά τους μαθητές και το τετράμηνο 

τελειώνει. Τι να πρωτοπρολάβεις, την ύλη που τρέχει, τις απορίες των παιδιών … όλα 

αυτά είναι ένα θέμα ξέρετε» (εκπαιδευτικός 13), «θα έχετε ακούσει νομίζω για την 

πίεση που δέχονται οι καθηγητές στην τάξη. Αυτό δεν είναι μύθος, είναι η αλήθεια, 

πίεση ψυχολογική, από παντού, κι ύστερα έρχονται οι πανελλήνιες εξετάσεις. 

Έβγαλες την ύλη; Είναι το πρώτο που ενδιαφέρει, σε δεύτερη, Τρίτη ή και τέταρτη 

θέση έρχονται οι ανάγκες αυτών των μαθητών που έχετε στο κέντρο της έρευνάς 

σας» (εκπαιδευτικός 28). 

 

Πίνακας 4. Κωδικοί και κατηγορίες του θεματικού άξονα «Ευρύτερα εκπαιδευτικά 

προβλήματα» 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

       3ος Θεματικός άξονας : Ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 

11. Συμπεριφορά 

στην τάξη του 

δίγλωσσου μαθητή 

ΣΥΑΠΜΗΑΠ= αποκλίνουσα συμπεριφορά λόγω της 

μη αποδοχής των δίγλωσσων μαθητών από τους 

μονόγλωσσους 

12 

 

 



 75 

ΣΥΠΕΕΞΜΜ= συμπεριφορά περιθωριοποίησης των 

 δίγλωσσων από τους μονόγλωσσους συμμαθητές τους. 

ΣΥΑΝΕΞΔΙ= συμπεριφορά ανεξάρτητη από τη 

διγλωσσία όπως και οι μονόγλωσσοι 

ΣΥΤΥΔΜΣΜ= τυπική συμπεριφορά των δίγλωσσων 

μαθητών και ανάλογη συμμετοχή τους στα μαθήματα  

ΣΥΑΝΕΞΓΕ= συμπεριφορά ανασφαλής εξαιτίας των 

γλωσσικών ελλείψεων στη Γ2 

ΣΥΑΝΕΞΧΕ= συμπεριφορά ανασφαλής εξαιτίας των 

χαμηλών επιδόσεων στα θεωρητικά μαθήματα και 

στην ξένη γλώσσα 

ΣΥΑΝΕΞΠΕ= συμπεριφορά ανασφαλής εξαιτίας της 

πολιτισμικής ετερότητας 

ΣΥΑΥΕΞΑΠ= συμπεριφορά αυτοπεποίθησης εξαιτίας 

της αποδοχής των δίγλωσσων μαθητών από τους 

συμμαθητές τους. 

14 

 

20 

 

7 

 

24 

 

27 

 

 

18 

 

9 

 

 

12. Ενδιαφέρον των 

γονέων των 

 δίγλωσσων 

μαθητών για την 

επίδοσή τους 

ΕΛΧΡΓΟΔΜ= έλλειψη χρόνου γονέων δίγλωσσων 

μαθητών 

ΕΝΓΟΓΜΣΕ= ενδιαφέρον γονέων δίγλωσσων 

μαθητών για την πρόοδο των παιδιών τους 

ΕΝΓΟΔΜΓΕ= ενδοιασμοί των γονέων των δίγλωσσων 

μαθητών λόγω γλωσσικής ανεπάρκειας στη Γ2 

ΑΡΣΤΓΟΣΥ= αρνητική στάση των γονέων των 

δίγλωσσων μαθητών απέναντι στο σχολείο και στους 

εκπαιδευτικούς 

16 

 

18 

 

25 

 

15 

 

 

13. Εκπαιδευτικές 

δομές 

 και οργάνωση της  

σχολικής μονάδας 

ΔΥΔΙΥΠΤΜ= δυσκολία ως προς τη διαχείριση εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών των υπεράριθμων 

τμημάτων 

ΕΛΕΠΔΙΧΡ= έλλειψη επαρκούς διδακτικού χρόνου 

ΔΥΔΕΜΙΤΑ= δυσκολίες που ανακύπτουν στο 

διδακτικό έργο στις μικτές τάξεις 

ΨΥΠΙΟΜΔΜ= ψυχολογική πίεση που δέχονται οι 

εκπαιδευτικοί για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος 

14 

 

 

17 

 

 

17 

 



 76 

και την προσπέλαση της ύλης 

ΠΙΠΑΕΞΜΤ= πίεση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί για 

την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης ενόψει μάλιστα 

και των πανελλήνιων εξετάσεων 

 

19 

 

 

 

 

8.1.4. 4ος Θεματικός άξονας : Εκπαιδευτικές και Διδακτικές πρακτικές που  

                     εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

 

8.1.4.1. Διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις 

 

Μια πληθώρα μεθόδων και προσεγγίσεων καταγράφεται από τις συνεντεύξεις 

των υπό έρευνα εκπαιδευτικών, τόσο των καθηγητών της ελληνικής όσο και αυτών 

της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας, όπως η αποδοχή διαφορετικής γλώσσας, η 

καταγραφή των αναγκών που έχουν οι δίγλωσσοι μαθητές στη σχολική τάξη, η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, η αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας 

όσον αφορά τους δίγλωσσους μαθητές, η μέθοδος κατά την οποία οδηγούμαστε από 

τα εύκολα στα δύσκολα, η προσεκτική διόρθωση λαθών στους δίγλωσσους μαθητές 

και τέλος το πιο σημαντικό που επισημαίνεται είναι η ενθάρρυνση των δίγλωσσων 

μαθητών εκ μέρους των εκπαιδευτικών : «Εγώ θα σας απαντήσω εμπειρικά. Όσον 

αναφορά τον προφορικό λόγο μπορούμε και συχνά πρέπει ή φροντίζουμε να κάνουμε 

ε το εξής: Να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά ‘Ποια είναι η γνώμη σου 

Μαριάμ γι’ αυτό εεε που συζητάμε;’ και τα θέματα γενικά που συζητάμε ας πούμε 

στην λογοτεχνία της Ά Λυκείου. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη είναι μέσα από την 

καθημερινή ζωή και είναι προσεγγίσιμα «και εύκολα για τον καθένα. ‘Ποια είναι η 

γνώμη γι’ αυτό το θέμα’ περισσότερες ευκαιρίες λοιπόν για συμμετοχή στον 

προφορικό λόγο» (εκπαιδευτικός 1), «Θα μιλήσω από παιδαγωγική άποψη καταρχήν. 

Όλα τα παιδιά για μένα είναι ίσα. Δεν υπάρχει διάκριση ή διαφορετικότητα στον 

τρόπο αντιμετώπισης. Άλλωστε το λειτούργημά μας είναι να παράξουμε μαθητές που 

έχουν ήθος και προσωπικότητα» (εκπαιδευτικός 29), «όσο αναφορά τον προφορικό 

λόγο καλό θα ήταν ΝΑ (αυτό όμως δεν το κάνουμε δυστυχώς πολύ συχνά) εεμ αμμ 

εεεμ να γράφουν λίγο περισσότερο, έστω και μία παράγραφο περισσότερο… ή όταν 

παίρνουμε τις εργασίες τους είμαστε λίγο πιο… στις παρατηρήσεις κα στις εεε 

επισημάνσεις, λίγο πιο περιγραφικοί και αναλυτικοί στην αμμ στον εντοπισμό των 
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λαθών ας πούμε… Επίσης ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε αλλά εμμμ δεν τα κάνουμε συχνά… είναι να δίνουμε τα κίνητρα, 

την ενθάρρυνση να διαβάζουν λίγο περισσότερο…εεε λογοτεχνία…» (εκπαιδευτικός 

1). Παρόλα αυτά, καταγράφηκε και η άποψη ενός εκπαιδευτικού που κατέθεσε την 

άποψη πως : «όχι νομίζω δεν εφαρμόζω κάτι συγκεκριμένο , κάποια μέθοδο, εγώ θα 

έλεγα την παραδοσιακή… την κλασσική διδασκαλία του μαθητή…» (εκπαιδευτικός 

12). 

Ως προς το θέμα που αφορά την προσέγγιση του εκπαιδευτικού από κάποιον 

μαθητή με απορίες, πάνω στις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, καταγράφηκε πως : 

«Όλους τους μαθητές τους παροτρύνω. Οποιαδήποτε στιγμή να έρθουν να με βρουν, 

να συζητήσουμε σε κάποιο κενό. Εεε, για περαιτέρω εξάσκηση αλλά και για να 

έρθουμε πιο κοντά, μαθητής …με καθηγητή» (εκπαιδευτικός 29), ), «Οι ίδιοι δεν 

ζητούν επιπλέον ασκήσεις αλλά εγώ προσπαθώ να το κάνω» (εκπαιδευτικός 1). Και η 

παραπάνω εκπαιδευτικός συνεχίζει : «Θα είμαι κατηγορηματική σ’ αυτό. Δεν θα τα 

πιέσω, ώστε να δώσω περαιτέρω εργασίες. Μόνο τα ίδια τα παιδιά διαγνώσω και 

διαπιστώσω ότι θέλουν και υπάρχει και μία προσέγγιση, αυτό γίνεται στη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς, τότε μόνο θα ήθελα, θα μπορούσα να δώσω κάποια εργασία ή 

κάποια άσκηση ώστε τα παιδιά να εξασκηθούν στο σπίτι τους». Ένας άλλος 

εκπαιδευτικός πάλι πως η παρότρυνση οφείλει να αποτελεί όπλο απαραίτητο στη 

φαρέτρα όλων των δασκάλων : «Βεβαίως! Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, έτσι, και 

πρέπει να αποτελεί τακτική πάγια όλων μας ίσως πολύ περισσότερο στα παιδιά αυτά 

για να αποκτήσουν κάποιο θάρρος, κάποια αυτοπεποίθηση. Να αισθανθούν, 

συγνώμη, να αισθανθούν ότι υπάρχει κάποιος δίπλα που μπορεί να τους βοηθήσει 

στην πορεία τους αυτή προς την εκμάθηση» (εκπαιδευτικός 12). 

Τέλος, οι προσεγγίσεις των ξενόγλωσσων καθηγητών δε διαφέρουν και πολύ από 

αυτές των συναδέλφων τους της ελληνικής γλώσσας. Πιο ειδικά και από τους 

εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών επισημαίνεται η σημασία της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου καθώς και η ανάγκη παρότρυνσης και ενθάρρυνσης 

αυτών των παιδιών από τον διδάσκοντα : «Αυτό που αρχικά γίνεται συνήθως έχει να 

κάνει με το ότι εε επειδή ακριβώς το παιδί διστάζει να πλησιάσει τον οποιοδήποτε 

διδάσκοντα θα πρέπει αυτός να αα προσεγγίσει το παιδί και να το ενθαρρύνει, εε, 

πολύ πιθανόν και εκτός τάξης. Έτσι; χωρίς να υπάρχουν οι υπόλοιποι συμμαθητές 

μπροστά. Να ενθαρρύνει λοιπόν το παιδί να αα πλησιάσει τον καθηγητή, να 

μεταφέρει ερωτήματα. Προφανώς και σε ώρα εκτός μαθήματος. Κάτι άλλο που 
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επίσης μπορεί να βοηθάει είναι το εξής, όταν έχει προκύψει και όταν έχει αα, 

αντιληφθεί ο καθηγητής ότι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο εε δημιουργεί προβλήματα 

και έχει… έχουν πολλοί μαθητές σ ’αυτή την ομάδα απορίες αυτό που μπορεί να 

κάνει έτσι ίσως λίγο πιο διακριτικά, είναι να αα γίνει μια επανάληψη απ ‘ όλη την 

τάξη έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους μεν μαθητές οι οποίοι κατέχουν το 

αντικείμενο να το αφομοιώσουν λίγο καλύτερα, σ ‘ αυτούς δε τους μαθητές να δοθεί 

η ευκαιρία να καλύψουν έστω κάποια από τα κενά. Εεε αα, συνήθως επειδή τα 

χρονικά περιθώρια του μαθήματος δεν επιτρέπουνε παράλληλα με το μάθημα και με 

το γεγονός ότι πρέπει να βγει κάποια συγκεκριμένη ύλη κάθε φορά, αυτό που 

συνήθως αναθέτω σε μαθητές εκτός τάξης και εκτός ομάδας είναι να κάνουν 

παράπλευρα κάποιες εργασίες κάποιες εργασίες τις οποίες τις συζητούμε σε ώρα 

εκτός τάξης ξανά και τα παιδιά που τις φέρνουνε , εε, επίσης εκτός τάξης, διορθώνω, 

σημειώνω, κάνω παρατηρήσεις έτσι υπάρχει μία πρόοδος. Εεε σιγανή μεν, αλλά 

σταθερή» (εκπαιδευτικός 14), «Από διδακτική άποψη προσπαθώ τα δίγλωσσα παιδιά 

να είναι μέλη ομάδας η οποία αποτελείται από καλούς μαθητές που θα μπορούν να 

συνεργαστούν και να τα βοηθήσουν για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. 

Κάποιες φορές τους δίνω και εργασίες κατάλληλες για το επίπεδό τους. Από 

εκπαιδευτική άποψη, προσπαθώ να στηρίζω αυτά τα παιδιά και να τους δίνω θάρρος 

ώστε να νιώθουν άνετα να εκφράζουν τις απορίες και τις ανάγκες τους» 

(εκπαιδευτικός 30), «Εξατομικευμένη/ διαφοροποιημένη διδασκαλία, εξατομικευμένη 

αξιολόγηση και ενθάρρυνση και στήριξη, δημιουργία κινήτρων για μάθηση» 

(εκπαιδευτικός 20). Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών σχεδόν συναινούν στο 

ότι δεν ‘παραφορτώνουν’ τους δίγλωσσους μαθητές με επιπλέον εργασίες : «Όχι δεν 

δίνω επιπλέον υλικό, αλλά ούτε και αυτοί μου ζητούν» (εκπαιδευτικός 30), «Ίσως να 

δίνω εναλλακτικά κάποιες ασκήσεις για εξάσκηση, όχι όμως να τους «φορτώνω» με 

επιπλέον υλικό. Οι ίδιοι σπάνια ζητούν επιπλέον ασκήσεις» (εκπαιδευτικός 20).  

 

 

8.1.4.2. διδακτικές στρατηγικές 

 

Οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν πάνω σε αυτό το θέμα ξεδίπλωσαν μια 

πληθώρα στρατηγικών που είτε χρησιμοποιούν άμεσα είτε διατυπώνουν πως : «θα 

έλεγα ότι γίνεται χρήση των μέσων…των… νέων μέσων τεχνολογίας. Επίδειξη 

βιντεοπαρουσιάσεων, διαδίκτυο, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να’ χουν και εικόνα της 
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Ελληνικής γλώσσας… εικόνα της λέξης και εικόνα ενός κειμένου. Είναι πιο θελκτικά 

αυτά τα…συστήματα ή αυτά τα μέσα προς… προς όλα τα παιδιά. Επίσης 

επαναληπτικά μαθήματα, μικρά επαναληπτικά τεστάκια και επικέντρωση σ ‘αυτά τα 

παιδιά θα έλεγα ως προς την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους. Στο να μιλήσουν 

αρκετά …» (εκπαιδευτικός 29), «επειδή έχουμε γλωσσικά μαθήματα εμείς και κυρίως 

την γλώσσα νομίζω το λεξιλόγιο είναι αυτό που… στο οποίο εστιάζω γιατί αν είπα 

και κάποια στιγμή και προηγουμένως ότι αυτός ο πλούτος της γλώσσας μας πολλές 

φορές, όχι πολλές φορές, συχνά γοητεύει…θέλω να πω ότι το λεξιλόγιο πολλές φορές 

το προτάσσω για ναα βοηθήσω όσο μπορώ στην προσέγγιση τέτοιων μαθητών προς 

την γλώσσα μας» (εκπαιδευτικός 12).  

 

Πίνακας 5. Κωδικοί και κατηγορίες του θεματικού άξονα «Εκπαιδευτικές και 

Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί» 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

 4ος Θεματικός άξονας : Εκπαιδευτικές και Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι  

                                                      εκπαιδευτικοί  

14. διδακτικές  

μέθοδοι και  

προσεγγίσεις 

ΑΠΟΔΙΑΦΓ= αποδοχή διαφορετικής γλώσσας 

ΚΑΝΑΔΙΜΑ= καταγραφή των αναγκών που έχουν οι 

δίγλωσσοι μαθητές στη σχολική τάξη 

ΜΕΔΙΔΟΜΑ= ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας 

ΑΠΟΔΙΑΦΚ= αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας 

όσον αφορά τους δίγλωσσους μαθητές 

ΜΕΘΕΥΔΥΣ= μέθοδος κατά την οποία οδηγούμαστε από 

τα εύκολα στα δύσκολα 

ΠΡΟΣΔΙΟΛΑΘ= προσεκτική διόρθωση λαθών στους 

δίγλωσσους μαθητές 

ΕΝΘΔΙΓΜΑ= ενθάρρυνση των δίγλωσσων μαθητών εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών 

28 

26 

 

12 

25 

 

13 

 

18 

 

26 

 

15. διδακτικές 

στρατηγικές  

ΑΞΠΟΛΚΕΙ= αξιοποίηση κυρίως πολυτροπικών 

 κειμένων κατά τη διδασκαλία 

ΕΦΠΑΡΓΛΥ= εφαρμογή της παράφρασης στη γλώσσα 

υπόδοχής Γ2 

ΣΤΡΠΡΟΛΕ= ιδιαίτερες στρατηγικές για την πρόσκτηση 

11 

 

3 

 

15 
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του ειδικού λεξιλογίου από τους δίγλωσσους μαθητές 

ΣΥΕΠΦΡΛΕ= συστηματική επανάληψη εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών φράσεων και λέξεων ώστε να βοηθηθούν οι 

δίγλωσσοι μαθητές 

ΑΞΣΤΡΜΝΗ= αξιοποίησης εκ μέρους των 

 εκπαιδευτικών διαφόρων στρατηγικών μνήμης 

 

17 

 

 

12 

 

 

 

8.1.5. 5ος Θεματικός άξονας : Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις 

 

8.1.5.1. Εκπαιδευτικές δίγλωσσες πολιτικές 

 

Μία εκπαιδευτικός προτείνει μεταρρυθμιστικές αλλαγές και την εμπλοκή των 

πανεπιστημιακών για τη δημιουργία τμημάτων ένταξης πέρα από τη δεδομένη από 

όλους τους συνεντευξιαζόμενους επιμόρφωση: «το εκπαιδευτικό μας σύστημα…έχει 

κάποιες εμμ, χρειάζεται κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, τόσο στα αναλυτικά 

προγράμματα ώστε να είναι θελκτικά για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως από πού 

έρχονται. Εε, οπότε λοιπόν εε, και εμείς οι καθηγητές προσπαθούμε να κάνουμε πιο 

ελκυστικό το μάθημα και σε κάθε περίπτωση… να κρατήσουμε τα παιδιά μας στα 

Ελληνικά σχολεία…είτε είναι ελληνόπουλα, είτε γαλλάκια, είτε αλβανάκια, είτε όλα 

τα παιδιά του κόσμου. Εεε, έχουνε γίνει ωστόσο μεταρρυθμιστικές αλλαγές θα έλεγα 

ως προς την Ελληνική γλώσσα διότι έχει τεμαχιστεί σε μικρά κομμάτια λήψης και 

κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας, οπότε σ’ αυτό το κομμάτι έχουμε μια μικρή 

πρόοδο. Χρειάζονται οι πανεπιστημιακοί, χαχ, να σκύψουν σ ‘αυτά τα θέματα και 

εμείς από την πλευρά μας να τα ακολουθήσουμε και να επιμορφωθούμε αντίστοιχα. 

Εεε, να προσθέσω. Θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει πληροφόρηση, εε, απ’ ότι 

γνωρίζω στο πανεπιστήμιο υπάρχουν τμήματα ένταξης και μάθησης της Ελληνικής 

γλώσσας ακόμη και για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά μας, οπο… τα παιδιά 

μπορούν να παρακολουθούνε δωρεάν τέτοιου είδους μαθήματα, χωρίς να πηγαίνουν 

σε ένα φροντιστηριακά μάθημα εε,…έτσι ώστε να εξελιχθούν» (εκπαιδευτικός 29), 

«θεωρώ πως η πολιτεία θα πρέπει στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής που 

ευνοεί από τη μια τη μετανάστευση και από την άλλη δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για όσους έρχονται στη χώρα μας, να λειτουργήσει σχολεία που να υποστηρίζουν τη 

διγλωσσία, ή έστω στα ήδη υπάρχοντα να ενισχυθούν ή και να δημιουργηθούν ακόμη 
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τμήματα ένταξης τα οποία θα παρακολουθούν και θα εντάσσονται σε αυτά οι 

δίγλωσσοι μαθητές» (εκπαιδευτικός 9). Επιπλέον, ένας εκπαιδευτικός αναφέρει την 

ανάγκη ύπαρξης εντός της τάξης και ενός δίγλωσσου καθηγητή : «Σε όσα σας είπα 

προηγουμένως θα μπορούσε να προστεθεί και ο θεσμός του ‘δίγλωσσου καθηγητή’, 

δηλαδή ενός εκπαιδευτικού ο οποίος θα βρίσκεται εντός της τάξης παράλληλα με τον 

μονόγλωσσο καθηγητή και θα βοηθά, όπυ χρειάζεται τους δίγλωσσους μαθητές, αν 

και το όλο εγχείρημα μου φαίνεται πολύ αισιόδοξο για να γίνει πραγματικότητα» 

(εκπαιδευτικός 19). Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η απάντηση μιας καθηγήτριας 

αγγλικών : «Η πολιτεία αλλά και το ίδιο το σχολείο (δημιουργία τμημάτων υποδοχής, 

κατάλληλα εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, κατάλληλο υλικό κτλ. )» 

(εκπαιδευτικός 20). 

 

 

8.1.5.2. Αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών ΠΣ 

 

Μέσα από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών βγαίνουν πολύτιμα στοιχεία που 

θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθεί το ΠΣ προς την 

κατεύθυνση της προσδοκώμενης βοήθειας προς τους δίγλωσσους μαθητές. Μία 

μάχιμη εκπαιδευτικός προτείνει : «Σε μια εεμ, στα ανθρώπινα πράγματα, δεν 

υπάρχουν άλυτες δυσκολίες σε καμία περίπτωση και ένας μάχιμος εκπαιδευτικός 

ποτέ δεν θα’ λεγε ότι είναι άλυτα τέτοια προβλήματα, ποτέ, ίσα-ίσα, πρέπει να 

είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι και μαχη… μαχητικοί σ’ αυτό. Υπάρχουν λύσεις… Αρκεί 

το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να ανοίξει τα μάτια του και να τις δει… και να τις 

εφαρμόσει. Και μπορώ να γίνω πολύ πιο συγκεκριμένη. Λοιπόν εγώ πιστεύω ότι 

πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τα γλωσσικά μαθήματα. Θέλω να μιλήσω 

συγκεκριμένα για το λύκειο γιατί το λύκειο γνωρίζω. Εε, να ενισχύσουμε 

περισσότερο το μάθημα της γλώσσας στην Ά Λυκείου, να αυξήσουμε τις ώρες, να 

ξαναθυμ…να ξαναπιάσουμε τη σχέση εεε, να ξαναπιάσουμε τη σχέση μας με το 

βιβλίο των γλωσσικών ασκήσεων παράδειγμα, υπάρχουνε βιβλία απλώς εμείς τα 

ξεχνάμε. Υπάρχει το βιβλίο των γλωσσικών ασκήσεων, υπάρχει το βιβλίο των 

θεματικών κύκλων όπου εκεί να αξιοποιήσουμε κείμενα. Εεε, υπάρχει επίσης άπειρο 

υλικό και στο διαδίκτυο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πάντως σε κάθε 

περίπτωση εε, είμαι κάθετα…κάθετη σ’ αυτό: χρειάζεται αύξηση των ωρών της 

γλώσσας στην Ά Λυκείου και εε να πω και κάτι εεε που είναι προσωπική μου άποψη 
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και όχι μόνο, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μειώσουμε τις αρχαίας Ελληνικής 

γλώσσας και αυξήσουμε τις ώρες τις νέας Ελληνικής γλώσσας ή εεε να μη δίνουμε 

τόσο μεγάλη βαρύτητα ας πούμε μόνο στη γραμματική αλλά περισσότερο στο 

λεξιλόγιο και στα νοήματα στα αρχαία Ελληνικά πάντως σε κάθε περίπτωση 

χρειάζεται αλλαγή του αρχικού προγράμματος, δηλαδή, αύξηση ξαναλέω, να το 

τονίζω, αύξηση των ωρών διδασκαλίας της νέας Ελληνικής γλώσσας μείωση των 

ωρών της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και επίσης περισσότερη βοήθεια και 

υποστήριξη στο μάθημα της λογοτεχνίας…της νέας Ελληνικής λογοτεχνίας όπου εκεί 

μπορούμε να κάνουμε και θεματικές προσεγγίσεις, να τους ζητάμε δηλαδή να 

διαβάζουν ένα βιβλίο και να το παρουσιάζουν στην τάξη, εεε, να χρησιμοποιήσουμε 

περισσότερο τις ομάδες μέσα στις οποίες θα συνεργάζονται, θα παίρνουν ιδέες μέσα 

στις ομάδες και θα είναι και αυτή ενεργά μέλη. Εεεμ, κιτ, μπορούμε να κάνουμε 

αγώνες σκυταλοδρομίας όπως λέγαμε ανάγνωσης όπως λέγαμε εεε, και στα ιδιωτικά 

σχολεία στα οποία έχω πείρα ως μητέρα μαθητών. Εμμ, προγράμματα 

σκυταλοδρομίας ανάγνωσης, φιλαναγνωσίας εμμ καινοτόμες δράσεις δηλαδή οι 

οποίες να υποστηρίζουν ας πούμε την ανάγνωση και την αγάπη προς την λογοτεχνία 

εεε και κάτι τελευταίο, ένα παράπονο, εεε, η μείωσης της ώρας, η μείωση των ωρών 

της λογοτεχνίας στη Γ’ Λυκείου από δύο σε μία, για μένα είναι εε λανθασμένη διότι 

υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το… τα γλωσσικά μαθήματα (εκπαιδευτικός 1).  

Μεταρρυθμίσεις στο ΠΣ προτείνουν και οι καθηγητές ξένων γλωσσών με μία 

εξ αυτών να δηλώνει : «Όσον αφορά την ΞΓ για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα 

και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, θα πρέπει το πρόγραμμα να είναι πιο ευέλικτο και 

τα τμήματα των ΞΓ να οργανώνονται με βάση το επίπεδο στην ΞΓ και όχι με βάση 

την τάξη στην οποία ανήκουν οι μαθητές. Δύσκολο, αλλά αποτελεσματικό» 

(εκπαιδευτικός 30).  

 

 

8.1.5.3. Προώθηση της συνεργασίας σχολείου – γονέων μεταναστών  

 

Και σε αυτή την κατηγορία οι εκπαιδευτικοί που αναφέρθηκε στο λόγο τους η 

παραπάνω πρόταση δεν ήταν αρνητικοί αλλά κατέθεσαν πως : «Ναι, με την 

παρέμβαση του εκπαιδευτικού και τη συνεργασία γονέων και μαθητή» 

(εκπαιδευτικός 20), «εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι να πιστέψουν οι γονείς 

των δίγλωσσων μαθητών ότι μπορούν κι αυτοί από την πλευρά τους σε συνεργασία 
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με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τις όποιες 

ανεπάρκειες αντιμετωπίζουν τα τελευταία» (εκπαιδευτικός 3), «εγώ νομίζω πως κι αν 

ακόμη οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών εργάζονται για τα απαραίτητα της 

οικογενείας τους, έχουν χρέος αφενός να πιστέψουν στον ρόλο του σχολείου και στην 

ανάγκη να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα 

μέσα από τη συνεργασία των δύο αυτών φορέων, δηλαδή της οικογένειας και του 

σχολείου. Δεν θα πρέπει να έρχονται μόνο για τους βαθμούς και τις απουσίες των 

παιδιών τους, αλλά και να δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους μέσα από τη 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, άλλωστε είμαστε όλοι δεκτικοί και δεν 

αποθαρρύνουμε τους γονείς από το να έρχονται στο σχολείο» (εκπαιδευτικός 7) 

 

 

8.1.5.4. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

 

Εδώ πρέπει να καταγραφεί πως όλοι οι εκπαιδευτικοί – ελληνικής γλώσσας 

και ξένων γλωσσών – αποδέχονται το γεγονός της ανάγκης για μια ολοκληρωμένη 

επιμόρφωση που να τους δίδει τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο της διγλωσσίας στο σχολείο με ικανοποιητικό τρόπο : «Έχουμε 

δυνατότητες, πάρα πολλές, χρειάζεται περισσότερη επιμόρφωση, υποστήριξη, 

ενθάρρυνση για να στηρίξουμε το μάθημα της γλώσσας της ελληνικής εε, στο 

σχολείο» (εκπαιδευτικός 1), «κοιτάξτε αυτό που θα πρέπει ο καθένας μας να κάνει – 

και αναφέρομαι φυσικά σε μας τους εκπαιδευτικούς – είναι να μπει στη διαδικασία να 

παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και να συμμετέχει σε όσο το δυνατόν 

περισσότερα σεμινάρια πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση» (εκπαιδευτικός 8). 

Ως προς το θέμα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που τίθεται ως ερώτημα 

στους εκπαιδευτικούς ως εργαλείο βοήθειας των δίγλωσσων μαθητών οι καθηγητές 

με πολλά χρόνια υπηρεσίας εμφανίζονται να μη γνωρίζουν επακριβώς σε τι αυτή 

συνίσταται και απαντούν διστακτικά πως δεν τη χρησιμοποιούν : «τον θεωρώ, 

ιδιαιτέρως στο λύκειο το θεωρώ αντι… αντιδεοντολογικό και αντιπαιδαγωγικό διότι 

μέσα στο λύκειο υπάρχουνε και συγκεκριμένες ηλικίες, εφηβεία…υπάρχουνε 

δυσχέρειες στις σχέσεις των μαθητών, δεν θέλουμε να διαφοροποιούμε (τουλάχιστον 

εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη) κάποιους μαθητές σε σχέση με κάποιους 

άλλους, μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως στίγμα, εεε ή ακόμα ακόμα και να 

αποτελέσει στοιχείο εκφοβισμού. Εεεμ, δεν νομίζω ότι πρέπει να διαφοροποιούνται, 
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ίσα-ίσα πρέπει να βρίσκουμε εκείνες τις έξυπνες, πονηρές ή και 

παιγνιώδης…στρατηγικές,  ώστε να μεν να πετυχαίνουμε το στόχο μας χωρίς όμως να 

γίνεται εμφανές σε σχέση με τους υπόλοιπους ότι αυτοί είναι διαφορετικοί. Εεε τη 

διαφορετικότητα πρέπει να την ενισχύσουμε αλλά με κυρίως εκείνο που πρέπει να 

αντιπαλέψουμε μέσα στην ελληνική κοινωνία και μέσα στο ελληνικό σχολείο 

ιδιαιτέρως, είναι, πρέπει να το παλέψουμε να καλλιεργήσουμε και να βοηθήσουμε 

είναι οι σχέσεις. Έχουμε προβλήματα σχέσεων. Εεεμ, οι σχέσεις μεταξύ μαθητών, οι 

οποίες δεν είναι πάντα καλές. Περισσότερη συνεργασία, περισσότερη ομαδικότητα, 

περισσότερη αλληλεπίδραση χρειαζόμαστε μέσα στην εε μέσα στην τάξη, εεεμ 

περισσότερη επικοινωνία, εεμ με πάρα πολλές εναλλακτικές… εναλλακτικούς 

τρόπους φτιάχνοντας ομάδες, φτιάχνοντας κοινωνιογράμματα, φτιάχνοντας… 

μετακινώντας θέσεις, εε εεεμ, βγάζοντας τους από την καθημερινότητα ας πούμε και 

την εεεμ ρουτίνα της καθημ… της σχολικής ζωής εεε, ώστε να, χωρίς να 

διαφοροποιούνται, και να νιώθουν ότι ανήκουν στο ευρύτερο σύνολο» 

(εκπαιδευτικός 1), «Μμμ, εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν θεωρώ 

ότι είναι εύκολο να γίνει σε μία σχολική τάξη όπου το τμήμα το θεωρούμε 

ομοιογενές. Ο κάθε μαθητής βέβαια έχει την προσωπικότητά, του αλλά δυστυχώς ο 

καθηγητής απευθύνεται στο σύνολο, στο μέσο όρο δηλαδή της τάξης. Οπότε λοιπόν 

λίγες είναι οι στιγμές που διαφοροποιούμαι τη διδασκαλία μας. ίσως κατ ‘οίκον ή σε 

κάποιο κενό μας ή μεθοδικές εργασίες που θέλει το παιδί να πραγματοποιήσει» 

(εκπαιδευτικός 29). 

Και εδώ οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών βρίσκονται στην ίδια 

κατεύθυνση που κινούνται οι συνάδελφοί τους της ελληνικής γλώσσας με την 

επιπλέον επισήμανση πως οι πρώτοι επιθυμούν και την ανάλογη διαμόρφωση-

οργάνωση των σχολικών τμημάτων : «Νομίζω ότι ο συνδυασμός της οργάνωση των 

τμημάτων ΞΓ ανάλογα με το επίπεδο στη γλώσσα σε συνδυασμό με την εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα βελτίωνε σε μεγάλο βαθμό την ξενόγλωσση 

εκπαίδευση όλων των μαθητών, πόσο μάλλον των δίγλωσσων» (εκπαιδευτικός 30). 

 

Πίνακας 6. Κωδικοί και κατηγορίες  «Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις» 

Κατηγορίες Κωδικοί-λειτουργικοί ορισμοί Αναφορές 

     5ος Θεματικός άξονας : Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις  

16.Εκπαιδευτικές ΕΝΔΙΠΣΓΥ= ενισχυτική διδασκαλία και παράλληλη 4 
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δίγλωσσες 

πολιτικές 

 

στήριξη στη γλώσσα υποδοχής 

ΑΥΟΡΓΔΙΣΧ= ανάγκη ύπαρξης σχολείων που ευνοούν 

τη διγλωσσία 

ΚΑΒΟΔΙΕΚ= καθιέρωση του θεσμού του δίγλωσσου 

εκπαιδευτικού ως βοηθού εντός της σχολικής τάξης 

ΕΦΔΙΑΦΔΙΔ= εφαρμογή της διαφοροποιημένης 

 διδασκαλίας 

 

2 

 

2 

 

24 

 

17. Αναδιαμόρφωση 

των προγραμμάτων 

σπουδών ΠΣ 

ΣΧΥΛΕΚΕΓ= σχεδιασμός υλικού κατάλληλου για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας Γ2 

ΑΝΑΜΑΠΣΠ= αναμόρφωση των αναλυτικών 

 προγραμμάτων σπουδών 

ΠΡΟΣΠΠΣΧ= προγράμματα σπουδών για  

πολυπολιτισμικά σχολεία 

19 

 

14 

 

11 

 

18. Προώθηση της 

συνεργασίας  

σχολείου – γονέων 

μεταναστών  

 

ΕΝΗΠΡΟΣΧ= ενημέρωση των γονέων των δίγλωσσων 

μαθητών για τα προγράμματα του σχολείου 

ΠΑΚΙΕΜΓΟ= παροχή κινήτρων προς τους γονείς των 

δίγλωσσων μαθητών 

ΕΝΓΟΠΡΓΥ= ένταξη των γονέων των δίγλωσσων 

μαθητών σε πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως 

Γ2 

ΠΡΟΣΥΝΓΟ= προγραμματισμένες κατόπιν συμφωνίας 

συναντήσεις των γονέων των δίγλωσσων μαθητών με 

τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας 

ΠΡΟΚΑΤΓΟ= πρόγραμμα κατάρτισης των γονέων των 

δίγλωσσων μαθητών 

6 

 

9 

 

3 

 

 

17 

 

 

4 

 

19. Επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΝΘΕΩΠΡ= προσπάθεια για σύνδεση της θεωρίας 

με την πράξη εκ μέρους των εκπαιδευτικών 

ΣΕΔΙΠΟΕΚ= σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς πάνω 

σε θέματα διγλωσσίας και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ΠΑΕΝΔΕΙΔ= παρακολούθηση από πλευράς των 

εκπαιδευτικών δειγματικών ενδοσχολικών 

διδασκαλιών 

30 

 

29 

 

 

21 
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8. 2. Αποτελέσματα κριτικής ανάλυσης 

 

8.2. 1. Θεματικός άξονας Α. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 

            των  δίγλωσσων μαθητών 

 

Στη θεματική αυτή ενότητα οι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν τις απόψεις τους και 

από αυτές έχει συνταχθεί μια λίστα παραγόντων που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της 

Γ2 στους δίγλωσσους μαθητές. Η παραπάνω λίστα περιέχει παράγοντες όπως το 

οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η χρήση της Γ1 στο στενό 

οικογενειακό τους πλαίσιο, η ηλικία έκθεσης στην Γ2, το επίπεδο γοήτρου κάθε 

γλώσσας αλλά και η συγγένεια των γλωσσών, το εκπαιδευτικό πλαίσιο της χώρας 

υποδοχής και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους.  

Στο λόγο των εκπαιδευτικών εντοπίζονται γλωσσικές αναφορές με επιστημική 

τροπικότητα. Η τελευταία θα μπορούσε να διακριθεί σε υψηλή, μέση και χαμηλή 

τροπικότητα ανάλογα με τη χρήση κάθε φορά των ανάλογων γλωσσικών στοιχείων 

που λειτουργούν ως ενδείκτες επιστημικής τροπικότητας. Όταν ο λόγος κάποιου 

εκπαιδευτικού χρωματίζεται από υψηλή τροπικότητα, σύμφωνα με τον Halliday δεν 

είναι απόλυτα βέβαιος για τις δηλώσεις του. Απεναντίας, η χαμηλή τροπικότητα είναι 

ένδειξη των αποφαντικών δηλώσεων του υποκειμένου. Η επιστημική τροπικότητα 

εκφράζει διαβαθμίσεις αλήθειας, και γι’ αυτό συνδέεται με τις αποφαντικές πράξεις 

ομιλίας (δηλ. πόσο αποφαινόμαστε για κάτι), ενώ η δεοντική τροπικότητα εκφράζει 

διαβαθμίσεις υποχρέωσης (δηλ. πόσο ζητάμε κάτι από τον ακροατή), και γι’ αυτό 

σχετίζεται με τις κατευθυντικές πράξεις.  

 Πιο ειδικά, σε συνολικά 164 γλωσσικές αναφορές παρατηρείται έλλειψη 

επιστημικής τροπικότητας, γεγονός που δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα μετέρχονται στο λόγο τους ισχυρές αποφάνσεις : «το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών αυτών των παιδιών επηρεάζει την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας. Όταν ένα παιδί ακούει τον πατέρα και τη μητέρα να του λένε 

πως πρέπει να μάθει γράμματα, αλλά και βλέπει τον ίδιο τον πατέρα του να είναι για 

παράδειγμα δικηγόρος, τότε και το ίδιο στρέφεται προς τα γράμματα. Στην αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή εάν ο πατέρας έχει ένα χειρωνακτικό επάγγελμα και η μητέρα το 

ίδιο, τότε το παιδί είτε αδιαφορεί για τα γράμματα είτε ασχολείται διεκπεραιωτικά με 

αυτά» (εκπαιδευτικός 9). Από τις παραπάνω γλωσσικές αναφορές οι 121 αναφορές 

(και ποσοστό 59,31 %) ανήκουν στους φιλολόγους της ελληνικής γλώσσας : «ναι, η 
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χρήση της μητρικής γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά την 

εκμάθηση της ελληνικής. Σε πολλές οικογένειες μιλάνε τη μητρική γλώσσα. Αυτό 

συμβαίνει για πολλούς λόγους, είτε γιατί έχουνε ακόμη ηλικιωμένους παππούδες και 

γιαγιάδες, είτε γιατί δεν εκτιμούνε την ελληνική και δε θέλουνε να ξεκόψουνε από τη 

γλώσσα της χώρας προέλευσης. Άλλωστε, οι οικονομικοί μετανάστες, όπως συνήθως 

τους λέμε, εδώ εντάσσονται οι αλβανοί, οι μετανάστες της πρώην σοβιετικής ένωσης, 

οι βούλγαροι, έρχονται στην Ελλάδα με προοπτική να επιστρέψουνε στις χώρες τους 

αφού κάνουνε το κομπόδεμά τους, τα καλά χρόνια εννοείται» (εκπαιδευτικός 15). 

Επίσης, καταγράφονται 43 γλωσσικές αναφορές στο λόγο των καθηγητών ξένων 

γλωσσών (ποσοστό 58,10 %) με απουσία επιστημικής τροπικότητας : «όλες οι 

διευκρινίσεις δίνονται στην ελληνική γλώσσα, άλλωστε το επίπεδο αγγλικών στην 

τάξη δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Επομένως, η ανεπαρκής χρήση της ελληνικής 

δυσκολεύει τους δίγλωσσους μαθητές στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας» 

(εκπαιδευτικός 25). 

 Ωστόσο, η επιστημική τροπικότητα που καταγράφεται στο λόγο των 

εκπαιδευτικών σημειώνει ενδιαφέροντα ποσοστά και έχει διαβαθμίσεις. Έτσι, σε 

σύνολο 114 γλωσσικών αναφορών έχουν εντοπιστεί 56 αναφορές με υψηλή 

τροπικότητα «μα προφανώς ο μαθητής του οποίο οι γονείς έχουν έρθει πρόσφατα 

στην Ελλάδα θα αντιμετωπίσει προβλήματα πρακτικά και εκπαιδευτικά. Δεν θα 

μπορέσει οπωσδήποτε να εξοικειωθεί εύκολα με τις απαιτήσεις του σχολείου, αφού 

πιθανόν ακόμη θα μιλάει τη μητρική γλώσσα και θα ψάχνει στο σχολικό περιβάλλον 

άτομα να κοινωνικοποιηθεί με κριτήριο τη Γ1» (εκπαιδευτικός 22). Παράλληλα, 

επισημαίνονται 24 γλωσσικές αναφορές με μέση τροπικότητα, που σημαίνει πως 

εμπεριέχουν κάποια ρήματα όπως : μπορεί, ενδέχεται, τη χρήση της δυνητικής 

οριστικής αλλά και τη χρήση ορισμένων επιρρημάτων όπως τα : πιθανόν, ίσως, 

ενδεχομένως : «ίσως μιλάνε ακόμη τη μητρική γλώσσα με την οικογένειά τους. 

Πιθανόν, λοιπόν, αυτός είναι ένας παράγοντας που δυσχεραίνει την εκμάθηση της 

ελληνικής εκ μέρους αυτών των μαθητών. Ίσως όμως να έχουν έρθει και προσφάτως 

στη χώρα μας, οπότε αντιλαμβάνεσθε και σεις πως δεν είναι εύκολα τα πράγματα για 

ένα παιδί να εξοικειωθεί τόσο άμεσα με το σχολικό και κοινωνικό του περίγυρο» 

(εκπαιδευτικός 17). Τέλος, υπάρχουνε 34 γλωσσικές αναφορές οι οποίες εμφανίζουν 

χαμηλή τροπικότητα μέσα από τη χρήση στο λόγο τους των τροπικών ρημάτων : 

θεωρώ, νομίζω, πιστεύω, δε γνωρίζω, εκτιμώ : «εγώ προσωπικά νομίζω πως η 

διάθεση για μόρφωση μπαίνει πάνω από όλα. Τι πάει να πει μονόγλωσσος και 
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δίγλωσσος μαθητής; Όλοι μαθητές είναι. Για τα αγγλικά αυτό κυρίως παίζει ρόλο. 

Από την άλλη, εγώ είμαι υποχρεωμένη να εξηγώ τα φαινόμενα στην ελληνική και ναι 

τώρα συνειδητοποιώ πως εάν κάποιος δε γνωρίζει καλά τη γλώσσας μας αυτό είναι 

πρόβλημα. Εκτιμώ, όμως, πως η διάθεσή του να μάθει τα αγγλικά θα τον σπρώξει να 

μάθει και την ελληνική. Νομίζω όμως πως το τελευταίο έχει να κάνει και με την 

ηλικία που ο μαθητής ήρθε στην Ελλάδα» (εκπαιδευτικός 26). 

 Ως προς τα στοιχεία αξιολόγησης, καταγράφονται 182 αναφορές. Σε αυτές 

εντοπίζονται 119 γλωσσικές αναφορές με αρνητική αξιολόγηση και ποσοστό 65,38 

%. και 63 γλωσσικές αναφορές με θετική αξιολόγηση και ποσοστό 34,61 %. Τα 

ποσοστά αυτά επιμερίζονται στις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών ως εξής : στους 

φιλολόγους καταγράφονται 86 αναφορές με αρνητική αξιολόγηση και ποσοστό 70 %. 

Η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών πιστεύει η εκμάθηση της Γ2 δυσχεραίνεται από  

το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη χρήση της Γ1 στο στενό 

οικογενειακό τους πλαίσιο, τη ηλικία έκθεσης στην Γ2, το επίπεδο γοήτρου κάθε 

γλώσσας αλλά και τη συγγένεια των γλωσσών, το εκπαιδευτικό πλαίσιο της χώρας 

υποδοχής και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους : «μα εάν ένας μαθητής έρθει με 

την οικογένειά του σε ηλικία μεγαλύτερη των 7-10 ετών, τότε δεν είναι εύκολη η 

εκμάθηση της ελληνικής. Αντίθετα, εάν έρθει σε μικρή ηλικία τότε από τη μικρότερη 

εκπαιδευτική βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μυείται στην ελληνική γλώσσα 

και τη μαθαίνει πιο εύκολα με όλους τους ιδιωματισμούς της περιοχής στην οποία ζει 

ο ίδιος και η οικογένειά του. Άλλωστε, και το κοινωνικό περιβάλλον, οι φίλοι και οι 

φίλες θα τον βοηθήσουν σε αυτό» (εκπαιδευτικός 16), «εγώ ακούω και στο σχολικό 

περιβάλλον μερικές φορές στην εφημερία οι δίγλωσσοι μαθητές να μιλάνε μεταξύ 

τους τη μητρική τους γλώσσα, κυρίως οι μαθητές αλβανικής προέλευσης. Τώρα, ένα 

προσθέσετε και το γεγονός πως στην οικογένειά τους μιλάνε αλβανικά, θα 

διαπιστώσετε και μόνοι σας πόσο δύσκολο είναι να κατακτήσουν σε όλο το εύρος της 

την ελληνική γλώσσα που έχει τόσο πλούσιο λεξιλόγιο και μια σειρά από ιδιωματικές 

εκφράσεις. Μα και οι γονείς των παιδιών όταν έρχονται στο σχολείο έχω 

παρατηρήσει ότι τους απευθύνουν το λόγο στη μητρική τους γλώσσα είτε γιατί τους 

μαλώνουν είτε γιατί έτσι έχουν συνηθίσει είτε γιατί σνομπάρουν επιτρέψτε μου τα 

ελληνικά και τους δώσαμε εμείς αυτό το δικαίωμα» (εκπαιδευτικός 18). Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν και 33 αναφορές και ποσοστό 68,75 % αρνητικής αξιολόγησης στους 

καθηγητές ξένων γλωσσών. Οι τελευταίοι εκτιμούν ότι η μητρική γλώσσα των 

δίγλωσσων μαθητών λειτουργεί εις βάρος αφενός της Γ2 αφετέρου της ξένης 
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γλώσσας, αφού, όποτε χρειαστεί οι καθηγητές να επέμβουν στην τάξη για 

διευκρινίσεις, μετέρχονται την ελληνική γλώσσα. Από την άλλη και η ταυτόχρονη 

χρήση στην οικογένεια και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο των δύο γλωσσών Γ1 και 

Γ2 επιφέρει σύγχυση στους δίγλωσσους μαθητές : «για φανταστείτε κάποιο μαθητή 

να αναγκάζεται το πρωί να μιλάει στην οικογένειά του αλβανικά, ερχόμενος στο 

σχολείο ελληνικά και μπαίνοντας στην τάξη των αγγλικών η γαλλικών την ξένη 

γλώσσα. Ποια να κρατήσει ως κραταιή; Τα αγγλικά θα λέγαμε σήμερα, ως γλώσσα 

του εμπορίου και ως κυρίαρχη γλώσσα, αλλά γενικότερα καταλαβαίνετε αυτό που 

θέλω να σας πω» (εκπαιδευτικός 21). 

 Στον αντίποδα της αρνητικής που υπερισχύει βρίσκεται η θετική αξιολόγηση. 

Σε αυτό το τμήμα καταγράφονται 48 αναφορές και ποσοστό 30 % από τους 

φιλόλογους της ελληνικής γλώσσας οι οποίοι προτείνουν μια σειρά από στοιχεία που 

ανήκουν στα θετικά της διγλωσσίας : «προσωπικά, πιστεύω ότι μπορεί και να 

λειτουργεί και θετικά. Εεε, με το σκεπτικό ότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά, οι 

μαθητές κάνουν την σύγκριση ανάμεσα στις δύο δομές των γλωσσών και μπορεί η 

μία να συμπληρώνει την άλλη, πολλές φορές βέβαια να αναιρεί ή να έρχεται σε 

αντίθεση με την άλλη αλλά και αυτό είναι λίγο γόνιμο και πολλές φορές το παιδί 

μπορεί να οδηγηθεί σε καλή σύνθεση και σε καλό αποτέλεσμα τελικά. Γιατί νομίζω 

όλες οι γλώσσες λίγο-πολύ αλληλεπιδρούν η μία στην άλλη. Έστω άλλη λίγο, άλλη 

πολύ αλλά νομίζω αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί και στο παιδί να περάσει και δεν 

είναι κατ’ ανάγκην εμ αρνητική η γνώση της μητρικής γλώσσας στην εκμάθηση 

δεύτερης» (εκπαιδευτικός 12). Την ίδια στιγμή στο άλλο γκρουπ των καθηγητών 

ξένων γλωσσών επισημαίνονται 15 γλωσσικές αναφορές θετικής αξιολόγησης και 

ποσοστό 31,25 % από το στρατόπεδο των καθηγητών ξένων γλωσσών. Οι αναφορές 

αυτές των εκπαιδευτικών καταγράφουν την άποψη πως η διγλωσσία συντελεί θετικά 

στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς μέσα από τη σύγκριση των γλωσσών Γ1 

και Γ2 το παιδί βγαίνει ενισχυμένο ως προς την ξένη γλώσσα «εγώ θα σας έλεγα πως 

το να μιλάνε τα παιδιά τη μητρική γλώσσα στο σπίτι συντελεί θετικά, καθώς για μας 

η πολυγλωσσία είναι στα συν κάποιου μαθητή» (εκπαιδευτικός 24), «το παιδί τελικά 

θα πρέπει να κρίνει ποια γλώσσα θα του είναι χρήσιμη στο μέλλον του και νομίζω 

πως θα αντιληφθεί τη σημασία της αγγλικής γλώσσας και της γαλλικής συγχρόνως» 

(εκπαιδευτικός 22) 
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Πίνακας 7. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών για τους 

παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των δίγλωσσων μαθητών. 

Α. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των δίγλωσσων μαθητών 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 63 34,61 % 

Αρνητική αξιολόγηση 119 65,38  % 

Σύνολο 182 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 114 58,99 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

164 41,00 % 

Σύνολο 278 100 % 

 

Πίνακας 8. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών των φιλολόγων 

για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των δίγλωσσων 

μαθητών. 

Α. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των δίγλωσσων μαθητών 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 48  30 % 

Αρνητική αξιολόγηση 86  70 % 

Σύνολο 134 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 83 40,68 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

121 59,31 % 

Σύνολο 204 100 % 

 

Πίνακας 9. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών των καθηγητών 

ξένων γλωσσών για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των 

δίγλωσσων μαθητών. 

Α. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την εκμάθηση της Γ2 των δίγλωσσων μαθητών 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 15 31,25 % 

Αρνητική αξιολόγηση 33 68,75 % 

Σύνολο 48 100 % 
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Επιστημική τροπικότητα 31 41,89 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

43 58,10 % 

Σύνολο 74 100 % 

 

8.2.2. Θεματικός άξονας Β. Διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και  

                        δίγλωσσων μαθητών 

 

Στην θεματική αυτή ενότητα οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για θέματα που 

σχετίζονται με την επίδοση των δίγλωσσων μαθητών αναφορικά με τους 

μονόγλωσσους. Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για θέματα που 

σχετίζονται με την επίδοση των δίγλωσσων μαθητών αναφορικά με τους 

μονόγλωσσους. Έτσι, απάντησαν στα ερωτήματα κάνοντας πάντα σύγκριση της 

επίδοσης των δίγλωσσων με τους μονόγλωσσους τόσο στα θεωρητικά μαθήματα όσο 

και στο μάθημα της; ξένης γλώσσας, σχολίασαν τη συμπεριφορά των παραπάνω 

μαθητών στην τάξη, τον ρόλο της διγλωσσίας αλλά και τους παράγοντες που 

οφείλονται για τη σχολική αποτυχία των υπό μελέτη μαθητών. Στο λόγο των 

εκπαιδευτικών καταγράφονται συνολικά 197 γλωσσικά στοιχεία αξιολόγησης, από τα 

οποία οι 109 αναφορές (ποσοστό 55,32 %) έχουν αρνητικό χαρακτήρα, ενώ οι 88 

(ποσοστό 44,67 %) εντοπίζονται στη θετική αξιολόγηση. Από τα παραπάνω δεδομένα 

των συνεντεύξεων αναδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί μέσα από τον λόγο τους 

θεωρούν πως οι δίγλωσσοι μαθητές έχουν αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στα 

θεωρητικά μαθήματα όσο και στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Επίσης, οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν σε αυτή τη θεματική ενότητα 123 γλωσσικά 

στοιχεία επιστημικής τροπικότητας, γεγονός που σημαίνει πως κάποιες φορές είναι 

αβέβαιοι για της δηλώσεις τους, ενώ εμφανίζονται στις απαντήσεις τους και 98 

στοιχεία έλλειψης επιστημικής τροπικότητας, όταν είναι σίγουροι για τις δηλώσεις 

τους. 

Συγκεκριμένα, οι φιλόλογοι της ελληνικής γλώσσας καταγράφουν 84 στοιχεία 

με αρνητική αξιολόγηση και 56 στοιχεία θετικής αξιολόγησης, με άλλα λόγια 

ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα. Είναι σαφές πως οι αρνητικές αναφορές 

αξιολόγησης υπερισχύουν και αναφέρονται στην έλλειψη αυτοπεποίθησης των 

δίγλωσσων μαθητών να πάρουν το λόγο, να εκφράσουν τις απορίες τους εντός της 
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τάξης, στις δυσκολίες κατανόησης, έκφρασης και σύνταξης τόσο στον γραπτό όσο 

και στον προφορικό λόγο, στην ορθογραφία : «η Ελληνική γλώσσα έχει μία 

ιδιαιτερότητα ως προς το λεξιλόγιο έχει πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, δυσκολεύονται στη 

κατανόηση των λέξεων και των νοημάτων. Επίσης δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην 

ορθογραφία, η ορθογραφία τους βασανίζει γιατί έχει… ιδιαιτερότητες και δυσκολίες 

που όλοι ξέρουμε. Εε, επίσης μπορούμε να εντοπίσουμε σοβαρά προβλήματα στην 

ΣΥΝΤΑΞΗ, στο να συντάξουν, εε, ολοκληρωμένα μία σωστή πρόταση. Εεμ, 

προβλήματαα, εκφραστικά μπορεί κανείς να εντοπίσει, εεμ , λανθασμένες επιλογές 

λέξεων, εεμ, και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο» (εκπαιδευτικός 1), «Όταν 

έρχονται στο Λύκειο είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα γιατί οι απαιτήσεις είναι 

αυξημένες. Οπότε υπάρχει μία δυσκολία προσαρμοστικότητας, ιδιαίτερα στην 

Ελληνική γλώσσα, στον γραπτό λόγο, στον προφορικό δεν θα το’ λεγα δηλαδή η 

επικοινωνία τους με τα άλλα παιδιά είναι ισότιμη και άψογη θα έλεγα» 

(εκπαιδευτικός 29), «Ναι… Είναι γεγονός… ότι παιδάκια που έρχονται ως 

οικονομικοί μετανάστες σε μία χώρα υποδοχής, για παράδειγμα στην Ελλάδα, το 

πρώτο διάστημα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ένταξης, προσαρμογής, 

κοινωνικοποίησης. Ίσως χάσουν τους φίλους τους, τις φίλες τους. Από την άλλη, 

έχουμε και την αντιμετώπιση τους από τα παιδ... τα παιδιά που ζούνε στη Ελλάδα, 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είναι Ελληνόπουλα. Οπότε όλο αυτό μαζί νομίζω ότι 

χαμηλώνει την αυτοπεποίθηση αυτόν τον παιδιών, αλλά και εκ των πραγμάτων 

επειδή υπάρχει οικονομική δυσκολία θεωρώ ότι, εε, είναι μαθητές χαμηλού 

οικονομικού επιπέδου, και αν λοιπόν ίσως και η αυτοπεποίθησή τους είναι κι’ αυτή» 

(εκπαιδευτικός 29), «κοιτάξτε, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για έναν μαθητή 

του οποίου η οικογένεια έχει έρθει προσφάτως στην Ελλάδα να ανταποκριθεί 

επαρκώς στις απαιτήσεις του δικού μας εκπαιδευτικού συστήματος. Βλέπετε η 

ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και περίπλοκη, με αποτέλεσμα να μπερδεύει όσους 

πάνε να την μάθουνε βιαστικά και σε μεγάλη ηλικία. Αυτά τα παιδιά συναντούνε 

δυσκολίες κατανόησης, λεξιλογίου και έκφρασης. Δεν μπορούνε να εκφράσουνε τις 

απορίες τους, καθώς φοβούνται να νιώσουνε μειονεκτικά έναντι των συμμαθητών 

τους και πολλές φορές ατακτούνε εντός της τάξης» (εκπαιδευτικός 16). Από την άλλη 

μεριά, υπάρχουνε και φιλόλογοι οι οποίοι έχουν δει πως οι δίγλωσσοι δεν έχουν 

διαφορά από τους μονόγλωσσους στην επίδοση : «Δεν θα έλεγα ότι βλέπω 

σημαντικές διαφορές. Εεε, δηλαδή αν το παιδί το μονόγλωσσο διαβάζει και το παιδί 

το δίγλωσσο επίσης διαβάζει νομίζω είναι πολύ έτσι εε, ανεπαίσθητη η διαφορά… 
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Νομίζω και το δίγλωσσο παιδί εκεί έχει θεαματικά αποτελέσματα» (εκπαιδευτικός 

12), «Τώρα θα σου πω το εξής ότι παρατηρώ και ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Έχω 

συναντήσει παιδιά…είτε αγόρια είτε κορίτσια εε, όπου έχουνε τέτοια άμιλλα με τα 

Ελληνόπουλα, που θέλουν  να συναγωνίζονται, έως και να ανταγωνίζονται, με στόχο 

το αριστείο. Την αριστεία. Την αρίστευση. Ναι  το αριστείο. Οπότε λοιπόν, τέτοιου 

είδους μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από διάφορε άλλες χώρες, και τα φιλοξενούμε 

στα σχολειά μας, παρατηρούμε ότι είναι μελετηρά, συγκεντρωμένα, προσηλωμένα 

και ίσως αυτό θα έλεγα έχει να κάνει και με το περιβάλλον της οικογενείας. Δηλαδή 

θέλουν οι γονείς κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους. Όπως όλοι οι γονείς θέλουμε κάτι 

καλύτερο για τα παιδιά μας. Οπότε λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν τόσο άριστοι 

μαθητές, αυτοί που προέρχονται από άλλες χώρες εν πάση περιπτώσει…» 

(εκπαιδευτικός 29). 

Επιπλέον, ο λόγος των φιλολόγων της ελληνικής γλώσσας διανθίζεται από 

101 γλωσσικές αναφορές επιστημικής τροπικότητας (ποσοστό 63,92 %) που σημαίνει 

πως δεν είναι απόλυτα βέβαιοι για τις θέσεις τους : «μπορεί να έχουν επίδοση 

παρόμοια με τους μονόγλωσσους, αλλά αυτό μάλλον είναι αρκετά σπάνιο» 

(εκπαιδευτικός 17), «μέσα από την επαφή τους με την Γ2 οπωσδήποτε συναντούν 

δυσκολίες σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα, ειδικά στην έκθεση και στη λογοτεχνία» 

(εκπαιδευτικός 18). Παράλληλα, καταγράφονται και 57 γλωσσικά στοιχεία με 

έλλειψη επιστημικής τροπικότητας (ποσοστό 36,07 %) που δείχνει πως έχουν 

βεβαιότητα όταν καταθέτουν τις δηλώσεις τους με ισχυρές αποφάνσεις : «δυσκολίες 

σημαίνει να μην μπορούν να κατανοήσουν τις εργασίες που τους αναθέτονται, αφού η 

επαφή τους με την Γ2 είναι σε αρχικό στάδιο. Έρχονται στο σχολείο χωρίς να κάνουν 

αυτά που τους αναθέτω στη γλώσσα ή και απλές εργασίες ανάπτυξης στο μάθημα της 

λογοτεχνίας. Το ίδιο συμβαίνει και στην ιστορία» (εκπαιδευτικός 11). 

Στο άλλο στρατόπεδο, αυτό των ξενόγλωσσων καθηγητών παρατηρούνται 84 

αναφορές με αρνητική αξιολόγηση (ποσοστό 60 %), θεωρώντας πως οι επιδόσεις των 

δίγλωσσων μαθητών δεν είναι οι αναμενόμενες : «μα δεν είναι φυσικό; Κοιτάξτε, πώς 

είναι δυνατόν ένας μαθητής που τώρα ήρθε στην Ελλάδα να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες τις σχολικές και την προσαρμογή στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον; Αφήστε που όσες φορές εξηγώ κάτι, αναγκάζομαι να χρησιμοποιώ τα 

ελληνικά στη μικτή τάξη, οπότε τότε είναι που με κοιτάνε μερικές φορές με 

αμηχανία. Ναι, θα έλεγα οι επιδόσεις τους δεν είναι ίσες με αυτές των μονόγλωσσων 

συμμαθητών τους» (εκπαιδευτικός 22), «εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη από 
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τους δίγλωσσους μαθητές. Πώς να μπορέσεις να κάνεις μάθημα σε αλβανάκια και σε 

παιδιά βουλγάρων και ρώσων, γιατί τέτοια κυρίως έχουμε εδώ στη Β. Ελλάδα; 

Αφήστε που όσο εγώ μιλάω αυτά κοιτάνε να μου χαλάσουνε το μάθημα, είναι 

απείθαρχοι, δε φέρνουνε βιβλίο και φυσικά ούτε λόγος για τις ασκήσεις ή για 

συμμετοχή στο μάθημα. Στα τεστ και στις εξετάσεις φυσικά δε γράφουνε καθόλου 

καλά και είναι επόμενο» (εκπαιδευτικός 21). Από την άλλη υπάρχουν καιμ κάποιες 

θετικές αξιολογήσεις με σύνολο γλωσσικών αναφορών 56 (ποσοστό 40 %) και σε 

αυτές οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους 

δίγλωσσους μαθητές : «εγώ δε βλέπω κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα που μερικές φορές η 

επίδοση των δίγλωσσων μαθητών είναι εντυπωσιακά καλύτερη έναντι των ελλήνων. 

Βέβαια, πρόκειται για καλά παιδιά που έτυχε να ενσωματωθούν από νωρίς στην 

Ελλάδα και να εξοικειωθούν φαντάζομαι με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έτσι, στα 

αγγλικά, που είναι και η διεθνής γλώσσα, δείχνουν απαράμιλλο ενδιαφέρον και ενίοτε 

ξεπερνούν στα γραπτά και στην προφορά τους έλληνες συμμαθητές τους. Εννοείται 

πως εγώ ποτέ δεν κάνω διακρίσεις, αλλά χαίρομαι γιατί έτσι πάει μπροστά και το 

μάθημα και οι στόχοι που έχω θέσει για το Λύκειο» (εκπαιδευτικός 25), «να 

φανταστείτε μου ζητάνε να δώσουνε το Β2 ή το Γ1 με προετοιμασία που κάνουμε στο 

σχολείο, αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και συγχρόνως δίνει μια ‘ώθηση τόσο στο 

μάθημα όσο και στην πρόοδο των μαθητών στο σύνολό τους είτε είναι έλληνες είτε 

δίγλωσσοι από άλλη χώρα» (εκπαιδευτικός 27). 

Και οι καθηγητές των ξένων γλωσσών εμφανίζουν στο λόγο τους στοιχεία 

τροπικότητας με 22 αναφορές και ποσοστό 34,37 %, ενώ οι αντίστοιχες γλωσσικές 

αναφορές που παρουσιάζουν έλλειψη επιστημικής τροπικότητας είναι 42 και το 

ποσοστό αγγίζει τα 65,62 %. Επομένως, οι καθηγητές των ξένων γλωσσών είναι 

σίγουροι για τις δηλώσεις τους, που όπως είδαμε μιλάνε για καλύτερες επιδόσεις των 

μονόγλωσσων μαθητών έναντι των δίγλωσσων. 

 

Πίνακας 10. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών για τις 

διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και  δίγλωσσων μαθητών 

Β. Διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και  δίγλωσσων μαθητών 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 88 44,67 % 

Αρνητική αξιολόγηση 109 55,32 % 
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Σύνολο 197 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 123 55,65 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

98 44,34 % 

Σύνολο 221 100 % 

 

Πίνακας 11. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών των φιλολόγων 

για τις διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και  δίγλωσσων μαθητών 

Β. Διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και  δίγλωσσων μαθητών 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 56 40 % 

Αρνητική αξιολόγηση 84 60 % 

Σύνολο 140 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 101 63,92 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

57 36,07 % 

Σύνολο 158 100 % 

 

Πίνακας 12. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών των καθηγητών 

ξένων γλωσσών για τις διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και  

δίγλωσσων μαθητών 

Β. Διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και  δίγλωσσων μαθητών 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 32 56,14 % 

Αρνητική αξιολόγηση 25 43,85 % 

Σύνολο 57 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 22 34,37 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

42 65,62 % 

Σύνολο 64 100 % 

 

 

8.2.3. Θεματικός άξονας Γ. Ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 
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Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευτικοί αναφερθήκανε κυρίως στο ενδιαφέρον 

που δείχνουνε οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών, τη συμπεριφορά των τελευταίων 

εντός της τάξης αλλά και τους περιορισμούς από την διδακτέα ύλη, τις μικτές τάξεις 

και τον χρόνο που τους πιέζει.  

Στο λόγο τους καταγράφονται 46 αναφορές με επιστημική τροπικότητα. Από 

αυτές τις αναφορές οι 32 (ποσοστό 57, 14 %) ανήκουν στους φιλολόγους ελληνικής 

γλώσσας. Ως εκ τούτου, αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών δεν είναι σίγουρο πως 

οι δηλώσεις τους έχουν το στοιχείο της βεβαιότητας για το ενδιαφέρον που δείχνουν 

οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών για τους τελευταίους : «Δε θα το βάλω σε 

ποσοστό, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον» (εκπαιδευτικός 29). Από την 

άλλη καταγράφονται 14 γλωσσικές αναφορές (ποσοστό 58,33 %) με τροπικότητα στο 

λόγο των καθηγητών ξένων γλωσσών : «Εξαρτάται από το βαθμό που οι γονείς τους 

«πιέζουν» για εκμάθηση της Γ2 ή θεωρούν την εκμάθηση της Γ2 ως σημαντική για τα 

παιδιά τους» (εκπαιδευτικός 20). 

Επίσης, εντοπίζεται και απουσία επιστημικής τροπικότητας τόσο στο λόγο 

των φιλολόγων όσο και στο λόγο των καθηγητών ξένων γλωσσών. Πιο ειδικά, 

καταγράφονται 34 αναφορές από τις οποίες οι 24 ανήκουν στους φιλόλογους με 

ποσοστό 42,85 %. Ο λόγος των φιλολόγων διανθίζεται από ισχυρές αποφαντικές 

δηλώσεις : «Η διδακτέα ύλη μας καθοδηγεί. Από την άλλη πλευρά, ανά τακτά 

διαστήματα στο Λύκειο καταφθάνει έντυπο συμπλήρωσης της ύλης μέχρι του 

σημείου που είμαστε και αυτό καθορίζει τον χρόνο που αφιερώνουμε για απορίες και 

επαναλήψεις» (εκπαιδευτικός 11), «εντός της τάξης οι μαθητές αυτές οπωσδήποτε 

ατακτούν περισσότερο. Από την άλλη έχουμε και τη διδακτέα ύλη να μας πιέζει 

ασφυκτικά και βεβαιότατα τον χρόνο ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης» 

(εκπαιδευτικό 19). 

Από την άλλη πλευρά καταγράφονται 10 αναφορές με έλλειψη επιστημικής 

τροπικότητας στο λόγο των καθηγητών της ξένης γλώσσας που σημαίνει ότι 

εντοπίζονται ισχυρές αποφάνσεις : «στις μικτές τάξεις το έχουμε αυτό το πρόβλημα. 

Οι δίγλωσσοι μαθητές είναι οι πιο άτακτοι κι αυτό γιατί δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στα δεδομένα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας» 

(εκπαιδευτικός 27). 

Κοντά στα παραπάνω, στο λόγο των υπό έρευνα εκπαιδευτικών 

επισημαίνονται και γλωσσικές αξιολογήσεις. Αυτές συνολικά είναι 88 αναφορές από 
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τις οποίες οι 59 είναι αρνητικές και οι 29 θετικές. Πιο ειδικά, οι φιλόλογοι 

καταγράφουν 42 αναφορές με αρνητική αξιολόγηση (ποσοστό 70 %), έναντι 17 

αναφορών (ποσοστό 60,71 %) των καθηγητών ξένων γλωσσών. Το παραπάνω 

γεγονός σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως δεν υπάρχει έκδηλο το 

ενδιαφέρον που δείχνουνε οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών, χρεώνουν στη 

διγλωσσία τη συμπεριφορά των τελευταίων εντός της τάξης αλλά ενοχοποιούν και 

τους περιορισμούς από την διδακτέα ύλη, τις μικτές τάξεις και τον χρόνο που τους 

πιέζει : «Οι Έλληνες εκ των πραγμάτων ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο…» 

(εκπαιδευτικός 1), «εκ των πραγμάτων οι γονείς των δίγλωσσων δεν έχουν τον χρόνο 

να ενδιαφερθούν για την επίδοση των παιδιών τους, αυτό που τους νοιάζει είναι η 

επιβίωσή τους» (εκπαιδευτικός 13). Και μια εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας 

δηλώνει : «νομίζω πως οι γονείς των ελλήνων έρχονται πιο συχνά στο σχολείο. 

Απεναντίας, πολλές φορές δεν έχω καν δει γονέα δίγλωσσου μαθητή» (εκπαιδευτικός 

25). 

Τέλος, η θετική αξιολόγηση καταγράφει 18 αναφορές στο γκρουπ των 

φιλολόγων και ποσοστό 30 %, έναντι 11 αναφορών για τους καθηγητές ξένων 

γλωσσών και ποσοστό 39,28 %. Εδώ και οι δύο ομάδες των εκπαιδευτικών 

σημειώνουν πως οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών δείχνουν κατά περίπτωση 

ενδιαφέρον όπως και των μονόγλωσσων συμμαθητών τους. Παράλληλα, οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην τάξη με τους 

δίγλωσσους μαθητές, ενώ δηλώνουν ταυτόχρονα πως μπορούν και διαχειρίζονται στις 

μικτές τάξεις τον χρόνο και την ύλη : «δε νομίζω πως τίθεται θέμα συμπεριφοράς, 

άλλωστε κρίνω πως είναι θέμα χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασίας. Ναι, βέβαια, και το 

οικογενειακό περιβάλλον συντελεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του μαθητή» 

(εκπαιδευτικός 8), «μα και οι γονείς των δίγλωσσων νοιάζονται για τα παιδιά τους, 

ίσως και περισσότερο, καθώς θέλουν αυτά να προκόψουν και να μην έχουν την τύχη 

του μετανάστη που είχανε οι ίδιοι» (εκπαιδευτικός 21) 

 

Πίνακας 13. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών για τα 

ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 

Γ. Ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 29 32,95 % 
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Αρνητική αξιολόγηση 59 67,04 % 

Σύνολο 88 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 46 57,50 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

34 42,50 % 

Σύνολο 80 100 % 

 

Πίνακας 14. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών των φιλολόγων 

για τα ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 

Γ. Ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 18 30 % 

Αρνητική αξιολόγηση 42 70 % 

Σύνολο 60 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 32 57,14 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

24 42,85 % 

Σύνολο 56 100 % 

 

Πίνακας 15. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών των καθηγητών 

ξένων γλωσσών για τα ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 

Γ. Ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 11 39,28 % 

Αρνητική αξιολόγηση 17 60,71 % 

Σύνολο 28 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 14 58,33 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

10 41,66 % 

Σύνολο 24 100 % 

 

 

8.2.4. Θεματικός άξονας Δ. Εκπαιδευτικές και Διδακτικές πρακτικές που 
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              εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

 

 Ένας άλλος άξονας που έχει αναλυθεί κριτικά είναι αυτός των εκπαιδευτικών 

και διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί. Ύστερα από την 

κριτική ανάλυση προκύπτει πως καταγράφεται ένα σύνολο 49 αναφορών στο οποίο 

διαπιστώνονται 28 αναφορές (57,14 %) με έλλειψη επιστημικής τροπικότητας και 34 

αναφορές (66,66 %) με θετική αξιολόγηση. Η συγκριτικά μεγαλύτερη ποσόστωση 

που εντοπίζεται στη θετική αξιολόγηση συνεπάγεται πως η διγλωσσία για τους 

εκπαιδευτικούς συνιστά φαινόμενο που ωφελεί τους μαθητές, τόσο τους δίγλωσσους 

όσο και τους μονόγλωσσους, καθώς αξιοποιείται διδακτικά από τους καθηγητές το 

πολιτισμικό φορτίο αυτών των μαθητών και έτσι δίνονται κίνητρα για περαιτέρω 

κριτική σκέψη. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση των δίγλωσσων μαθητών 

από τους εκπαιδευτικούς, οι τελευταίοι δείχνουν μια ελαστικότητα και διάθεση 

βοήθειας απέναντι στους πρώτους : «Επίσης επαναληπτικά μαθήματα, μικρά 

επαναληπτικά τεστάκια και επικέντρωση σ’ αυτά τα παιδιά θα έλεγα ως προς την 

ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους» (εκπαιδευτικός 29), «Νομίζω ότι είναι 

αυτονόητο, έτσι, και πρέπει να αποτελεί τακτική πάγια όλων μας ίσως πολύ 

περισσότερο στα παιδιά αυτά για να αποκτήσουν κάποιο θάρρος, κάποια 

αυτοπεποίθηση. Να αισθανθούν, συγνώμη, να αισθανθούν ότι υπάρχει κάποιος δίπλα 

που μπορεί να τους βοηθήσει στην πορεία τους αυτή προς την εκμάθηση» 

(εκπαιδευτικός 12). Επίσης, μια εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών αναφέρει : 

«Εξατομικευμένη/ διαφοροποιημένη διδασκαλία, εξατομικευμένη αξιολόγηση και 

ενθάρρυνση και στήριξη, δημιουργία κινήτρων για μάθηση…Ναι, επίσης παρέχω 

επιπλέον εξηγήσεις, ώστε να βεβαιωθώ ότι έχουν καταλάβει σωστά τι τους ζητείται 

να κάνουν» (εκπαιδευτικός 20). 

 Ειδικότερα, οι φιλόλογοι καταγράφουν υψηλά ποσοστά έλλειψης επιστημικής 

τροπικότητας, ήτοι 19 αναφορές (ποσοστό 67,85 %) σε σύνολο 28. Το παραπάνω 

σημαίνει πως είναι σίγουροι σε ό,τι λένε, όταν για παράδειγμα υποστηρίζουν την 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, την παράλληλη στήριξη, την επιείκεια, τα 

επαναληπτικά μαθήματα «Αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε είναι η επιείκεια, για να 

θυμηθούμε και τον Ντράικορς. Κακά τα ψέματα, τα δίγλωσσα παιδιά χρειάζεται να 

τα ενθαρρύνουμε από πάσα άποψη. Θα πρέπει να τους δίνουμε συχνά τον λόγο και 

ειδικά στο μάθημα της λογοτεχνίας, όπου εύκολα μπορεί να εκφράσει κανείς τις 

θέσεις του» (εκπαιδευτικός 13), «ναι, θα έλεγα πως η παράλληλη στήριξη θα 
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μπορούσε να βοηθήσει αρκετά, αλλά σε συνδυασμό με την επιείκεια και την 

ενθάρρυνση» (εκπαιδευτικός 17). Παρόλα αυτά και στο λόγο των φιλολόγων 

διαπιστώνονται κάποιες αναφορές επιστημικής τροπικότητας (9 αναφορές, ποσοστό 

32,14 %) που σημαίνει πως κάποιες φορές δεν είναι σίγουροι για την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων που μετέρχονται : «μα και βέβαια, αλλά όλα αυτά 

με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη θιγούν ευαίσθητα θέματα διαχωρισμού των 

μαθητών» (εκπαιδευτικός 18), «κοιτάξτε, όταν κάνουμε λογοτεχνία τότε βέβαια τα 

πράγματα είναι διαφορετικά, εκεί μπορώ να αναφερθώ και στο πολιτισμικό baggage 

των δίγλωσσων μαθητών, αλλά βέβαια πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην 

τους δώσω το δικαίωμα να πουν ότι τους διαχωρίζω ή ότι κάνω διακρίσεις εντός της 

τάξης» (εκπαιδευτικός 15) 

 Από μια άλλη πλευρά, οι καθηγητές των ξένων γλωσσών παρουσιάζουν και οι 

ίδιοι έλλειψη επιστημικής τροπικότητας (9 αναφορές, ποσοστό 42,85 %), γεγονός που 

δείχνει πως και αυτοί είναι σίγουροι για όσα λένε και συγκεκριμένα για πρωτοβουλίες 

που αναλαμβάνουν και με τις οποίες  συμπεριλαμβάνουν τα δίγλωσσα παιδιά εντός 

της τάξης τους : «Από διδακτική άποψη προσπαθώ τα δίγλωσσα παιδιά να είναι μέλη 

ομάδας η οποία αποτελείται από καλούς μαθητές που θα μπορούν να συνεργαστούν 

και να τα βοηθήσουν για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Κάποιες φορές τους 

δίνω και εργασίες κατάλληλες για το επίπεδό τους. Από εκπαιδευτική άποψη, 

προσπαθώ να στηρίζω αυτά τα παιδιά και να τους δίνω θάρρος ώστε να νιώθουν 

άνετα να εκφράζουν τις απορίες και τις ανάγκες τους» (εκπαιδευτικός 30). Από την 

άλλη, και στο λόγο των καθηγητών των ξένων γλωσσών διαπιστώνονται 12 αναφορές 

(ποσοστό 57,14 %) με επιστημική τροπικότητα που δείχνει τη αβεβαιότητα για τα 

λεγόμενά τους : «κοιτάξτε, το μάθημα των γαλλικών πολλές φορές προσφέρεται για 

συγκρίσεις με την Γαλλία και την κουλτούρα και τα πολιτισμικά προϊόντα άλλων 

λαών και μάλιστα της Ελλάδας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πάντα του μαθήματος που, 

οφείλω να πω, έχει εκσυγχρονιστεί με νέα εγχειρίδια που ακολουθούν τις σύγχρονες 

μεθόδους διδασκαλίας, ναι βέβαια, μπορώ και εντάσσω αναφορές στον πολιτισμό 

κάθε δίγλωσσου μαθητή, αλλά όποτε και εάν αυτό είναι εφικτό. Καταλαβαίνετε 

βέβαια τη δυσκολία του εγχειρήματος» (εκπαιδευτικός 10). 

 Περνώντας στους δείκτες που αφορούν την αξιολόγηση, τόσο οι φιλόλογοι 

όσο και οι καθηγητές των ξένων γλωσσών, εμφανίζουν 34 αναφορές θετικής 

αξιολόγησης έναντι 17 αρνητικών αναφορών. Για τους φιλολόγους καταγράφονται 24 

αναφορές θετικής αξιολόγησης (ποσοστό 75 %). Εδώ φαίνεται μέσα από τις 
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συνεντεύξεις πως αντιμετωπίζουν ισότιμα τους δίγλωσσους μαθητές, χωρίς 

διακρίσεις που θα οδηγούσαν ίσως σε ρατσιστικές εξάρσεις, ενώ παράλληλα 

προσπαθούν όσο μπορούν να ενσωματώσουνε τους παραπάνω μαθητές στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και το διδασκόμενο κάθε φορά αντικείμενο : «Έτσι, ρωτάω 

παιδιά μεταναστών πολλές φορές ποια είναι η αντιμετώπιση εδώ από την παρέα τους, 

και τα παιδιά, και με χαρά το λέω ας πούμε αυτό, αισθάνονται ότι έχουν 

ενσωματωθεί, ότι είναι αποδεκτά από τα δικά μας τα παιδιά, να το πω σε εισαγωγικά 

έτσι, τα ελληνόπουλα και λοιπά, και αυτό είναι νομίζω το καλό μήνυμα που πρέπει να 

περάσει δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περάσει μέσα από αυτήν την έρευνα, αλλά 

είναι νότα νομίζω καλή» (εκπαιδευτικός 12), «Να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες 

στα παιδιά «Ποια είναι η γνώμη σου Μαριάμ γι’ αυτό εεε που συζητάμε;»  και τα 

θέματα γενικά που συζητάμε ας πούμε στην λογοτεχνία της Ά Λυκείου. Για να γίνω 

πιο συγκεκριμένη είναι μέσα από την καθημερινή ζωή και είναι προσεγγίσιμα και 

εύκολα για τον καθένα» (εκπαιδευτικός 1). Ωστόσο, δε λείπουν και οι αναφορές με 

αρνητική αξιολόγηση, οι οποίες είναι 8, δηλαδή ένα ποσοστό 25 %. Στις παραπάνω 

αναφορές φαίνεται πως για τους εκπαιδευτικούς που τις αποτυπώνουν η διγλωσσία 

συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο το οποίο τους δυσκολεύει στην επιτέλεση του 

εκπαιδευτικού τους έργου : «κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη η κατάσταση σε τέτοιες 

περιστάσεις. Το μάθημα κωλύεται και ειδικά στην έκθεση έχω πρόβλημα» 

(εκπαιδευτικός 19), «δεν μπορώ να προχωρήσω εύκολα στην ύλη, εάν με 

καταλαβαίνετε, της ιστορίας. Καθώς το ένα από τα πέντε παιδιά που έχω έχει έρθει 

προσφάτως στη χώρα μας, δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα τον αρχαίο κόσμο, και 

μιλάμε για Α’ Λυκείου» (εκπαιδευτικός 9). 

 Από την άλλη πλευρά, οι καθηγητές των ξένων γλωσσών εμφανίζουν στο 

λόγο τους 10 αναφορές (ποσοστό 52,63 %) θετικής αξιολόγησης, που σημαίνει πως 

μπορούν να διαχειριστούν την τάξη παρόλο που έχουν δίγλωσσους μαθητές και πως 

προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρούνε τρόπους για να ελκύσουν το ενδιαφέρον τους : 

«θα σας ομολογήσω πως καταβάλλω πολλές προσπάθειες, άλλωστε το μάθημα στο 

Λύκειο θεωρείται όχι ιδιαίτερης βαρύτητας, ώστε να προσεγγίσω τους δίγλωσσους 

μαθητές, που, εάν το θελήσουν, δεν υστερούν από τους μονόγλωσσους. Τους δίνω 

βέβαια το λόγο ή τους ρωτάω απλά πράγματα στην αρχή για να πάω στα πιο δύσκολα 

στη συνέχεια, αλλά πάντα τους απευθύνω το λόγο» (εκπαιδευτικός 27). Και σε αυτή 

την περίπτωση δε λείπουνε και οι αρνητικές αξιολογήσεις (9 αναφορές και ποσοστό 

47,36 %)που έχουν να κάνουνε με την αδυναμία των δίγλωσσων μαθητών να 
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προσαρμοστούνε στα δεδομένα της τάξης και να δείξουν την απαραίτητη άμιλλα : 

«λόγω του φαινομένου της διγλωσσία έχω παρατηρήσει πως διστάζουν να πούνε τη 

γνώμη τους ή να πάρουνε τον λόγο στα προφορικά. Ναι, βέβαια, η διγλωσσία εδώ 

αποτελεί πρόβλημα» (εκπαιδευτικός 25) 

 

Πίνακας 14. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών για τις 

εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

Δ. Εκπαιδευτικές και Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 34 66,66 % 

Αρνητική αξιολόγηση 17 33,33 % 

Σύνολο 51 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 21 42,85 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

28 57,14 % 

Σύνολο 49 100 % 

 

Πίνακας 17. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών των φιλολόγων 

για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

Δ. Εκπαιδευτικές και Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 24 75 % 

Αρνητική αξιολόγηση 8 25 % 

Σύνολο 32 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 9 32,14 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

19 67,85 % 

Σύνολο 28 100 % 

 

Πίνακας 18. Γλωσσικά στοιχεία τροπικότητας και αριθμός αναφορών των καθηγητών 

ξένων γλωσσών για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτικοί 

Δ. Εκπαιδευτικές και Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 
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Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 10 52,63 % 

Αρνητική αξιολόγηση 9 47,36 % 

Σύνολο 19 100 % 

Επιστημική τροπικότητα 12 57,14 % 

Έλλειψη επιστημικής 

 τροπικότητας 

9 42,85 % 

Σύνολο 21 100 % 

 

 

8.2.5. Θεματικός άξονας Ε : Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις 

 

 Ύστερα από την κριτική ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών 

διαπιστώνεται πως στο σύνολο των 81 αναφορών που έχουν εντοπιστεί το 

μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων καταγράφεται στη θετική αξιολόγηση (57 

αναφορές) και αντίστοιχο ποσοστό 70,37 %. Προβαίνοντας στον επιβαλλόμενο εξ 

αρχής διαχωρισμό φαίνεται πως οι φιλόλογοι καταγράφουν 58 αναφορές ενώ οι 

καθηγητές των ξένων γλωσσών 23 αναφορές. Στους φιλολόγους από τις 58 εν 

συνόλω αναφορές οι 41 εντοπίζονται στη θετική αξιολόγηση, ενώ οι 17 στην 

αρνητική αξιολόγηση. Κάνοντας το ίδιο και για τους καθηγητές των ξένων γλωσσών 

επισημαίνονται σε σύνολο 23 αναφορών 16 με θετική αξιολόγηση και 7 με αρνητική 

αξιολόγηση. 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως αυτό που απαιτείται σήμερα 

προς το συμφέρον των δίγλωσσων μαθητών αλλά που βρίσκεται στην ίδια 

κατεύθυνση με τις προθέσεις των καθηγητών είναι η διαρκής και ολοκληρωμένη 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η συνεργασία τους με τους γονείς των δίγλωσσων 

μαθητών, η συνεργασία των γονιών με το σχολείο. Επίσης, όλα τα παραπάνω θα 

πρέπει να ισχύουν με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας το οποίο πρέπει να 

φροντίσει για την αναβάθμιση και ευελιξία του εκπαιδευτικού συστήματος της 

χώρας, την ενίσχυση της παράλληλης στήριξης, την ίδρυση σχολείων κατάλληλων 

για τους δίγλωσσους μαθητές : «χρειάζεται κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, τόσο στα 

αναλυτικά προγράμματα ώστε να είναι θελκτικά για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως από 

πού έρχονται. Εε, οπότε λοιπόν εε, και εμείς οι καθηγητές προσπαθούμε να κάνουμε 
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πιο ελκυστικό το μάθημα και σε κάθε περίπτωση… να κρατήσουμε τα παιδιά μας στα 

Ελληνικά σχολεία…είτε είναι ελληνόπουλα, είτε γαλλάκια, είτε αλβανάκια, είτε όλα 

τα παιδιά του κόσμου. Εεε, έχουνε γίνει ωστόσο μεταρρυθμιστικές αλλαγές θα έλεγα 

ως προς την Ελληνική γλώσσα διότι έχει τεμαχιστεί σε μικρά κομμάτια λήξης και 

κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας, οπότε σ’ αυτό το κομμάτι έχουμε μια μικρή 

πρόοδο. Χρειάζονται οι πανεπιστημιακοί, χαχ, να σκύψουν σ ‘αυτά τα θέματα και 

‘μεις από την πλευρά μας να τα ακολουθήσουμε και να επιμορφωθούμε αντίστοιχα. 

Εεε, να προσθέσω. Θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει πληροφόρηση, εε, απ’ ότι 

γνωρίζω στο πανεπιστήμιο υπάρχουν τμήματα ένταξης και μάθησης της Ελληνικής 

γλώσσας ακόμη και για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά μας, οπο… τα παιδιά 

μπορούν να παρακολουθούνε δωρεάν τέτοιου είδους μαθήματα, χωρίς να πηγαίνουν 

σε ένα φροντιστηριακό μάθημα εε,..» (εκπαιδευτικός 29) 

Από την άλλη πλευρά, δε λείπουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κάνουν λόγο 

για ελλιπές εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτική πολιτική που να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των δίγλωσσων μαθητών, αναφέρουνε επίσης την έλλειψη επιμόρφωσης 

των ιδίων και τέλος την έλλειψη της υλικοτεχνικής υποδομής και το ενδιαφέρον των 

γονιών για την επίδοση των παιδιών τους : «ένας μάχιμος εκπαιδευτικός ποτέ δεν 

θα’λεγε ότι είναι άλυτα τέτοια προβλήματα, ποτέ. Εεε ίσα-ίσα, πρέπει να είμαστε 

πάντοτε αισιόδοξοι και μαχη… μαχητικοί σ’αυτό. Υπάρχουν λύσεις… Αρκεί το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να ανοίξει τα μάτια του και να τις δει…και να τις 

εφαρμόσει. Και μπορώ να γίνω πολύ πιο συγκεκριμένη. Λοιπόν εγώ πιστεύω ότιι 

πρέπει νααα ενισχύσουμε περισσότερο τα γλωσσικά μαθήματα» (εκπαιδευτικός 1), 

«Όσον αφορά την ΞΓ για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα και να ξεπεραστούν οι 

δυσκολίες, θα πρέπει το πρόγραμμα να είναι πιο ευέλικτο και τα τμήματα των ΞΓ να 

οργανώνονται με βάση το επίπεδο στην ΞΓ και όχι με βάση την τάξη στην οποία 

ανήκουν οι μαθητές. Δύσκολο, αλλά αποτελεσματικό» (εκπαιδευτικός 30). 

Πίνακας 19. Γλωσσικά στοιχεία αξιολόγησης και αριθμός αναφορών για τις 

εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές προτάσεις. 

Ε. Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 57 70,37 % 

Αρνητική αξιολόγηση 24 29,62 % 

Σύνολο 81 100 % 



 105 

 

Πίνακας 20. Γλωσσικά στοιχεία αξιολόγησης και αριθμός αναφορών των φιλολόγων 

για τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές προτάσεις. 

Ε. Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 41 70,68 % 

Αρνητική αξιολόγηση 17 29,31 % 

Σύνολο 58 100 % 

 

Πίνακας 21. Γλωσσικά στοιχεία αξιολόγησης και αριθμός αναφορών των καθηγητών 

ξένων γλωσσών για τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές προτάσεις. 

Ε. Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Θετική αξιολόγηση 16 69,56 % 

Αρνητική αξιολόγηση 7 30,43 % 

Σύνολο 23 100 % 

 

 

8.2.6. Δεοντική τροπικότητα στον θεματικό άξονα εκπαιδευτικές και διδακτικές 

              πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

 

Βασική συνιστώσα της κριτικής ανάλυσης του λόγου είναι η δεοντική 

τροπικότητα. Στην παραπάνω θεματική ενότητα εντοπίζονται 79 αναφορές. Πιο 

ειδικά, οι φιλόλογοι καταγράφουν 48 αναφορές και ποσοστό 60,75 %, ενώ οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών καταγράφουν 31 αναφορές και ποσοστό 39,24 %. Μέσα 

από τις συνεντεύξεις αναδεικνύονται οι προθέσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

προσπαθούν να εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο στη διδασκαλία τους, να 

ενσωματώνουν και τους δίγλωσσους μαθητές στο διδασκόμενο αντικείμενο κάθε 

φορά, να μην προβαίνουν σε διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές, να δίνουν ευκαιρίες 

στους δίγλωσσους και να τους ενθαρρύνουν και τέλος να προσπαθούν να 

αξιοποιήσουν το πολιτισμικό φορτίο των υπό μελέτη μαθητών : «μα βέβαια, είναι 

φυσικό ο εκπαιδευτικός να προσπαθεί να δίνει ευκαιρίες στους μαθητές, όλοι να 

πάρουνε το λόγο και να εκφραστούνε. Διαφορετικά ενισχύεται η διάκριση των μεν 
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από του δε» (εκπαιδευτικός 9), «δε νομίζω πως είναι κακό να αναφερθούμε και στην 

πατρίδα αυτών των μαθητών, ίσα-ίσα που τους ενθαρρύνουμε να γίνουν πιο φιλικοί 

με τους συμμαθητές τους, αφού έτσι νιώθουν ότι δεν αποτελούν κάτι το διαφορετικό, 

κάτι που πρέπει να ντρέπονται γι’  αυτό» (εκπαιδευτικό 13), «πρώτα-πρώτα τους δίνω 

το λόγο, βέβαια σε κάτι εύκολο που νιώθουν ότι το κατέχουν, διαφορετικά θα τους 

φέρω σε δύσκολη θέση και εκείνους και εγώ θα νιώσω άσχημα. Ύστερα, προσπαθώ 

να τους ενθαρρύνω επαινώντας τους για την προσπάθεια» (εκπαιδευτικός 18), «μα γι’ 

αυτό είμαστε εκπαιδευτικοί, για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των 

μαθητών μας, και εδώ φυσικά εννοώ τους δίγλωσσους για τους οποίους μου θέτετε 

τις ερωτήσεις. Βασικά εφαρμόζουμε την ισότητα των ευκαιριών και τους 

συμπεριφερόμαστε όλους ως ίσους. Τι θα πει δίγλωσσος μετανάστης, μαθητής είναι 

κι αυτός και έχει ανάγκη από τον δάσκαλο, δάσκαλοι είμαστε και πρέπει να 

στηρίζουμε τα παιδιά. Βέβαια τα μαθήματα της δικής μας αρμοδιότητας έχουν ένα 

ευρύ φάσμα, από ορθογραφία, σύνταξη, έκφραση μέχρι και να χρειαστεί να 

απομνημονεύσουμε, για παράδειγμα στην ιστορία. Όμως όλοι πρέπει να που΄νε 

μάθημα κι όχι μόνο οι καλοί» (εκπαιδευτικός 16). 

 

Πίνακας 22. Γλωσσικά στοιχεία δεοντικής τροπικότητας και αριθμός αναφορών για 

τις εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί.  

Δ. Εκπαιδευτικές και Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Δεοντική τροπικότητα 79 100 % 

Φιλόλογοι 48 60,75 % 

Καθηγητές ξένων γλωσσών 31 39,24 % 

 

 

8.2.7. Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις 

 

Ως προς τον άξονα που θα σχολιάσουμε, πρέπει να δηλωθεί εκ προοιμίου πως 

αυτός κατ’  εξοχήν είναι ο τομέας στον οποίο διαπιστώνεται η δεοντική τροπικότητα. 

Ως εκ τούτου, στο λόγο των εκπαιδευτικών καταγράφονται 94 αναφορές δεοντικής 

τροπικότητας από τις οποίες οι 61 αποτυπώνονται στο λόγο των φιλολόγων, ενώ οι 

33 βρίσκονται στις δηλώσεις των καθηγητών των ξένων γλωσσών. Οι εκπαιδευτικοί 
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εκτιμούν πως θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να αναδιοργανωθεί το εκπαιδευτικό 

σύστημα έτσι ώστε να συμπεριλάβει και τη διγλωσσία μαζί με τους δίγλωσσους 

μαθητές : «κοιτάξτε, ναι μεν ζούμε στην εποχή της οικονομικής κρίσης, αλλά εάν 

θέλουμε να δουλέψει σωστά η εκπαίδευση θα πρέπει να αναδιοργανωθεί το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, θα πρέπει να δημιουργηθούν 

πολυπολιτισμικά σχολεία, ώστε να ενταχθούν οι δίγλωσσοι ή έστω να δουλέψει καλά 

η παράλληλη στήριξη» (εκπαιδευτικός 15), «εγώ έχω δουλέψει σε διαπολιτισμικό 

σχολείο τόσο εδώ στη Θεσσαλονίκη όσο και εκτός νομού, ως αναπληρώτρια. Εκεί 

νομίζω πως μπορεί να ξεδιπλωθεί το ταλέντο αυτών των παιδιών που δε μειονεκτούν 

σε τίποτε από τα άλλα παιδιά, παρά μόνο στο ότι έχουν οι γονείς τους έρθει στην 

Ελλάδα προς αναζήτηση εργασίας και ευκαιριών» (εκπαιδευτικός 22), «ίσως θα 

έπρεπε να προστεθεί και κάποιο άλλο μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα που θα έχει 

στόχο τη γλωσσική βελτίωση αυτών των μαθητών, ίσως αυτό που λένε δίγλωσσος 

καθηγητής να μπορούσε να περπατήσει, αλλά δύσκολα τώρα με την κρίση. Από την 

άλλη υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματα στα οποία γι πολιτισμική μνεία, 

και εκεί θα μπορούσε να αξιοποιηθούν αυτοί οι μαθητές και το πολιτισμικό τους 

υπόβαθρο» (εκπαιδευτικός 27). Επιπλέον, η πλειονότητα των καθηγητών προτείνει 

την παράλληλη στήριξη και την ενισχυτική διδασκαλία για τους δίγλωσσους μαθητές, 

ώστε να μπορέσουν να υπερπηδήσουν τα όποια εμπόδια συναντούν : «η ενισχυτική 

διδασκαλία είναι κάτι που θα βοηθούσε, αλλά από ό,τι βλέπω στο Λύκειο αρχίζει 

πολύ αργά, κοιτάξτε είναι οικονομικοί οι λόγοι, και από την άλλη η διάθεση και 

αυτών των μαθητών να δουλέψουν σκληρά για να αφομοιωθούν ευκολότερα στη νέα 

πραγματικότητα» (εκπαιδευτικός 19), «χωρίς τη διάθεση να προβούμε σε 

διαχωρισμούς και να δημιουργήσουμε συμπλέγματα κατωτερότητας, θα μπορούσαν 

στο ήδη πρόγραμμα του σχολείου να δημιουργηθούν τμήματα ένταξης και 

παράλληλης στήριξης, ή έστω να λειτουργήσει γι’  αυτούς τους μαθητές η κατά τα 

άλλα χρήσιμη ενισχυτική διδασκαλία» (εκπαιδευτικός 13), «εγώ είμαι πιο νέα στην 

εκπαίδευση αλλά έχω ακούσει για την παράλληλη στήριξη και με βρίσκει απόλυτα 

σύμφωνη για αυτά τα δίγλωσσα παιδιά» (εκπαιδευτικός 28). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 

προτείνουν τη συνεργασία των γονιών των δίγλωσσων μαθητών με το σχολείο εν 

γένει και ειδικότερα με τους καθηγητές των παιδιών τους : «καλό θα ήταν να 

περνούνε καμιά φορά και από το σχολείο, η συνεργασία με τους καθηγητές είναι 

απαραίτητη για την αποφυγή προβλημάτων και την επίλυσή τους» (εκπαιδευτικός 5). 
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Τέλος οι υπό έρευνα εκπαιδευτικοί προτείνουνε την επιμόρφωση πάνω σε 

θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διγλωσσίας ώστε να ανταποκριθούν 

καλύτερα τόσο στο διδακτικό τους έργο όσο και στον εμψυχωτικό τους ρόλο 

απέναντι σε αυτούς τους μαθητές : «καταλαβαίνω τη θέση τους, μόλις έχουν έρθει σε 

μια νέα χώρα, οι πιο πολλοί από αυτούς, ή έστω εδώ και λίγο καιρό, και προσπαθούν 

να κρατηθούν σε μια εργασία τώρα μέσα στην οικονομική κρίση. Το τελευταίο που 

τους ενδιαφέρει άμεσα είναι το σχολείο του παιδιού τους και πρώτιστης σημασίας η 

επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ναι τους καταλαβαίνω, αλλά θα 

πρέπει κάποτε να ενδιαφερθούνε και για τα παιδιά τους, να έρθουνε στο σχολείο, 

ώστε να τους δείξουνε πως τους ενδιαφέρει και η πρόοδός τους» (εκπαιδευτικός 16), 

«μα κυρίως να πάψουνε να μιλάνε την μητρική τους γλώσσα εντός του σπιτιού ή και 

στις κοινωνικές τους εκδηλώσεις. Αυτό θα βοηθήσει την ενίσχυση της Γ2 των 

δίγλωσσων παιδιών τους χωρίς, εάν έχουνε παππούδες και γιαγιάδες μαζί, να 

υπονομεύσει την επικοινωνία με τα άλλα στελέχη της εκτεταμένης οικογένειας. Από 

την άλλη, εάν έχουνε έρθει μόνο για μερικά χρόνια, όπως κάποιοι αλβανοί ή 

βούλγαροι, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, άλλωστε αυτούς τους γονείς και να 

θέλουμε, δεν τους βλέπουμε να έρχονται στο σχολείο» (εκπαιδευτικός 14), «θα 

πρέπει οι γονείς, όποιας κοινωνικής και οικονομικής επιφάνειας είναι, είτε κάποιου ή 

όχι μορφωτικού επιπέδου να συνεργαστούνε σε έναν βαθμό με το σχολείο και τον 

εκπαιδευτικό του παιδιού τους, κυρίως μιλάω για εμάς τους φιλόλογους, ώστε να 

υπερπηδήσουμε το θέμα της διγλωσσίας. Εάν θέλουνε, στο σπίτι μπορούνε να μιλάνε 

και τη μητρική, αλλά έχοντας εξηγήσει πρωτίστως την ανάγκη το παιδί τους να 

βελτιωθεί και να προκόψει στην ελληνική, εάν θέλουνε να μείνουνε στη χώρα μας» 

(εκπαιδευτικός 17), «θα πρέπει κάποτε να έρθουνε και στο σχολείο, αυτά τα παιδιά 

θέλουνε στήριξη όχι μόνο από εμάς αλλά και από τους γονείς τους. Πώς να τα πείσω 

εγώ για την ελληνική και την αγγλική ή γαλλική γλώσσα από μόνη μου;» 

(εκπαιδευτικός 21). Τέλος, όλοι οι εκπαιδευτικοί, είτε φιλόλογοι της ελληνικής είτε 

καθηγητές των γαλλικών και των αγγλικών, τονίζουν την ανάγκη για επιμόρφωση με 

σεμινάρια ή προγράμματα εξ αποστάσεως : «σε αυτά τα προγράμματα που γίνονται 

με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εξ αποστάσεως δίνεται η δυνατότητα να 

επιμορφωθεί κανείς σε διαπολιτισμικά θέματα και θέματα διγλωσσίας» 

(εκπαιδευτικός 11), «πρέπει από μόνος του κάποιος να προστρέξει και να βρει το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης που του αρμόζει μέσα από μια γκάμα προγραμμάτων που 

διοργανώνουν τα πανεπιστήμια, κυρίως των Αθηνών έχω δει» (εκπαιδευτικός 24), 
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«από την άλλη η επιμόρφωση να είναι μοχλός που θα κινητοποιήσει τους 

εκπαιδευτικούς. Μα θα πρέπει να εκπορευτεί από την πολιτεία η οποία θα πρέπει να 

ενδιαφερθεί και για τους δίγλωσσους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που 

είναι τα ζωντανά εργαλεία της» (εκπαιδευτικός 27). 

 

Πίνακας 23. Γλωσσικά στοιχεία δεοντικής τροπικότητας και αριθμός αναφορών για 

τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές προτάσεις.  

Δ. Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές προτάσεις 

Γλωσσικά στοιχεία Αριθμός αναφορών Ποσοστό 

Δεοντική τροπικότητα 94 100 % 

Φιλόλογοι 61 64,89 % 

Καθηγητές ξένων γλωσσών 33 35,10 % 

 

 

8.2.8. Ο λόγος «διγλωσσία ως περιορισμός»  

 

Μέσα από τις συνεντεύξεις όλων των υπό έρευνα εκπαιδευτικών γίνεται 

αντιληπτό πως αναπαράγεται ο κυρίαρχος λόγος «διγλωσσία ως περιορισμός». Η 

προηγούμενη διαπίστωση οφείλεται στο γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί διά του λόγου 

τους ανάγουν τη διγλωσσία σε μια προβληματική κατάσταση την οποία θεωρούν 

υπεύθυνη για μια σειρά προβλήματα που ανακύπτουν στους δίγλωσσους μαθητές. 

Πιο ειδικά, ο λόγος των περισσότερων εκπαιδευτικών διανθίζεται από πλήθος 

γλωσσικών αξιολογικών αρνητικών στοιχείων όπως : «δυσχεραίνει», «μειονέκτημα», 

«δυσκολίες», «εμπόδιο», «πρόβλημα», «επιπρόσθετο βάρος», «ανασταλτικά», «δεν 

υποστηρίζεται», «υποβαθμίζεται ή δεν αναπτύσσεται». Συγκεκριμένα, 

σταχυολογώντας τις συνεντεύξεις θα μπορούσαν να αναφερθούν οι εξής δηλώσεις :  

«…υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, εε που γίνονται ίσως μεγαλύτερες αν το παιδί δεν 

έχει γεννηθεί κιόλας εδώ…Παιδί μεταναστών… Αν έρχεται από κάποια ηλικία και 

μετά ,5-6 χρονών, νομίζω οι δυσκολίες είναι περισσότερες. Δεν θα συναντήσεις τόσες 

πολλές αν γεννηθεί εδώ…» (εκπαιδευτικός 12), «Εγώ πιστεύω λειτουργεί 

ανασταλτικά», «η Ελληνική γλώσσα όταν δεν υποστηρίζεται μας στο οικογενειακό 

περιβάλλον και συνεχίζουνε οι γονείς και οι συγγενείς να μιλούν την μητρική 

γλώσσα, εεεμμ, υποβαθμίζεται ή δεν αναπτύσσεται όσο θα ’πρεπε», (εκπαιδευτικός 
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1), «γενικά η διγλωσσία δυσχεραίνει την πρόοδο του μαθητή» (εκπαιδευτικός 11), 

«πιστεύω πως είναι ένα μειονέκτημα και γι’ αυτό άλλωστε τα δίγλωσσα παιδιά, για 

τα οποία μιλάμε, κάνουν μεγάλο αγώνα να το ξεπεράσουν» (εκπαιδευτικός 17), 

«συχνά αντιμετωπίζεται ως ένα επιπρόσθετο βάρος, εμπόδιο σε όλη αυτή την 

διαδικασία» (εκπαιδευτικός 30). 

Κεντρικό ζήτημα πάνω στο οποίο και γύρω από το οποίο κινείται τόσο η ίδια 

η συνέντευξη αυτή καθ’ αυτήν όσο και οι δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων είναι η 

επίδοση των δίγλωσσων μαθητών. Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

αναδεικνύεται - κατά πλειοψηφία - το γεγονός πως οι δίγλωσσοι μαθητές ως επί το 

πλείστον συναντούν δυσχέρειες στο σχολείο, τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη 

γλώσσα. Το παραπάνω συμπεραίνεται από τη χρήση στο λόγο των εκπαιδευτικών 

εκφράσεων και λέξεων αξιολογικά αρνητικά φορτισμένων, όπως : «δυσκολεύονται», 

«δύσκολα προσαρμόζονται», «χαμηλό λεξιλόγιο, φτωχό» : «Εγώ νομίζω οφείλεται 

αυτή η δυσκολία κυρίως στο ότι η γλώσσα μας παρόλη την γοητεία της, την ομορφιά 

της αναμφισβήτητα έτσι, εε, για όλους, έχει και δυσκολίες. Είναι δύσκολη στη δομή 

της, στη σύνθεσή της, στο λεξιλόγιό της. Μία λέξη, πολλές φορές έχουμε και εμείς ας 

πούμε οι πιο ειδική πάνω στο θέμα, δυσκολευόμαστε να την εντάξουμε σε κατάλληλο 

γλωσσικό πλαίσιο. Οπότε νομίζω αυτή η γοητεία και συνάμα η δυσκολία της 

γλώσσας, ή και αντίστροφα άμα θέλετε, εε νομίζω οδηγεί πολλές φορές κάποια 

παιδιά στο να δυσκολεύονται να… μάθουν …την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, να 

την μιλήσουν» (εκπαιδευτικός 12), «Επίσης, έχουν το άγχος να ανταποκριθούν στην 

εκμάθηση της Γ2 που τους είναι απαραίτητη στην καθημερινότητά τους, να 

ξεπεράσουν την παρεμβολή της Γ1» (εκπαιδευτικός 30), «Δύσκολα προσαρμόζονται. 

Παρουσιάζουν δυσκολίες στην έκφραση και στη διατύπωση ιδεών τους, δηλαδή δεν 

παρατηρούν με μία λογική συνέχεια στα επιχειρήματά τους, ιδιαίτερα στη 

νεοελληνική γλώσσα. Έκθεση, ανάπτυξη παραγράφου… έχουν χαμηλό λεξιλόγιο θα 

έλεγα, χαμηλό, εε, φτωχό. Υπάρχει μία λεξιπενία σ’ αυτά τα παιδιά εκ των 

πραγμάτων, διότι το γνωστικό επίπεδό τους δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν από μικρή ηλικία συζητήσεις , αα, ή από τους γονείς τους να 

μαθαίνουνε και να καλλιεργούνε την Ελληνική γλώσσα» (εκπαιδευτικός 29),  

«δυσκολεύονται στη κατανόηση των λέξεων και των νοημάτων. Επίσης 

δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην ορθογραφία, η ορθογραφία τους βασανίζει γιατί έχει… 

ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που όλοι ξέρουμε. Εε, επίσης μπορούμε να εντοπίσουμε 

σοβαρά προβλήματα στην ΣΥΝΤΑΞΗ, στο να συντάξουν, εε, ολοκληρωμένα μία 
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σωστή πρόταση. Εεμ, προβλήματαα, εκφραστικά μπορεί κανείς να εντοπίσει, εεμ , 

λανθασμένες επιλογές λέξεων, εεμ, και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο» 

(εκπαιδευτικός 1), «Προφανώς αρνητικά, γιατί τα παιδιά επαναπαύονται στη εύκολη 

επικοινωνία με τη χρήση της μητρικής τους γλώσσας άρα δεν αναγκάζονται, εκ των 

πραγμάτων, να εε, βελτιώσουν την αα αα α γνώση της Γ2, της ξένης γλώσσας, της Γ2 

προφανώς, της Ελληνικής γλώσσας.» (εκπαιδευτικός 14). 

Πρέπει να καταγραφεί, ωστόσο, πως, ακόμη και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν 

αντιμετωπίζουν τη διγλωσσία ως ανυπέρβλητο πρόβλημα των δίγλωσσων μαθητών, 

παρόλα αυτά ο λόγος τους έχει στοιχεία επιστημικής τροπικότητας [π.χ. με τη χρήση 

τροπικών ρημάτων (π.χ. πρέπει, μπορεί, χρειάζεται), κάποιων επιρρημάτων (π.χ. 

ίσως, πιθανόν, οπωσδήποτε) και επιθέτων (π.χ. πιθανός, αναγκαίος, σίγουρος)]. Ως εκ 

τούτου, και οι εν λόγω ευάριθμοι εκπαιδευτικοί αναπαράγουν τον λόγο «διγλωσσία 

ως περιορισμός» : προσωπικά, πιστεύω ότι μπορεί και να λειτουργεί και θετικά. Εεε, 

με το σκεπτικό ότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά, οι μαθητές κάνουν την σύγκριση 

ανάμεσα στις δύο δομές των γλωσσών και μπορεί η μία να συμπληρώνει την άλλη, 

πολλές φορές βέβαια να αναιρεί ή να έρχεται σε αντίθεση με την άλλη αλλά και αυτό 

είναι λίγο γόνιμο και πολλές φορές το παιδί μπορεί να οδηγηθεί σε καλή σύνθεση και 

σε καλό αποτέλεσμα τελικά. Γιατί νομίζω όλες οι γλώσσες λίγο-πολύ αλληλεπιδρούν 

η μία στην άλλη. Έστω άλλη λίγο, άλλη πολύ αλλά νομίζω αυτή η αλληλεπίδραση 

μπορεί και στο παιδί να περάσει και δεν είναι κατ’ ανάγκην εμ αρνητική η γνώση της 

μητρικής γλώσσας στην εκμάθηση δεύτερης» (εκπαιδευτικός 12). 

 

 

8.2.9. Ο λόγος «διγλωσσία ως πλεονέκτημα»  

 

Μολονότι ακούγοντας τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών μπορεί εύκολα 

κάποιος να εξάγει το συμπέρασμα πως η διγλωσσία συνιστά πρόβλημα στη χώρα 

υποδοχής των δίγλωσσων μαθητών, δεν είναι λίγοι και οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν 

τη διγλωσσία ως προσόν αναδεικνύοντας έτσι και προβάλλοντας τον εναλλακτικό 

λόγο «η διγλωσσία ως πλεονέκτημα». Κι αυτό διότι μέσα από την εκτίμηση του 

λόγου τους βρίσκονται θετικά αξιολογικά στοιχεία, τονίζοντας έτσι και 

υπογραμμίζοντας την ικανότητα που έχουν οι παραπάνω μαθητές στην εκμάθηση 

μιας δεύτερης γλώσσας αλλά και την αυξημένη επικοινωνιακή ικανότητα : 

«προσωπικά, πιστεύω ότι μπορεί και να λειτουργεί και θετικά. Εεε, με το σκεπτικό 
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ότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά, οι μαθητές κάνουν την σύγκριση ανάμεσα στις δύο 

δομές των γλωσσών και μπορεί η μία να συμπληρώνει την άλλη, πολλές φορές 

βέβαια να αναιρεί ή να έρχεται σε αντίθεση με την άλλη αλλά και αυτό είναι λίγο 

γόνιμο και πολλές φορές το παιδί μπορεί να οδηγηθεί σε καλή σύνθεση και σε καλό 

αποτέλεσμα τελικά. Γιατί νομίζω όλες οι γλώσσες λίγο-πολύ αλληλεπιδρούν η μία 

στην άλλη. Έστω άλλη λίγο, άλλη πολύ αλλά νομίζω αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί 

και στο παιδί να περάσει και δεν είναι κατ’ ανάγκην εμ αρνητική η γνώση της 

μητρικής γλώσσας στην εκμάθηση δεύτερης» (εκπαιδευτικός 12), «αυτό που έχω να 

καταθέσω είναι πως εκτιμώ ότι τα παιδιά αυτά έχουν μια αυξημένη επικοινωνιακή 

δυναμική, καθώς μπορούν και αντιλαμβάνονται το πότε, ή μάλλον καλύτερα ποια 

γλώσσα είναι κατάλληλη για την εκάστοτε στιγμή – περίσταση επικοινωνίας» 

(εκπαιδευτικός 8), «δεν θα πρέπει να ωθήσουμε τον δίγλωσσο μαθητή να αποκοπεί 

από τη μητρική του γλώσσα, όχι μόνο γιατί αυτό μπορεί να τον βλάψει πολιτισμικά 

αλλά και πνευματικά, καθώς του αφαιρούμε ένα ήδη υπάρχον σίγουρο γνωστικό 

πεδίο» (εκπαιδευτικός 9), «αυτό που θεωρώ απαραίτητο εγώ είναι όχι το να 

εμποδίσουμε τους γονείς να μιλάνε τη μητρική γλώσσα στην οικογένεια, άλλωστε 

αυτό και να θέλουμε να το πετύχουμε τις περισσότερες φορές δεν είναι εφικτό, ειδικά 

όταν υπάρχουν και παππούδες και γιαγιάδες που δε γνωρίζουν καθόλου - ή έστω 

ελάχιστα – τη Γ2, αλλά να τους ενθαρρύνουμε να το κάνουνε προς όφελος των 

παιδιών τους τα οποία θα αποκτήσουν την επάρκεια σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα, 

κάτι βέβαια απαραίτητο στην εποχή που ζούμε με την κρίση την οικονομική και τη 

μετανάστευση» (εκπαιδευτικός 11), «κοιτάξτε να σας πω, αντιλαμβάνομαι πως η 

διγλωσσία ίσως σε έναν βαθμό να εμποδίζει κάποιον στην Ελλάδα να μάθει την 

ελληνική ως Γ2, καθώς η τελευταία δεν είναι, μιλάμε τώρα αντικειμενικά, και η πιο 

εύκολη γλώσσα. Από την άλλη όμως εγώ θα ήθελα να σας καταθέσω την προσωπική 

μου εμπειρία, όταν πήγα στην Αγγλία και ενώ ήξερα τα ελληνικά, δύσκολη γλώσσα, 

κατόρθωσα και ολοκλήρωσα την εκμάθηση της αγγλικής σε τέσσερις μήνες, 

μιλώντας φυσικά μόνο αγγλικά και κάνοντας παρέες τόσο στο στενό μου κύκλο όσο 

και στον ευρύτερο επαγγελματικό μόνο με άγγλους. Αυτό μου έδωσε μια απίστευτη 

πεποίθηση, να μπορώ να καταλαβαίνω ταυτόχρονα σε άριστο επίπεδο δυο γλώσσες 

και να μπορώ φανερά να μιλάω μπροστά στους έλληνες την αγγλική και αντίστροφα, 

με γοήτευε» (εκπαιδευτικός 28). 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον στις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών είναι πως, 

ειδικά όσοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό ή τουλάχιστον όσοι έχουν κάνει 
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μεταπτυχιακές σπουδές και έχουν εκπονήσει διατριβές, μπορούν να εκτιμήσουν από 

ένα άλλο πρίσμα τη γνώση μιας επιπλέον γλώσσας σε πρακτικό επικοινωνιακό αλλά 

και σε ευρύτερα γνωστικό και πολιτισμικό επίπεδο. Έτσι, συνεκτιμώντας τα θετικά 

που τους έχει προσδώσει η διγλωσσία, έχουν τη διάθεση και την πρόθεση να την 

υποστηρίξουν και να ανατρέψουν τον κυρίαρχο λόγο «διγλωσσία ως περιορισμός». 

Γι’ αυτό άλλωστε και στις απομαγνητοφωνήσεις των λόγων των παραπάνω 

εκπαιδευτικών διαπιστώνεται η ύπαρξη στοιχείων υψηλής επιστημικής τροπικότητας 

όπως : «σίγουρα», «οπωσδήποτε», «βέβαια», «απίστευτη πεποίθηση» : Αυτό μου 

έδωσε μια απίστευτη πεποίθηση, να μπορώ να καταλαβαίνω ταυτόχρονα σε άριστο 

επίπεδο δυο γλώσσες και να μπορώ φανερά να μιλάω μπροστά στους έλληνες την 

αγγλική και αντίστροφα, με γοήτευε» (εκπαιδευτικός 28). 

Επιπλέον, αποτιμώντας θετικά τη διγλωσσία, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί 

εκφράζονται με θετικά αξιολογικά στοιχεία όταν αναφέρονται στο πολιτισμικό 

κέρδος των δίγλωσσων μαθητών : «Αυτό που έχω να προτείνω είναι η αξιοποίηση 

του πολιτισμικού φορτίου που φέρουν μαζί τους οι εν λόγω μαθητές. Έτσι, αφενός 

εμπεδώνουνε καλύτερα το διδασκόμενο μάθημα, αφετέρου μέσα από τις συγκρίσεις 

μαθαίνουνε να αποφεύγουνε το ρατσισμό, να ενστερνίζονται την διαφορετικότητα 

χωρίς εθνικιστικές εξάρσεις αλλά και να εμπλουτίζουνε το μάθημα με τις δικές τους 

εμπειρίες για τις οποίες βέβαια δεν θα ντρέπονται» (εκπαιδευτικός 21). Βέβαια, δεν 

πρέπει να ξεχνιέται, με βάση τα λεγόμενα των περισσότερων εκπαιδευτικών, το 

γεγονός πως οι δίγλωσσοι μαθητές κυρίως προσπαθούν να μην υπερτονίζουν την 

χώρα προέλευσής τους, ώστε να μην γίνουν αντικείμενο περιθωριοποίησης και να 

αφομοιωθούν πιο εύκολα στο σχολικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής με τη χρήση 

και εφαρμογή της Γ2. 

 

 

8.2.10. Ο λόγος της αφομοίωσης 

 

Εδώ θα πρέπει να καταγραφεί η μεγάλη τάση των περισσότερων 

εκπαιδευτικών να εκτιμούν πως η μεγαλύτερη έκθεση των δίγλωσσων μαθητών στη 

Γ2, συσχετίζεται με την κοινωνική κινητικότητα των μεταναστών στην ελληνική 

κοινωνία, αλλά και τη σύσταση μια νέας ταυτότητας που τους φέρνει πιο κοντά στη 

χώρα υποδοχής και τους κατοίκους της τελευταίας. Ήδη έχει δειχθεί πως όσο πιο 

μεγάλη είναι η έκθεση των δίγλωσσων μαθητών στη Γ2 και όσο πιο νωρίς έρχονται οι 
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τελευταίοι στην Ελλάδα, τόσο πιο εύκολα και χωρίς εμπόδια αφομοιώνονται σε 

όλους τους τομείς δραστηριότητας που απαιτεί η ζωή στην χώρα υποδοχής. Ως εκ 

τούτου, από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών διαφαίνεται πως οι τελευταίοι 

υιοθετούν τον αφομοιωτικό λόγο της πλειονότητας : «καταρχήν αυτά τα παιδιά 

έρχονται αν όχι μωρά στην Ελλάδα, έρχονται στην αα, κατά την διάρκεια της 

δημοτικής τους εκπαίδευσης. Οπότε κατά κάποιον τρόπο έχουν διδαχθεί, εε, την 

Ελληνική γλώσσα στο δημοτικό. Όταν έρχονται στο Λύκειο είναι κάπως διαφορετικά 

τα πράγματα γιατί οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Οπότε υπάρχει μία δυσκολία 

προσαρμοστικότητας, ιδιαίτερα στην Ελληνική γλώσσα, στον γραπτό λόγο, στον 

προφορικό δεν θα το’ λεγα δηλαδή η επικοινωνία τους με τα άλλα παιδιά είναι 

ισότιμη και άψογη θα έλεγα» (εκπαιδευτικός 29), «υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, εε 

που γίνονται ίσως μεγαλύτερες αν το παιδί δεν έχει γεννηθεί κιόλας εδώ…Παιδί 

μεταναστών… Αν έρχεται από κάποια ηλικία και μετά, 5-6 χρονών, νομίζω οι 

δυσκολίες είναι περισσότερες. Δεν θα συναντήσεις τόσες πολλές αν γεννηθεί εδώ. 

Εεε, παρόλα αυτά δυσκολίες υπάρχουν που οφείλονται νομίζω και στην γλώσσα μας 

επειδή έχει σύνθετη δομή. Εεε, νομίζω και η γραμματική της σύνθετη και το 

συντακτικό σύνθετο», «αυτά τα παιδιά νομίζω εδώ ενσωματώνονται καλά στο 

κοινωνικό τους περίγυρο , στην παρέα τους. Νομίζω δεν είμαστε ρατσιστική χώρα», 

«και τα παιδιά, και με χαρά το λέω ας πούμε αυτό, αισθάνονται ότι έχουν 

ενσωματωθεί, ότι είναι αποδεκτά από τα δικά μας τα παιδιά, να το πω σε εισαγωγικά 

έτσι, τα ελληνόπουλα και λοιπά, και αυτό είναι νομίζω το καλό μήνυμα που πρέπει να 

περάσει δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περάσει μέσα από αυτήν την έρευνα, αλλά 

είναι νότα νομίζω καλή» (εκπαιδευτικός 12), «έχω την εε αίσθηση, ότι τις 

περισσότερες φορές και μετά από ερωτήσεις που έχω κάνει, έχω την αίσθηση λοιπόν 

ότι μέσα στο σπίτι δεν μιλούν την Ελληνική γλώσσα, εε, ή δεν την μιλούν συνεχώς. 

Επίσης έχω εντοπίσει πολύ συχνά ότι βλέπουν τηλεοπτικά κανάλια που δεν 

χρησιμοποιούν την Ελληνική γλώσσα δηλαδή χρησιμοπ… βλέπουνε τηλεοπτικά 

κανάλια από την πατρίδα τους, δορυφορικά κανάλια δεν ξέρω πάντως επηρεάζονται 

και τηλεοπτικά. Επίσης βλέπουν ταινίες οι οποίες δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα, 

εε, και γενικότερα, το γλωσσικό τους περιβάλλον δεν, εε,  χρησιμοποιεί την Ελληνική 

γλώσσα και αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη σχέση τους με τα Ελληνικά» 

(εκπαιδευτικός 1). 

  Από μια άλλη πλευρά, μέσα από τον λόγο των εκπαιδευτικών, αναδεικνύεται 

η πρόθεση των τελευταίων να ωθήσουν τους δίγλωσσους μαθητές στο να 
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καλλιεργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την Γ2 είτε στο οικογενειακό 

περιβάλλον είτε στο ευρύτερο κοινωνικό (παρέες, σχολείο). Ως εκ τούτου ο λόγος 

των εκπαιδευτικών σε αυτές τις δηλώσεις διανθίζεται από κατευθυντικές πράξεις 

ομιλίας : «Να αισθανθούν, συγνώμη, να αισθανθούν ότι υπάρχει κάποιος δίπλα που 

μπορεί να τους βοηθήσει στην πορεία τους αυτή προς την εκμάθηση» (εκπαιδευτικός 

12), «Όσο αναφορά τον προφορικό λόγο μπορούμεε και συχνά πρέπει ή φροντίζουμε 

να κάνουμε ε το εξής: Να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά «Ποια είναι η 

γνώμη σου Μαριάμ γι’ αυτό εεε που συζητάμε;»  και τα θέματα γενικά που συζητάμε 

ας πούμε στην λογοτεχνία της Ά Λυκείου. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη είναι μέσα 

από την καθημερινή ζωή και είναι προσεγγίσιμα και εύκολα για τον καθένα. «Ποια 

είναι η γνώμη γι’ αυτό το θέμα περισσότερες ευκαιρίες λοιπόν για συμμετοχή στον 

προφορικό λόγο» , «Επίσης όσο αναφορά τον προφορικό λόγο καλό θα ήταν ΝΑ 

(αυτό όμως δεν το κάνουμε δυστυχώς πολύ συχνά) εεμ αμμ εεεμ να γράφουν λίγο 

περισσότερο, έστω και μία παράγραφο περισσότερο…», «Επίσης ένας άλλος τρόπος 

που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αλλά εμμμ δεν τα κάνουμε συχνά…είναι 

να δίνουμε τα κίνητρα, την ενθάρρυνση να διαβάζουν λίγο περισσότερο…» 

(εκπαιδευτικός 1), «Να ενθαρρύνει λοιπόν το παιδί να αα πλησιάσει τον καθηγητή, να 

μεταφέρει ερωτήματα. Προφανώς και σε ώρα εκτός μαθήματος. Κάτι άλλο που 

επίσης μπορεί να βοηθάει είναι το εξής, όταν έχει προκύψει και όταν έχει αα, 

αντιληφθεί ο καθηγητής ότι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο εε δημιουργεί προβλήματα 

και έχει… έχουν πολλοί μαθητές σ ’αυτή την ομάδα απορίες αυτό που μπορεί να 

κάνει έτσι ίσως λίγο πιο διακριτικά, είναι να αα γίνει μια επανάληψη απ ‘ όλη την 

τάξη έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους μεν μαθητές οι οποίοι κατέχουν το 

αντικείμενο να το αφομοιώσουν λίγο καλύτερα, σ ‘ αυτούς δε τους μαθητές να δοθεί 

η ευκαιρία να καλύψουν έστω κάποια από τα κενά» (εκπαιδευτικός 14), «Θα έλεγα 

ότι θα ήταν καλό να υπάρχει πληροφόρηση, εε, απ’ ότι γνωρίζω στο πανεπιστήμιο 

υπάρχουν τμήματα ένταξης και μάθησης της Ελληνικής γλώσσας ακόμη και για τους 

ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά μας, οπο… τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούνε 

δωρεάν τέτοιου είδους μαθήματα, χωρίς να πηγαίνουν σε ένα φροντιστηριακό 

μάθημα εε» (εκπαιδευτικός 29). 

 Παρόλα αυτά, υπάρχει και ένα ποσοστό εκπαιδευτικών που αντιπροσωπεύει 

την άποψη σύμφωνα με την οποία η υποδοχή και κυρίως η αφομοίωση των 

δίγλωσσων μαθητών και των γονιών τους στο σχολικό και ευρύτερο εκπαιδευτικό και 

κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής δεν γίνεται αυτόβουλα, αλλά κατόπιν 
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επιβολής, προκειμένου οι ίδιοι οι μαθητές και οι γονείς τους να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στην ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, διαπιστώνεται 

μια αντίσταση στον κυρίαρχο αφομοιωτικό λόγο, καθώς οι επιλογές των δίγλωσσων 

μαθητών και των γονιών τους δεν είναι προϊόν αυτόνομης επιλογής αλλά εκ των έξω 

επιβολής : «καταρχήν αυτά τα παιδιά έρχονται αν όχι μωρά στην Ελλάδα, έρχονται 

στην αα, κατά την διάρκεια της δημοτικής τους εκπαίδευσης. Οπότε κατά κάποιον 

τρόπο έχουν διδαχθεί, εε, την Ελληνική γλώσσα στο δημοτικό. Όταν έρχονται στο 

Λύκειο είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα γιατί οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. 

Οπότε υπάρχει μία δυσκολία προσαρμοστικότητας, ιδιαίτερα στην Ελληνική γλώσσα, 

στον γραπτό λόγο, στον προφορικό δεν θα το’ λεγα δηλαδή η επικοινωνία τους με τα 

άλλα παιδιά είναι ισότιμη και άψογη θα έλεγα», «Είναι γεγονός… ότι παιδάκια που 

έρχονται ως οικονομικοί μετανάστες σε μία χώρα υποδοχής, για παράδειγμα στην 

Ελλάδα, το πρώτο διάστημα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ένταξης, προσαρμογής, 

κοινωνικοποίησης. Ίσως χάσουν τους φίλους τους, τις φίλες τους. Από την άλλη, 

έχουμε και την αντιμετώπιση τους από τα παιδ... τα παιδιά που ζούνε στη Ελλάδα, 

γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είναι Ελληνόπουλα. Οπότε όλο αυτό μαζί νομίζω ότι 

χαμηλώνει την αυτοπεποίθηση αυτόν τον παιδιών, αλλά και εκ των πραγμάτων 

επειδή υπάρχει οικονομική δυσκολία», «το οικογενειακό περιβάλλον τέτοιων 

παιδιών, τουλάχιστον όσων έχω γνωρίσει εγώ, εεε είναι χαμηλού θα έλεγα 

κοινωνικού επιπέδου, δηλαδή πρόκειται για γονείς που ασχολούνται με χειρονακτικές 

,θα έλεγα, εργασίες, ή γονείς που κατά περίπτωση μπορεί να είναι και άνεργοι, ή ο 

ένας από τους δυο, οπότε λοιπόν και το προφίλ τους είναι λίγο χαμηλό, δηλαδή είναι 

άνθρωποι χαμηλών τόνων, άνθρωποι που ακούνε τον καθηγητή.  Άλλοι γονείς θέλουν 

να προσδώσουν κίνητρα στα παιδιά τους άλλοι πάλι αποδέχονται την κατάσταση 

όπως έχει» (εκπαιδευτικός 29), «έχω την εε αίσθηση, ότι τις περισσότερες φορές και 

μετά από ερωτήσεις που έχω κάνει, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μέσα στο σπίτι δεν 

μιλούν την Ελληνική γλώσσα, εε, ή δεν την μιλούν συνεχώς. Επίσης έχω εντοπίσει 

πολύ συχνά ότι βλέπουν τηλεοπτικά κανάλια που δεν χρησιμοποιούν την Ελληνική 

γλώσσα δηλαδή χρησιμοπ… βλέπουνε τηλεοπτικά κανάλια από την πατρίδα τους, 

δορυφορικά κανάλια δεν ξέρω πάντως επηρεάζονται και τηλεοπτικά. Επίσης βλέπουν 

ταινίες οι οποίες δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα, εε, και γενικότερα, το γλωσσικό 

τους περιβάλλον δεν, εε,  χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα και αυτό δυσχεραίνει 

ακόμα περισσότερο τη σχέση τους με τα Ελληνικά» (εκπαιδευτικός 1) 
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9. Συζήτηση 

 

Η παρούσα έρευνα κατά πρώτον έχει καταγράψει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις μαθησιακές δυσκολίες των 

παιδιών με μεταναστευτικό προφίλ. Οι δυσκολίες των παιδιών έχουν εστιαστεί στην 

εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 και στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (εν 

προκειμένω αγγλικά, γαλλικά). Στην έρευνα, καταγράφονται οι δυσχέρειες πού οι 

μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ συναντούν προκειμένου να κατακτήσουν τη Γ2. 

Δευτερευόντως, έχει επιδιωχθεί να αναδειχθεί το πού εντοπίζεται η διαφοροποίηση 

των δίγλωσσων μαθητών στον τομέα της επίδοσής τους στο σχολείο. Τρίτον, έχουν 

καταγραφεί οι τα ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα που αναδύονται και αφορούν 

τους δίγλωσσους μαθητές και την ίδια στιγμή εξετάζονται οι τεχνικές που 

μετέρχονται οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τις όποιες μαθησιακές 

δυσκολίες. Τέλος έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις που κάνουν οι τελευταίοι ώστε 

να εξαλειφθεί τελείως το άνωθεν πρόβλημα.  

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας μπορεί να ειπωθεί πως έχουν 

επιβεβαιωθεί οι αρχικές υποθέσεις εργασίας. Πιο συγκεκριμένα : 

Σε μια πρώτη φάση, αυτό που εξάγεται από όλες τις απομαγνητοφωνημένες 

συνεντεύξεις είναι πως όλοι εκπαιδευτικοί έχουν βρεθεί σε τάξεις με δίγλωσσους 

μαθητές ήτοι με μαθητές οι οποίοι κατάγονται από μετανάστες γονείς και ως εκ 

τούτου τίθεται ως βάση της έρευνας το ότι οι μαθητές αυτοί έχουν την ελληνική ως 

τη γλώσσα υποδοχής (γλώσσα στόχος) Γ2. Οι μαθητές αυτοί θεωρούνται δίγλωσσοι 

έστω κι αν ακόμη η μητρική τους γλώσσα (Γ1) τελεί υπό αδράνεια. Συνολικά, μπορεί 

να ειπωθεί πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, μέσα από την αξιολόγηση των 

στοιχείων που διαμορφώνουν το δίγλωσσο άτομο, καταγράφει ένα ποσοστό 

αρνητικής αξιολόγησης μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό της θετικής αξιολόγησης. Το 

παραπάνω ποσοστό προκύπτει από τους ισχυρισμούς των πρώτων για το ότι οι 

δίγλωσσοι μαθητές συγχέουν τις δύο γλώσσες, Γ1 και Γ2, μαθαίνουν βιαστικά και 

κατ’ ανάγκη ό,τι μαθαίνουν, και ως εκ τούτου δε γνωρίζουν να εκφράσουν 

κατάλληλα αυτό που θέλουν να πούνε.  

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα ποσοστό εκπαιδευτικών και από τα δύο 

γκρουπ, δηλαδή το ένα των φιλολόγων της ελληνικής γλώσσας και το δεύτερο των 

καθηγητών των ξένων γλωσσών (αγγλικά και γαλλικά) το οποίο επιδίδει 

πλεονεκτήματα στον δίγλωσσο μαθητή σε ό,τι αφορά τον γνωστικό και γλωσσικό 
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τομέα, πλεονεκτήματα τα οποία βοηθούν σημαντικά τον τελευταίο να αναπτύξει 

μεταγνωστικές δεξιότητες, μολονότι είναι αδιαμφισβήτητο πως στην αρχή θα 

συναντήσει αρκετές δυσκολίες41. Εξάλλου, είναι επιστημονικά αποδεκτό πως η 

διγλωσσία επιδρά θετικά στο θέμα της εκμάθησης μιας άλλης γλώσσας (εκτός από 

την Γ1), αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών, βοηθώντας τα 

να αναπτύξουν δεξιότητες σε δύο ή και περισσότερες γλώσσες μέσα από την 

βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας εν γένει και εν τέλει να προβούν σε μια 

αποτελεσματική εφαρμογή τους (Baker 2000). Η θετική αξιολόγηση των δίγλωσσων 

μαθητών μπορεί να στηριχθεί και στο ότι οι πρώτοι έχουν αποκτήσει επικοινωνιακές 

δεξιότητες ανεπτυγμένες, μπορούν και διαχειρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

γλωσσικές πληροφορίες που λαμβάνουν και συνακόλουθα διαθέτουν μια σαφώς 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα σκέψης από ό,τι οι μονόγλωσσοι μαθητές. Επιπλέον, οι 

παραπάνω μαθητές είναι εξοικειωμένοι ήδη με ένα πολιτισμό και τώρα στη χώρα 

υποδοχής εξοικειώνονται με έναν ακόμη.  

Σε δεύτερη φάση και μέσα από την ανάλυση του πρώτου θεματικού άξονα 

που αφορά τις δυσχέρειες που συναντούν οι δίγλωσσοι μαθητές στην εκμάθηση της 

Γ2 καταγράφονται ποικίλοι και διαφορετικοί μεταξύ τους παράγοντες. Οι τελευταίοι 

αποτυπώνονται στις συνεντεύξεις και είναι το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η χρήση της Γ1 στο οικογενειακό 

περιβάλλον, η ανεπαρκής ικανότητα στη Γ2 επηρεάζει την εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας. 

 Ως εκ τούτου, βασικό πρόβλημα συνιστά ο βαθμός έκθεσης του μαθητή με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο στην ελληνική ως Γ2. Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών επισημαίνεται πως, όταν τα παιδιά, των οποίων οι γονείς 

μεταναστεύουν στην Ελλάδα, έρχονται στη χώρα σε κάπως μεγάλη ηλικία (μετά τα 6-

7 έτη), συναντούν περισσότερες δυσκολίες στους προαναφερθέντες τομείς. Πέρα, 

όμως, από τις συγκεκριμένες δυσκολίες, εμπόδιο στην εκμάθηση της ελληνικής 

συνιστά και το οικογενειακό και μορφωτικό επίπεδο με το οποίο έρχονται οι 

δίγλωσσοι μαθητές σε επαφή καθημερινά. Με άλλα λόγια, άλλοτε η οικογένεια 

στηρίζει και ενισχύει την προσπάθεια του παιδιού και άλλοτε την ανακόπτει ή 

αναστέλλει την εξέλιξή της. Κι εδώ σημαντικό ρόλο παίζει το μορφωτικό υπόβαθρο 

που έχουν οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών. 

                                                 
41 Shin & Krashen 1996. Βλ., επίσης, Σκούρτου 2011 : 111, η οποία παραπέμπει στους Bialystock 

1988, 2001, Bialystock & Cummins 1991, Collier & Thomas 1997. 
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Οι συνεντευξιαζόμενοι έχουν επισημάνει πως οι παράγοντες που κωλύουν την 

εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 αλλά και μιας ξένης γλώσσας είναι κυρίως η 

οικογένειά τους, καθώς εκεί, όπως καταγράφεται από ορισμένους 

συνεντευξιαζόμενους, οι μαθητές αναγκάζονται να μιλούν την Γ1 είτε με τους γονείς 

τους είτε με το ευρύτερο – εάν υπάρχει – οικογενειακό τους περιβάλλον, δηλαδή τον 

παππού και την γιαγιά, τον θείο και την θεία. Παράλληλα, παράγοντας που 

δυσχεραίνει την εκμάθηση της Γ2 αλλά και μιας ξένης γλώσσας είναι και το χαμηλό 

μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των γονέων τους. Οι τελευταίοι, εάν δεν έχουν 

αποφασίσει σταθερά και αμετάκλητα να μείνουν στη χώρα υποδοχής, μπορεί να μη 

θέλουν να μιλάνε την γλώσσα υποδοχής και αυτοί οι ίδιοι ή λόγω του περιορισμένου 

κοινωνικής τους ορίζοντα δεν έρχονται σε επαφή παρά μόνο με άτομα που μιλούν την 

Γ1.  

Από την άλλη μεριά, ωστόσο, υπάρχουν και οι παράγοντες εκείνοι που 

βοηθούν στην γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εκμάθηση της Γ2 ή και μιας 

ξένης γλώσσας και αυτοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πρώτα-πρώτα εξωγενείς, 

όπως το περιβάλλον του σχολείου και οι ομάδες των φίλων που έχουν οι μαθητές με 

μεταναστευτικό προφίλ. Με δεδομένο το γεγονός πως η όσο το δυνατόν συχνότερη 

επαφή με τη γλώσσα στόχο σε όλα της τα επίπεδα (είτε καθημερινή επαφή είτε 

επαφές στενότερες και πιο επίσημες, όπως για παράδειγμα οι τραπεζικές συναλλαγές) 

και η καθημερινή άσκησή της βοηθά το άτομο να την αφομοιώσει καλύτερα, οι δύο 

προαναφερθέντες παράγοντες συνιστούν καθοριστικό μοχλό για την κατάκτησή της. 

Όσον αφορά τις ομάδες των φίλων που έχουν οι δίγλωσσοι μαθητές, καθώς οι πρώτοι 

αποτελούν τους μητρικούς ομιλητές της γλώσσας υποδοχής, δύναται να συντελέσουν 

θετικά στην εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τη 

γλώσσα σε επίσημο επίπεδο, αυτή διδάσκεται καθημερινά από τον επίσημο φορέα 

του κράτους, το σχολείο. 

Πέρα από τους δύο παραπάνω παράγοντες, ένας σημαντικός αρωγός στην 

εκμάθηση της μιας δεύτερης γλώσσας είναι η παρότρυνση των γονέων καθώς και το 

μορφωτικό επίπεδο των τελευταίων. Οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είθισται 

αφενός να παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους αφετέρου να τα ωθούν στην 

εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας και τρίτης γλώσσας εκτός της Γ1. Προς επίρρωση 

των προσπαθειών των γονέων λειτουργούν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ωθούν τους 

γονείς των δίγλωσσων μαθητών να χρησιμοποιούν στο στενό οικογενειακό τους 
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περιβάλλον αλλά και σε όλες τις μορφές επικοινωνίας με τα παιδιά τους τη γλώσσα 

στόχο42. 

Επιπλέον, ως προς τη σημασία της Γ1 στην εκμάθηση της Γ2 ή και μιας ξένης 

γλώσσας οι υπό συνέντευξη εκπαιδευτικοί διχάζονται στις απόψεις τους. Έτσι, ενώ 

υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν πως είναι αδιάφορο εάν ένα παιδί κατέχει ήδη μια 

γλώσσα στο εάν θα μάθει μια δεύτερη ή και μια τρίτη, από την άλλη μεριά ανάμεσά 

τους βρίσκονται κι εκείνοι που υποστηρίζουν πως η ήδη προϋπάρχουσα Γ1 βοηθά 

στην κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της Γ2 ή και της ξένης γλώσσας, 

καθώς θέτει σε ενέργεια και ανακαλεί όρους και έννοιες που ο μαθητής ήδη κατέχει 

(Baker 2001, Σκούρτου 2002). Για τους τελευταίους μάλιστα η γνώση της Γ1 συνιστά 

προσόν, καθώς από αυτήν ανακαλούν και μεταφέρουν τόσο δεξιότητες και 

στρατηγικές όσο και γνωστικές λειτουργίες στην Γ2 ή και στην ξένη γλώσσα.  

Παράλληλα, η διγλωσσία δεν αποτελεί τροχοπέδη αλλά τουναντίον συντελεί 

θετικά ως παράγοντας που διευκολύνει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, γεγονός 

που αποτυπώνεται και στις απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων υπό μελέτη. 

Συγκεκριμένα, εκτός από την θετική άποψη των υπό συνέντευξη εκπαιδευτικών, και 

εγκεκριμένες μελέτες έχουν αποδείξει πως η μεταγλωσσική επίγνωση των δίγλωσσων 

μαθητών συνιστά μια μεταβλητή που θέτει σε πλεονεκτικότερη θέση τους 

δίγλωσσους από τους μονόγλωσσους μαθητές (Cenoz & Genesee 1998). Τα μόνα 

προσκόμματα που αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς έχουν να κάνουν με την 

ηλικία του εκάστοτε μαθητή.  

Στη συνέχεια, σε τρίτη φάση επιδιώκεται να καταγραφούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την επίδοση των δίγλωσσων μαθητών. Στο στάδιο αυτό, 

επισημαίνεται από όλους τους εκπαιδευτικούς πως υπάρχουν δυσκολίες στην 

εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 αλλά και μιας ξένης γλώσσας και αυτές τις 

εντοπίζουν όλοι όσοι έδωσαν συνέντευξη (ήτοι και οι εκπαιδευτικοί της ελληνικής 

γλώσσας-φιλόλογοι, αλλά και οι καθηγητές ξένων γλωσσών αγγλικών / γαλλικών) 

στον γραπτό κυρίως λόγο των δίγλωσσων μαθητών. Στα θεωρητικά μαθήματα οι 

εκπαιδευτικοί της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή οι φιλόλογοι σημειώνουν δυσχέρειες 

των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ στη γραπτή ανάπτυξη και απόδοση 

σύνθετων εννοιών και μία εκπαιδευτικός επισημαίνει δυσκολίες στο λεξιλόγιο και 

στην ορθογραφία. Αυτό μπορεί εύλογα να κατανοηθεί λόγω της μακραίωνης εξέλιξης 

                                                 
42 Σκούρτου 2011 : 118, η οποία παραπέμπει στους Χατζηδάκη 2005 και Μαλιγκούδη 2009. 
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της ελληνικής γλώσσας, τύποι της οποίας εξέλιξης αυτής συναντώνται και σήμερα, 

γεγονός που προκαλεί αμηχανία και δυσκολεύει τον υπό μελέτη μαθητή. Από την 

άλλη πλευρά, οι καθηγητές των ξένων γλωσσών δεν εντοπίζουν κάποια 

διαφοροποίηση ανάμεσα στους δίγλωσσους και μονόγλωσσους μαθητές, ει μη μόνον 

στην περίπτωση που οι πρώτοι καταφεύγουν στην Γ1 για να ερμηνεύσουν καλύτερα 

μερικά γλωσσικά φαινόμενα (Κλεάνθους 2009). Επίσης, στη θεματική ενότητα που 

αφορά στις διαφορές στη σχολική επίδοση των μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

μαθητών θα μπορούσε να ειπωθεί αυτό που καταγράφεται από όλους τους 

συνεντευξιαζόμενους, η ηλικία.  

Έτσι, λοιπόν, μετά από τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων έχει 

αποδειχθεί πως ένας ενήλικας μπορεί να κατακτήσει μια γλώσσα στόχο (Γ2) με το 

πέρας δύο ετών, ενώ ένα παιδί για να φτάσει στο ίδιο επίπεδο θα χρειαστεί να 

περάσει χρονική περίοδος ίση με πέντε ή και επτά έτη. Αυτό βασικά συμβαίνει διότι, 

από τη στιγμή που έχει επέλθει η εκμάθηση της Γ1 είναι πιο εύκολη η εκμάθηση της 

Γ2 ή και μιας ξένης γλώσσας (Cummins 2000). Εδώ μπορεί να προστεθεί πως το 

πολιτισμικό φορτίο του οποίου είναι φορείς οι ενήλικες είναι συγκριτικά μεγαλύτερο 

σε σχέση με τα μικρότερα σε ηλικία άτομα, γεγονός που επιτείνει στη γρηγορότερη 

εκμάθηση της Γ2 ή και της ξένης γλώσσας. Από μια άλλη οπτική γωνία και μέσα από 

το λόγο ορισμένων εκπαιδευτικών καταγράφονται δηλώσεις πως δεν υπάρχει 

διαφορά στην επίδοση των μονόγλωσσων από τα δίγλωσσα παιδιά γενικά.  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, δηλώνουν πως τα παιδιά με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο σημειώνουν χαμηλότερη επίδοση έναντι των 

μονόγλωσσων συμμαθητών τους εξαιτίας του προφανούς λόγου, της γνώσης της 

γλώσσας43. Κι εδώ κυρίως εστιάζουν το πρόβλημα οι ερωτηθέντες φιλόλογοι της 

ελληνικής γλώσσας. Οι υπό συνέντευξη εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως οι ελλείψεις 

στο μάθημα της γλώσσας σπρώχνουν πολλά παιδιά δίγλωσσα να είναι ανασφαλή, να 

μην εκφράζουν τις απορίες τους στην τάξη και συνακόλουθα 

αυτοπεριθωριοποιούνται κάπως. Επίσης, το γεγονός πως αυτά τα παιδιά προέρχονται 

από άλλη χώρα τα φέρνει σε δύσκολη θέση και τα καθιστά ενίοτε εσωστρεφή, κυρίως 

τα κορίτσια (Kamabenick & Clemens Noda 2004). Εάν δεν καταλαβαίνουν κάποια 

ερώτηση στο μάθημα, αμέσως γίνονται αντικείμενο πειράγματος και δυσμενούς 

σχολιασμού, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο να 

                                                 
43 Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το ερευνητικό πρόγραμμα των Γκότοβου & Μάρκου 2004 σημειώνει 

αρνητικά αποτελέσματα στην επίδοση των δίγλωσσων σε σχέση με τους μονόγλωσσους μαθητές. 
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σχηματίζουν και αρνητική εικόνα για το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί εδώ κατέθεσαν 

την άποψη πως η ισχυρή προσωπικότητα συνιστά το αντίδοτο για να ξεπεραστεί το 

πρόβλημα. Εν τέλει, όσον αφορά το κατά πόσο ενδιαφέρονται τα μονόγλωσσα ή 

δίγλωσσα παιδιά για την επίδοσή τους, σε αυτό τον τομέα οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 

πως και τα δύο γκρουπ μαθητών ενδιαφέρονται για τη σχολική τους επίδοση και οι 

γονείς τους αλλά κατά περίπτωση.  

Στην τέταρτη φάση, η οποία περιλαμβάνει τα ευρύτερα εκπαιδευτικά 

προβλήματα, πρέπει να  ειπωθεί πως ενδιαφέρουσες ήταν οι δηλώσεις των υπό 

έρευνα εκπαιδευτικών, καθώς μέσα από το λόγο τους έχει καταγραφεί η άποψή τους 

για τη συμπεριφορά των δίγλωσσων μαθητών εντός τάξης, το ενδιαφέρον που 

δείχνουν για τους τελευταίους οι γονείς τους, αλλά και η οργάνωση του σχολικού 

περιβάλλοντος.  

Έτσι, έχει αποτυπωθεί πως η συμπεριφορά στην τάξη των δίγλωσσων 

μαθητών δεν είναι σταθερά η ίδια. Με άλλα λόγια, η συμπεριφορά των παραπάνω 

μαθητών γνωρίζει διακυμάνσεις, καθώς άλλοτε επιδεικνύουν αποκλίνουσα 

συμπεριφορά λόγω της μη αποδοχής τους από τους μονόγλωσσους συμμαθητές τους 

και εμφανίζουν συμπεριφορά περιθωριοποίησης. Άλλοτε πάλι καταγράφεται 

συμπεριφορά ανεξάρτητη από τη διγλωσσία και τυπική συμπεριφορά των δίγλωσσων 

μαθητών με ανάλογη συμμετοχή τους στα μαθήματα  Δε λείπουν βέβαια και οι φορές 

κατά τις οποίες οι δίγλωσσοι μαθητές επιδεικνύουν συμπεριφορά ανασφαλή εξαιτίας 

των γλωσσικών ελλείψεων στη Γ2 και συμπεριφορά ανασφαλή εξαιτίας των χαμηλών 

επιδόσεων στα θεωρητικά μαθήματα και στην ξένη γλώσσα και λόγω της 

πολιτισμικής ετερότητας. Αυτά όλα, όμως, μπορεί και να εκλείπουν και οι δίγλωσσοι 

μαθητές να εμφανίζουν μια συμπεριφορά αυτοπεποίθησης εξαιτίας της αποδοχής των 

δίγλωσσων από τους συμμαθητές τους. 

Υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που υποστηρίζουν πως, λόγω της 

καθημερινής βιοπάλης, οι γονείς των δίγλωσσων μαθητών με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο ενδιαφέρονται λιγότερο έναντι των μονόγλωσσων συμμαθητών τους. Οι 

γονείς των τελευταίων δε διστάζουν να έρθουν στο σχολείο και να συνεργαστούν με 

τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους. Από την άλλη, υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί 

εκείνοι που εκτιμούν πως το μορφωτικό επίπεδο αλλά και η σταθερή απόφαση των 

γονιών αυτών των μαθητών να μείνουν στη χώρα υποδοχής και να σταδιοδρομήσουν 

τους σπρώχνει να ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την επίδοση των 

παιδιών τους τόσο στη Γ2 όσο και στην ξένη γλώσσα. Μάλιστα ορισμένοι 
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εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως οι γονείς των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο 

ενδιαφέρονται περισσότερο, λόγω του ότι προέρχονται από άλλη χώρα και τους 

ενδιαφέρει άμεσα η ομαλή ένταξη του παιδιού τους στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

ιστό της χώρας υποδοχής.  

Περνώντας στην Πέμπτη φάση η οποία αφορά τις τεχνικές που μετέρχονται οι 

υπό εξέταση εκπαιδευτικοί προκειμένου να αναχαιτίσουν τυχόν προβλήματα 

ανομοιογενούς εξέλιξης της τάξης τους, δηλαδή στην τέταρτη θεματική ενότητα, οι 

πρώτοι κατέθεσαν μια σειρά από στρατηγικές και μεθόδους που έχουν στο 

οπλοστάσιό τους. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δηλώνουν πως 

δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για έκφραση στον προφορικό λόγο στα παιδιά με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο και μάλιστα τα παρακινούν και οι ίδιοι ενίοτε να πάρουν 

το λόγο και να εκφράσουν τις απόψεις τους στην γλώσσα υποδοχής Γ2. Για τους 

καθηγητές των ξένων γλωσσών δεν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα, καθώς, όπως έχει 

σημειωθεί, τα δίγλωσσα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Από την άλλη 

πλευρά, σε ό,τι αφορά τον γραπτό λόγο, οι υπό μελέτη εκπαιδευτικοί φιλόλογοι της 

ελληνικής γλώσσας κατέθεσαν πως είναι περισσότερο περιγραφικοί στις 

παρατηρήσεις τους στα παραπάνω παιδιά, ώστε τα τελευταία να εντοπίσουν τις 

αδυναμίες τους – κυρίως εκφραστικές και συντακτικού χαρακτήρα – και να προβούν 

στις απαραίτητες βελτιώσεις. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και η άποψη μιας πολύπειρης εκπαιδευτικού η 

οποία κατέθεσε πως συστήνει στα παραπάνω παιδιά να διαβάζουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο εγχώρια λογοτεχνία, καθώς μέσα από την επαφή με τα κείμενα θα 

μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ευκολότερα τη χρήση και τη λειτουργία της 

γλώσσας σε όσο το δυνατόν περισσότερα επίπεδα και να εμπλουτίσουν παράλληλα το 

λεξιλόγιό τους (πιο ειδικά η ανωτέρω εκπαιδευτικός δήλωσε πως συστήνει Πηνελόπη 

Δέλτα). Ωστόσο, όλοι οι εκπαιδευτικοί είπαν πως πάντοτε δίνουν επιπλέον ασκήσεις 

βελτίωσης σε όποιοι από τα παιδιά με μεταναστευτικό προφίλ τους ζητήσει κάτι 

ανάλογο. 

Μια ακόμη διδακτική παρέμβαση η οποία υποστηρίζεται από κάποιους 

εκπαιδευτικούς και η οποία μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση των δίγλωσσων 

μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι η διαπραγμάτευση πολιτισμικών 
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θεμάτων44. Από τη στιγμή που οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν δουλέψει με 

πολιτισμικά θέματα (μέσα από προγράμματα πρότζεκτ) και αποδέχονται πως η 

ετερογένεια είναι θετικό σημείο για κάθε τάξη, δουλεύουν με κριτήρια αξιολόγησης 

τα οποία περιέχουν θέματα πολιτισμού, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά με 

μεταναστευτικό προφίλ να εκφράσουν τις δικές τους στάσεις και τα ‘πιστεύω’. 

Η τελευταία θεματική ενότητα που τέθηκε υπό έρευνα στην παρούσα εργασία 

με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αυτή που αφορά στις 

προτάσεις των τελευταίων για την υπερπήδηση των δυσχερειών που έχουν να κάνουν 

με τα δίγλωσσα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο και περιλαμβάνεται στην έκτη 

φάση. Μέσα από τις ληφθείσες συνεντεύξεις γίνεται κατανοητό πως η πλειονότητα 

των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα δεν έχει λάβει μια επιμόρφωση ή κάποια κατάρτιση 

σε θέματα που αφορούν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και θέματα που ανακύπτουν 

από αυτήν όπως η διγλωσσία. Είναι αλήθεια πως το εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ελλάδας βρέθηκε απροετοίμαστο στο να διαχειριστεί μεγάλα μεταναστευτικά 

ρεύματα. Οι τάξεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μετατράπηκαν σε ένα 

γλωσσικό και πολυπολιτισμικό μωσαϊκό, καθώς τη δεκαετία του 1970 η 

μετανάστευση από την Γερμανία, την Αμερική, τον Καναδά και την Νότιο Αφρική. 

Ακολούθως, τη δεκαετία του ’90 καταγράφεται στην ελληνική πραγματικότητα κι 

επικράτεια εισροή πληθυσμιακού δυναμικού από την πρώην Σοβιετική Ένωση και 

την Αλβανία. Για τον λόγο αυτό το 1970 πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση, ώστε να αναχαιτιστεί το πρόβλημα που προέκυψε με την 

μετεγκατάσταση του πληθυσμιακού αυτού ρεύματος από το εξωτερικό και 

παράλληλα έχουν εγκαινιαστεί τα τμήματα ένταξης και υποδοχής, τα οποία 

προσπαθούν να εντάξουν ομαλά τους μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ στη νέα 

κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα.  

Ως εκ τούτου, η συνεχής και μακροπρόθεσμη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

με σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης προβάλλει αναγκαία, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή, να εγκαινιάσουν και να εξοικειωθούν με τις 

κατάλληλες μεθόδους εκπαίδευσης και διδασκαλίας προς τους μαθητές με το 

μεταναστευτικό υπόβαθρο (Mohan, Leung & Davison 2001). Και η επιτυχία του 

μαθητή με το μεταναστευτικό προφίλ στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής 

εξαρτάται όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς που θα πρέπει, όταν έχουν πολύγλωσσες 

                                                 
44 Σύμφωνα με τον Bourdieu 1973, τα θέματα του πολιτισμού (capital social) συνεπιφέρουν μια 

ευρύτητα από οφέλη τα οποία ενισχύουν τη σχολική πρόοδο. 
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και πολυπολιτισμικές τάξεις, να αναστοχαστούν και να αναπροσαρμόσουν τη 

διδασκαλία τους στις ανάγκες και των δίγλωσσων μαθητών45. Άλλωστε, οι ίδιοι οι 

υπό συνέντευξη εκπαιδευτικοί εκφράζουν με γενική ομοθυμία και ομόφωνα την 

βούληση να παρακολουθήσουν ανάλογα μεγαλεπήβολα επιμορφωτικά σεμινάρια και 

προγράμματα κατάρτισης (Αθανασίου 2012, Stamou & Dinas 2009, Tsokalidou 2005, 

Σκούρτου, Βρατσάλης & Γκόβαρης 2004). 

Πηγαίνοντας παραγωγικά από τα γενικά στα ειδικότερα, είναι απαραίτητο να 

καταγραφεί η πρόταση πολλών εκπαιδευτικών να αυξηθεί σε ώρες και να ενισχυθεί 

συνακόλουθα από το ΑΠΣ το μάθημα των Νέων Ελληνικών αλλά και της Γλώσσας 

ήδη από την Α’ Λυκείου. Κι αυτό, γιατί όπως υποστηρίζουν οι υπό εξέταση 

εκπαιδευτικοί, χρειάζεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τους ιδιωματισμούς και το 

ιδιαίτερα πλούσιο λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής που ως ζωντανός οργανισμός φέρει 

μέσα της στοιχεία από την ιστορία εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας στο σύνολό της. 

Μάλιστα, μια εκπαιδευτικός φιλόλογος προτείνει την αντίστοιχη μείωση ωρών από 

τα αρχαία ελληνικά, ώστε να επιτευχθεί πιο πρόσφορα ο παραπάνω στόχος. Επίσης, 

μια άλλη πρόταση που μάλιστα γίνεται από την προηγούμενη εκπαιδευτικό φιλόλογο 

είναι να θεσπιστούν στο Λύκειο για παράδειγμα αγώνες σκυταλοδρομίας ανάγνωσης 

στη Λογοτεχνία όπου σε αυτή τη διεργασία θα πρέπει όλοι υποχρεωτικά να 

διαβάσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο και είτε να το παρουσιάσουν στην τάξη είτε να 

προβούν στην ανάγνωση διαδοχικά τμημάτων του. Το αντίθετο, υποστηρίζει η ίδια 

εκπαιδευτικός, δηλαδή η μείωση ωρών που πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της 

Λογοτεχνίας συντελεί στην βαθμιαία υποβάθμιση τόσο του συγκεκριμένου 

μαθήματος της λογοτεχνίας όσο και του ευρύτερα μαθήματος της γλώσσας.  

Κλείνοντας την αποτίμηση της παρούσας έρευνας με τους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας, μπορεί να καταγραφεί πως οι απόψεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

τους απέναντι στους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν θετικό πρόσημο και 

έρχονται σε παραλληλία με κάποιες προηγηθείσες ερευνητικές απόπειρες46. Ωστόσο, 

                                                 
45 Παμουκτσόγλου 2007. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Σκούρτου 2002, η επιτυχία ενός 

μαθητή με μεταναστευτικό υπόβαθρο εξαρτάται τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από άλλους 

παράγοντες όπως η πιθανή πρόσβαση του πρώτου σε πολλαπλές πηγές γνώσης σε διάφορες γλώσσες, 

τις δεξιότητες που τυχόν αναπτύξει σε θέματα ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων αλλά και στην 

αυτό-οργάνωση και αυτό-αξιολόγηση της μαθητικής του πορείας. 
46 Shin & Krashen 1996. Εδώ αξίζει να επισημανθεί πως άλλα προγενέστερα ερευνητικά εγχειρήματα 

έρχονται σε αντίθετη πορεία με τις απόψεις των υπό μελέτη εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στο 

παρόν δείγμα. Για παράδειγμα, το ερευνητικό πρόγραμμα των Σκούρτου, Βρατσάλη & Γκόβαρη 2004 

αναδεικνύει την άποψη σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί δεν κατανοούν τη διγλωσσία και 

συνακόλουθα πρεσβεύουν πως η κατάκτηση της ελληνικής ως Γ2 δε σχετίζεται με την καλή γνώση της 
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στον ελλαδικό χώρο συχνά διαπιστώνεται μια ξενοφοβία των εκπαιδευτικών απέναντι 

στους δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ, καθώς, όπως υποστηρίζεται 

από αυτή την ‘ομάδα’ εκπαιδευτικών, η σχολική τάξη υφίσταται δυσλειτουργίες 

αναφορικά με την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος47.   

 

 

 

10. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας τίθεται απαραίτητη η μνεία 

κάποιων περιορισμών του ερευνητικού εγχειρήματος. Ένας περιορισμός που 

αναδεικνύεται συνίσταται στην επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης του θέματος. 

Η μέθοδος η οποία εξαρχής έχει επιλεγεί είναι η ποιοτική έρευνα με βασικό 

ερευνητικό εργαλείο αυτό της ημιδομημένης ατομικής συνέντευξης. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στον πρόλογο της παρούσας εργασίας, η ημιδομημένη ατομική 

συνέντευξη παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα έναντι των στατικών 

χαρακτηριστικών που έχει το κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελεί το 

κύριο εργαλείο της αντίστοιχης ποσοτικής έρευνας. Ενδεικτικά μπορεί να ειπωθεί 

πως η ημιδομημένη συνέντευξη με την διά ζώσης ‘ζεστή’ προσέγγιση ανάμεσα στον 

συνεντευξιαζόμενο και τον ερευνητή εμπερικλείει έναν πρακτικό τρόπο ώστε να 

συλλεχθούν και να αποτυπωθούν δεδομένα για στοιχεία που είναι δύσκολα 

παρατηρήσιμα όπως για παράδειγμα τα αισθήματα και τα συναισθήματα κάποιου. 

Μέσα από τη συνέντευξη ξεδιπλώνονται μύχιες σκέψεις και να δοθούν λεπτομέρειες, 

καθώς ο λόγος δίνεται ελεύθερα στον συνεντευξιαζόμενο. Απεναντίας, στο 

ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου ο ερωτώμενος απαντά ‘ξερά’ σε μια σειρά κλειστού 

τύπου ερωτήσεις, πλήρως καθοδηγούμενος και μη μπορώντας να δώσει εξηγήσεις ή 

διευκρινίσεις, στοιχεία που υποβοηθούν στην αντίστοιχη ποιοτική έρευνα τον 

                                                                                                                                            
Γ1. Επιπλέον, σύμφωνα με μια άλλη έρευνα που διεξήγαγε η Σκούρτου 2002, υπάρχουν εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν το γιατί ο μαθητής με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα πρέπει να 

διδάσκεται τη Γ1 αφ’ ης στιγμής φοιτά σε σχολείο της ελληνικής επικράτειας.   
47 Γκαϊναρτζή 2012, Stamou & Dinas 2009, Παπαχρήστου 2007. Η βασική αιτία, σύμφωνα με τους 

υπό έρευνα εκπαιδευτικούς, για την μη ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος στις τάξεις όπου 

συμπεριλαμβάνονται μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, είναι πως ειδικά στο Λύκειο ο χρόνος 

είναι περιορισμένος και η ύλη πιέζει τη γρήγορη προσπέλασή της, βλ. Tsokalidou 2005. Ωστόσο, όλοι 

οι εκπαιδευτικοί τίθενται υπέρ της θεσμοθέτησης διγλωσσίας στο σχολείο με κάποιους να μάχονται 

υπέρ της ένταξης των δίγλωσσων μαθητών στα κανονικά τμήματα όπου φοιτούν και οι μαθητές-

χρήστες της Γ1 και άλλους να τάσσονται υπέρ της παράλληλης στήριξης των παραπάνω μαθητών, βλ. 

Κουφού, Σκεντερίδου & Σωτηρίου 2007. 



 127 

μελετητή να συμπληρώσει τις απαντήσεις και να καταλήξει σε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα. 

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υποφώσκουν ορισμένα μειονεκτήματα τα 

οποία οφείλεται να διατυπωθούν μετά το πέρας της παρούσας εργασίας. 

Συγκεκριμένα, σε μια ποιοτική, όπως η αντίστοιχη δική μας που επεξεργάστηκε το 

θέμα των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές, η 

πορεία αλλά και το αποτέλεσμά της εξαρτώνται από τις ικανότητες του μελετητή. 

Ειδικότερα, ο μελετητής θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης να είναι σε 

διαρκή εγρήγορση και να σκέφτεται τις ερωτήσεις που έχει θέσει ώστε να 

προετοιμάσει την επόμενη, να την αναδιατυπώσει ίσως ή να αποφύγει κάποιες που 

ενδεχομένως έχει καλύψει με τον αναλυτικό του λόγο ο υπό περίπτωση 

συνεντευξιαζόμενος. Από την άλλη, σημαντική παράμετρο αποτελεί και ο ίδιος ο 

συνεντευξιαζόμενος, αφού, ανάλογα με το αν είναι διαχυτικός και αναλυτικός ή 

κουμπωμένος και δε διαθέτει ευφράδεια, αποτυγχάνει να δώσει τα στοιχεία εκείνα 

που επιζητεί μέσα από τις ερωτήσεις του ο ερευνητής. Αλλά και ολόκληρη η 

συνέντευξη τίθεται σε αμφιβολία από τη στιγμή που ο ερωτών ερευνητής δε διαθέτει 

την ανάλογη εμπειρία. Η τελευταία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αίσια 

έκβαση και επιτυχία του ερευνητικού εγχειρήματος, καθώς,  εάν ο ερευνητής δε την 

έχει, αναδύεται ο κίνδυνος του να περάσει ο τελευταίος στον συνεντευξιαζόμενο 

σήματα με τα οποία προεξοφλείται η απάντηση του δεύτερου και να δοθούν από τον 

συνεντευξιαζόμενο απαντήσεις αναμενόμενες και εκ των προτέρων προβλεπόμενες 

(Φίλιας 2001). 

Σε ένα άλλο επίπεδο, ως δεύτερος περιορισμός μπορεί να αναφερθεί πως η 

αξιοπιστία μια συνέντευξης δεν είναι μεγάλη, καθώς η έρευνα δεν μπορεί να 

επαναληφθεί εκ νέου με τον ίδιο τρόπο που έχει από πριν διεξαχθεί, ώστε να 

επιβεβαιωθούν τα συναχθέντα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις απαιτούν πολύ χρόνο, ώστε να βρεθούν οι ερωτώμενοι, να 

απομαγνητοφωνηθούν οι συνεντεύξεις τους και να αποτυπωθούν σε έντυπη μορφή η 

οποία διευκολύνει την επεξεργασία τους για την εξαγωγή κωδικών και την κριτική 

ανάλυση του λόγου των προσώπων. 

Επίσης, σημαντικός περιορισμός φαίνεται πως είναι το γεγονός ότι ο 

ερευνητής δεν μπορεί να γνωρίζει το κατά πόσο ο συνεντευξιαζόμενος ψεύδεται ή 

λέει αλήθεια σε όσα δηλώνει. Σχετικό μα το παραπάνω είναι και το ότι απαιτείται 
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ικανότητα από τον ερευνητή να διακρίνει από τις συνεντεύξεις ποια στοιχεία του 

είναι απαραίτητα και ενδιαφέροντα και ποια άσχετα και περιφερειακά (Φίλιας 2001).  

Τέλος, ο πιο σημαντικός περιορισμός είναι αυτός του δείγματος της έρευνας. 

Πιο ειδικά, όσο κι αν θα ήταν καλύτερο και πιο αξιόπιστο, το δείγμα της παραπάνω 

ποιοτικής έρευνας δεν είναι αρκετά ευρύ, αλλά περιορίζεται στα όρια ενός 

γεωγραφικού διαμερίσματος, αυτό της πόλης της Θεσσαλονίκης και αριθμητικά 

ανέρχεται σε τριάντα συνεντεύξεις. Πρέπει να δηλωθεί πως οι υπό έρευνα 

εκπαιδευτικοί εντοπίζονται στις ειδικότητες ΠΕ 02, 05, 06 με άλλα λόγια σε 

καθηγητές φιλόλογους, καθηγητές γαλλικών και αγγλικών48 και παρόλα αυτά 

προέρχονται τόσο από τη δυτική όσο και από την κεντρική και ανατολική πλευρά της 

πόλης.. Ωστόσο, θα μπορούσε το δείγμα να είναι πιο διευρυμένο και να περιλαμβάνει 

αριθμητικά μεγαλύτερο δείγμα. Παράλληλα, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και 

αριθμός εκπαιδευτικών από ένα τμήμα της περιφέρειας της χώρας49. 

 

 

11. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Σε κάθε ερευνητικό εγχείρημα είναι απαραίτητο να δηλωθεί το εύρος της υπό 

έρευνα εργασίας, ώστε να οριοθετηθεί ο χώρος δράσης του αντίστοιχου μελετητή και 

να δοθεί κατ’ αυτό τον τρόπο σε μελλοντικούς ερευνητές να προχωρήσουν την 

έρευνα ένα βήμα πιο πέρα με γενικότερο και συλλογικό όφελος προς την 

επιστημονική κοινότητα. Στα πλαίσια της παραπάνω άποψης και μέσα από τους ήδη 

παραπάνω δηλωθέντες περιορισμούς έρχεται ο υποφαινόμενος μελετητής να 

καταθέσει μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν 

καταλλήλως από τους μελλοντικούς ερευνητές που θα θελήσουν να πάρουν τη 

σκυτάλη στο δρόμο της διγλωσσίας και των μαθησιακών εμποδίων που συναντούνε 

οι δίγλωσσοι μαθητές. Πιο ειδικά,  

Α) Ανοίγεται το πεδίο διεξαγωγής μιας έρευνας πιο διευρυμένης που θα συνδυάζει 

την ποιοτική έρευνα με την ποσοτική με την έννοια ότι κάποια ερωτήματα θα είναι 

σταθμισμένα σε ένα κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα θα είναι 

                                                 
48 Η ακριβής κατανομή τους και τα στοιχεία του προφίλ τους δίνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της 

εργασίας που καλύπτει η έρευνα αυτή καθ’ αυτήν, όπου εκεί συζητείται η μεθοδολογία της έρευνας 

διεξοδικά. 
49 Βλ. για προτάσεις για μελλοντική έρευνα στο τμήμα της εργασίας που έπεται των περιορισμών της 

έρευνας.  
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διασταυρωμένα, καθώς από τη μια θα υπάρχουν οι συνεντεύξεις και η ανάλυσή τους, 

αλλά την ίδια στιγμή θα υπάρχει και η ανάλυση η ποσοτική που οδηγεί σε πιο 

αξιόπιστα στοιχεία, καθώς τα δεδομένα του ερωτηματολογίου θα επεξεργαστούν από 

το πρόγραμμα ανάλυσης στατιστικών δεδομένων SPSS. Άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος 

των ερευνών που έχουν καλύψει τη διγλωσσία και τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς αυτή έχουν στηριχθεί στην ποσοτική έρευνα (Γκότοβος & Μάρκου 2004). 

Β) Προτείνεται η διεύρυνση του δείγματος των ερωτηθέντων και των υποβληθέντων 

υπό έρευνα. Μέσα από την εξέταση ενός μεγαλύτερου όγκου περιστάσεων, μπορεί να 

εξισορροπηθούν οι ιδιομορφίες που παρουσιάζουν ενίοτε οι μεμονωμένες 

περιπτώσεις και, ως εκ τούτου, οι κανονικότητες ή οι τάσεις που προκύπτουν δύναται 

να εκληφθούν ως γενικώς ισχύουσες (Cassell & Symon 1994). Η ποσοτική 

προσέγγιση επιδιώκει και την ανάδειξη των γενικών κανονικοτήτων ή των τάσεων 

που διέπουν τα κοινωνικά φαινόμενα, όπως αυτό της διγλωσσίας των μαθητών, και 

διερευνά τα ανωτέρω φαινόμενα μέσα από πλήθος περιπτώσεων. 

Γ) όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτό των περιορισμών της 

έρευνας, η τελευταία θα είναι καλό να διεξαχθεί και στην επαρχία ή και σε 

νησιωτικούς χώρους, όπου ως γνωστόν οι κοινωνίες είναι πιο ‘κλειστές’ και πλέον 

συντηρητικές. Ως εκ τούτου, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που διαβιούν σε αυτές 

τις περιοχές θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. 

 Τέλος, δύναται να διευρυνθεί και το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας μέσα 

από την διεύρυνση του τίτλου της ο οποίος θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει και τη 

σημασία της διατήρησης της Γ1 στα δίγλωσσα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

Μέσα από αυτή την παράμετρο θα προκύψουν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών και 

των μαθητών για το κύρος κάθε γλώσσας και θα μπορούσε να τεκμηριωθεί πιο 

σφαιρικά η διαφοροποίηση της επίδοσης των μονόγλωσσων και των δίγλωσσων 

μαθητών.  
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13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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Το προφίλ του εκπαιδευτικού 

Ποια ακριβώς είναι η ειδικότητά σας στο Λύκειο;  

Πόσο χρόνια υπηρεσίας έχετε  στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση;  

Τι θέση έχετε στην εκπαίδευση;  

Έχετε κάνει μεταπτυχιακές ή άλλες επιπρόσθετες σπουδές; Εάν ΝΑΙ,  σε ποιο 

αντικείμενο;  

Πόσες και ποιες γλώσσες μιλάτε;  

Έχετε δίγλωσσους  μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ στις  τάξεις που διδάσκετε; 

 

Δυσκολίες των παιδιών στην εκμάθηση της Γ2 

Ποιες δυσκολίες επισημαίνετε στο να μάθουν τα παιδιά με μεταναστευτικό προφίλ 

την ελληνική ως Γ2;  / ή στην Ξένη Γλώσσα; (ΞΓ) 

Το οικογενειακό ή και το κοινωνικό περιβάλλον συνιστούν δυσκολίες στην εκμάθηση 

της Γ2 και πώς; ή στην Ξένη Γλώσσα; (ΞΓ) 

Πώς νομίζετε ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει στην εκμάθηση της 

Γ2; ή στην Ξένη Γλώσσα; (ΞΓ) 

Η χρήση της μητρικής γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον συντελεί θετικά ή 

αρνητικά στην ανάπτυξη της Γ2 και της Ξένης Γλώσσας;  

Η (αν)επαρκής ικανότητα στη Γ2 επηρεάζει την ικανότητα στην ΞΓ; Με ποιόν τρόπο; 

 

Πού συγκεκριμένα εντοπίζετε τις δυσκολίες των δίγλωσσων μαθητών στην εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας; Στα θεωρητικά) ή στα θετικά μαθήματα; 

Δυσκολεύονται περισσότερο στον προφορικό ή στον γραπτό λόγο; 

Διακρίνετε κάποιο δισταγμό ή έλλειψη αυτοπεποίθησης στον προφορικό ή στον 

γραπτό λόγο;  

Όταν έχουν απορίες κατανόησης τις εκφράζουν;  

Τι χαρακτηριστικά παρατηρείς στον γραπτό λόγο των μαθητών στην ελληνική 

γλώσσα; 

 

 

Πού συγκεκριμένα εντοπίζετε τις δυσκολίες των δίγλωσσων μαθητών στην εκμάθηση 

της Ξένης Γλώσσας; (ΞΓ) 

Δυσκολεύονται περισσότερο στον προφορικό ή στον γραπτό λόγο; 
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Διακρίνετε κάποιο δισταγμό ή έλλειψη αυτοπεποίθησης στον προφορικό ή στον 

γραπτό λόγο;  

Όταν έχουν απορίες κατανόησης τις εκφράζουν;  

Τι χαρακτηριστικά παρατηρείς στον γραπτό λόγο των μαθητών στην ΞΓ; 

Διαφορές στη σχολική επίδοση μονόγλωσσων – δίγλωσσων μαθητών  

Διακρίνετε κάποια υπεροχή των μονόγλωσσων μαθητών σε σχέση με τους 

δίγλωσσους σε κάποια μαθήματα; Αν ναι, σε ποια;  

Πιστεύετε ότι ενδιαφέρονται για τη σχολική τους επίδοση οι μονόγλωσσοι ή οι 

δίγλωσσοι μαθητές;  

Οι γονείς των μονόγλωσσων ή των δίγλωσσων μαθητών ενδιαφέρονται περισσότερο 

για την επίδοση των παιδιών τους;  

 

Τεχνικές που μετέρχονται οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω 

δυσκολίες  

Προκειμένου να συμβάλλετε στην ομαλή ένταξη των δίγλωσσων παιδιών ποιες 

τεχνικές και μεθόδους μετέρχεστε από διδακτική άποψη; Ποιες επίσης από άποψη 

εκπαιδευτική;  

Παροτρύνετε τους δίγλωσσους μαθητές να έρθουν να σας βρουν αν δεν 

καταλαβαίνουν τις εργασίες που δίνετε στην τάξη;  

Στους παραπάνω μαθητές δίνετε επιπλέον δραστηριότητες για εξάσκηση; Μήπως σας 

ζητούν οι τελευταίοι επιπλέον ασκήσεις;  

 

Προτάσεις εκ μέρους του εκπαιδευτικού για την υπερπήδηση των δυσκολιών 

Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ώστε να επιλυθούν οι τυχόν δυσκολίες;  

Πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι άνωθεν δυσκολίες κατά τη γνώμη σας;  

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα συνιστούσε για σας μέσο υπέρβασης των 

δυσχερειών;  

Ποιοι είναι εκείνοι οι φορείς που θα μπορούσαν να συμβάλουν επικουρικά στο έργο 

του εκπαιδευτικού ώστε να ξεπεραστεί το υπό συζήτηση πρόβλημα; 

Είστε αισιόδοξος με την μέχρι τώρα κατάσταση; 

Τι άλλο θα θέλατε να προτείνετε για την βελτίωση της γλωσσικής  εκπαίδευσης 

αυτών των μαθητών; 
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 1 (ΠΙΛΟΤΙΚΗ) 

 

-Καλημέρα. Εεε, Ματούλα θα μου επιτρέψεις εξ αρχής τον πληθυντικό, εμ, τον ενικό 

; 

-Βεβαίως! 

-Πάρα πολύ ωραία! Εεε ποια ακριβώς είναι η ειδικότητά σου στο λύκειο;   

-Είμαι φιλόλογος. 

-Πάρα πολύ ωραία! Πόσα χρόνια , Ματούλα, έχεις στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

-25  

-Ήμουνα σίγουρος για την εμπειρία σου. Εεε, έχεις κάποια ιδιαίτερη θέση στην 

εκπαίδευση, ξέρω ότι διετέλεσες υποδιευθύντρια. 

-Ναι αυτό διετέλεσα μία τριετία υποδιευθ…υποδιευθύντρια στο 4ο Λύκειο Ευόσμου. 

-Πάρα πολύ ωραία. Εε έχεις κάνεις κάποιες μεταπτυχιακές ή άλλες επιπρόσθετες 

σπουδές; 

-Όχι δεν έχω κάνει. 

-Πάρα πολύ καλά. Εε πόσες και ποιες γλώσσες μιλάς; 

-Εμμ μιλάω την Ελληνική γλώσσα… 

-Πάρα πολύ ω… 

-Και ξέρω λίγα αγγλικά. 

-Πάρα πολύ ωραία. Εεε, και για να κάνω την ερώτηση της μετάβασης, εεε, σίγουρα 

στις τάξεις που έχεις διδάξει μέχρι τώρα και διδάσκεις θα έχεις δίγλωσσους μαθητές  

με μεταναστευτικό προφίλ, έτσι δεν είναι; 

-Βεβαίως. 

-Βεβαίως. Και περνάμε στην δεύτερη ενότητα η οποία αφορά τις δυσκολίες των 

παιδιών στην εκμάθηση της εε, εεε, Ελλην… της γλώσσας της Ελληνικής. Ποιες 

δυσκολίες επισημαίνεις στο να μάθουν τα παιδιά που έχουν μεταναστευτικό προφίλ, 

οι μετανάστες δηλαδή, την Ελληνική ως δέυτερη γλώσσα. 

-Εε, η Ελληνική γλώσσααα έχει μία ιδιαιτερότητα ως προς το λεξιλόγιο έχειιι πολύ 

πλούσιο λεξιλόγιο, δυσκολεύονται στη κατανόηση των λέξεων και των νοημάτων. 

Επίσης δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην ορθογραφία, η ορθογραφία τους βασανίζει 

γιατί έχει… ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που όλοι ξέρουμε. Εε, επίσης μπορούμε να 

εντοπίσουμε σοβαρά προβλήματα στην ΣΥΝΤΑΞΗ, στο να συντάξουν, εε, 

ολοκληρωμένα μία σωστή πρόταση. Εεμ, προβλήματαα, εκφραστικά μπορεί κανείς 
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να εντοπίσει, εεμ , λανθασμένες επιλογές λέξεων, εεμ, και στον προφορικό και στον 

γραπτό λόγο.  

-Πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικότατα! Πιστεύεις Ματούλα ότι 

το οικογενειακό τους ή και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν συνιστούν 

δυσκολίες στην εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα; 

-Νομίζω πως ναι, διότι έχω την εε αίσθηση, ότι τις περισσότερες φορές και μετά από 

ερωτήσεις που έχω κάνει, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μέσα στο σπίτι δεν μιλούν την 

Ελληνική γλώσσα, εε, ή δεν την μιλούν συνεχώς. Επίσης έχω εντοπίσει πολύ συχνά 

ότι βλέπουν τηλεοπτικά κανάλια που δεν χρησιμοποιούν την Ελληνική γλώσσα 

δηλαδή χρησιμοπ… βλέπουνε τηλεοπτικά κανάλια από την πατρίδα τους, 

δορυφορικά κανάλια δεν ξέρω πάντως επηρεάζονται και τηλεοπτικά. Επίσης βλέπουν 

ταινίες οι οποίες δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα, εε, και γενικότερα, το γλωσσικό 

τους περιβάλλον δεν, εε,  χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα και αυτό δυσχεραίνει 

ακόμα περισσότερο τη σχέση τους με τα Ελληνικά. 

-Πάρα πολύ ωραία. Εε, νομίζεις ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει 

στην εκμάθηση της Ελληνικής; 

-Ναι. Πιστεύω πως το μορφωτικό επίπεδο των γονέων εε, ΕΕ, επηρεάζει πάρα πολύ 

την εκμάθηση της Ελληνικής διότι όταν έχουμε ένα αρκετά υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο από τους… στους γονείς, ευκολότερα οι ίδιοι μπορούν να αντιληφθούν την 

ανάγκη να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν καλύτερα τα Ελληνικά από τη 

στιγμή που παρακολουθούν Ελληνικό σχολείο, και ενισχύουν αυτή την προσπάθεια 

περισσότερο σε αντίθεση με άλλους γονείς οι οποίοι αδυνατούν να το αντιληφθούν 

αυτό, ίσως και εξαιτίας του μορφωτικού τους επιπέδου. Εν πάση περίπτωση για να το 

απλουστεύσω οι πιο μορφωμένοι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ και 

στηρίζουν περισσότερο τα παιδιά τους πάνω στα Ελληνικά. 

-Πάρα πολύ ωραία, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ. Και έρχομαι Ματούλα σε μία ερώτηση 

που με ενδιαφέρει, εεεε, θαα σου τη θέσω ως εξής:η χρήση (είναι απλή βέβαια) της 

μητρικής γλώσσας σ’αυτά τα παιδιά με μεταναστευτικό προφίλ μέσα στο 

οικογενειακό τους περιβάλλον συντελεί θετικά Ή αρνητικά στην ανάπτυξη της 

Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας…δηλαδή, παράδειγμα ένα παιδί το οποίο έρχεται 

από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, από τη Ρωσία, από την εε, απο τις χώρες τις 

Βόρειας Αφρικής και στο οικογενειακό περιβάλλον συνεχίζει για τον Α, Β λόγο ο 

παππούς, η γιαγιά, η μαμά, ή  αν είναι πυρηνική οικογένεια, να μιλούν την εε, την 

μητρική τους γλώσσα. Αυτό συντελεί θετικά ή αρνητικά 
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-Εγώ πιστεύω λειτουργεί ανασταλτικά.  

-Μάλιστα. 

-Διότι πιστεύω ότιιι η γλώσσαα είναι μία ζωντανή κατάσταση, είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός ο οποίος θα πρέπει να καλλιεργείται και στην προσωπική ζωή 

καθημερινά…  

-Ιγχμ 

-Και οι προσλαμβάνουσες να είναι ποικίλες… 

-Ιγχμ 

-Εεε, η Ελληνική γλώσσα όταν δεν υποστηρίζεται μας στο οικογενειακό περιβάλλον 

και συνεχίζουνε οι γονείς και οι συγγενείς να μιλούν την μητρική γλώσσα, εεεμμ, 

υποβαθμίζεται ή δεν αναπτύσσετε όσο θα πρεπε 

-Επαρκώς. Πάρα πολύ ωραία. 

-Επαρκώς, επαρκώς 

-Πάρα πολύ ωραία. Εεεμμ, κιτ, που συγκεκριμένα Ματούλα θα εντόπιζες των 

δίγλωσσων αυτών μαθητών στην εκμάθηση της Ελληνικής, εεε, κυρίως στα 

θεωρητικά μαθήματα που αφορούν τον τομέα μας. 

-Εεεμμ… 

-Βέβαια μου έχεις πει πιο επάνω  

-Εντάξει, λεξιλόγιο. 

-Μπράβο ότι έχει αν… αναδιπλ… 

-Λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθογραφία, έκφραση 

-ΕΚΦΡΑΣΗ! 

-Διατύπωση, 

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Σύλληψη νοημάτων, εεεμ,  

-Και μου είπες ότι δυσκολεύονται και στον προφορικό λόγο… 

-Ναι πολύ 

-Και εδώ θα ήθελα να σου προσθέσω μία επιπλέον ερώτηση δυσκολεύονται κατά την 

γνώμη σου ως φιλόλογο στο γραπτό ή στον προφορικό λόγο ΠΟΥ περισσότερο;  

-Εάν συγκρίνουμε αυτά τα δύο… 

-Μάλιστα. 

-…εντοπίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία… 

-Ναι  
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-…την έχουν στον γραπτό λόγο. Ο γραπτός λόγος είναι πιο απαιτητικός φυσικά, 

πρέπει να πιο προσεγμένος, εκεί είναι καθρέφτης, εκεί αποκαλύπτεταιιι περισσότερο 

η απεδα…, φαίνονται περισσότερο οι αδυναμίες, ενώ στον προφορικό λόγο μέσα 

στην τάξη μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εμ, πιοο… 

-Ατημέλητο. 

-Ατημέλητο λόγο, ευχαριστώ. Εε, μπορούν επίσης, βοηθιούνται από τον καθηγητή, 

συχνά, μπορεί να βοηθηθούν και από τους συμμαθητές τους… 

-Γχγχ 

-Ή αν θέλεις πολύ συχνά δυστυχώς κρύβονται… 

-Μάλιστα. 

-Ή δεν παίρνουν συχνά τον λόγο. 

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Ή δεν τους δίνεται η ευκαιρία να πάρουν το λόγο και δεν φαίνεται τόσο το 

πρόβλημα. Στο γραπτό λόγο όμως αποκαλύπτεται περίτρανα ότι υπάρχουν πολύ 

σοβαρές δυσκολίες. 

-Μου έχεις καλύψει ήδη και την επόμενη ερώτηση η οποία αφορούσε στο αν 

διέκρινες κάποιο δισταγμό ή έλλειψη αυτοπεποίθησης στο προφορικό ή στον γραπτό 

λόγο και μου είπες ότι πολλές φορές κρύβονται… 

-Ναι. 

-…πίσω από αυτό μέσα στην τάξη. Πάρα πολύ ωραία. Εε, όταν έχουν απορίες 

ωστόσο κατανόησης μέσα στην τάξη τις εκφράζουνε; 

-Κατά περίπτωση. Εεε, υπάρχουνε παιδιά τα οποία έχουμε μία άνεση ας πούμε και 

μιαα, εε, ευκολία, αλλά τις περισσότερες φορές δεν τις εκφράζουν. Κατά περίπτωση. 

-Πάρα πολύ ωραία! Και μου έχεις καλύψει και την επόμενη που αφορούσε στα 

χαρακτηριστικά τα οποία έχεις παρατηρήσει στο γραπτό λόγο των μαθητών στην 

Ελληνική γλώσσα. Κυρίως έκφραση, διατύπωση… 

-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, μην το ξεχνάμε αυτό. 

-Λεξιλόγιο! Πάρα πολύ ωραία βασικότατο. Πάμε σε μια άλλη θεματική ενότητα η 

οποία στις διαφορές στη σχολική επίδοση μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών. 

Διακρίνεις Ματούλα κάποια υπεροχή των μονόγλωσσων μαθητών σε σχέση με αυτά 

τα παιδιά, τα δίγλωσσα, που έχουν μεταναστευτικό προφίλ σε κάποια μαθήματα και 

αν ναι σε ποια; 

-Εεε πιστεύω ότι και έχω εντοπίσει ότιιι τα παιδιά που είναι δίγλωσσα έχουν 

δυσκολίες στα μαθημ… ιδιαίτερες δυσκολίες στο μάθημα της γλώσσας… 
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-Γχγχμ 

-… στο να αναπαράγουν ένα κείμενο… 

-Γχγμ 

-…είτε είναι παράγραφος είτε είναι ευρύτερο κείμενο. 

-Γχγχμ 

-Επίσης έχουνε δυσκολίες στην λογοτεχνία… 

-Μναι  

-…όπου εκεί εντοπίζεται ακόμα πιο έντονα το πρόβλημα το λεξιλογ… του 

λεξιλογίου… 

-Χμμ 

-…ιδιαιτέρως αν έχουμε να κάνουμε με ιδιωματικό λόγο. 

-Χμ. 

-Εεε, εεφ, ναι στην γλώσσα, στην λογοτεχνία, εεμ, κυρίως σε αυτά τα μαθήματα 

έχουμε προβλήματα. 

-Πάρα πολύ ωραία! 

-Τουλάχιστον εγώ αυτά τα μαθήματα ξέρω. Επίσης… 

-Μάλιστα. 

-…εεε, εντοπίζω δυσκολίες, ακόμα πιο έντονες δυσκολίες στα αρχαία Ελληνικά… 

-Μμμ σαφέστατα, που εκεί… 

-…εκεί μπαίνει πλέον άλλο, μπαίνουν κι άλλες παράμετροι με την αρχαία γλώσσα, 

την αρχαία Ελληνική γλώσσα, οπού εκεί είναι διαφορετική η δομή, είναι διαφορετική 

η μορφή της γλώσσας. 

-Χμμ 

-Πρέπει να μπουν ααα, οι προτάσεις σε μία άλλη σειρά για να προσεγγίζουν τη νέα 

Ελληνική… 

-Μμμ 

-…και εκεί δυσκολεύονται ιδιαίτερα, και στο συντακτικό και στο λεξιλόγιο. 

-Ευχαριστώ. Ήσουνα σαφέστατη και… 

-Και μην ξεχνάτε την γραμματική… 

-Μάλιστα. 

 -Μην ξεχνάτε την γραμματική. 

-Μάλιστα. Βέβαια, βέβαια. Ο παράγων που πάντα εε, ταλανίζει τους μαθητές είτε 

μονόγλωσσοι είτε δίγλωσσοι. Εεε πιστεύεις, Ματούλα ότι χμμ, εε, ενδιαφέρονται για 

την σχολική τους επίδοση οι μονόγλωσσοι ή οι δίγλωσσοι μαθητές περισσότερο. 
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-Υπάρχουνεεε δίγλωσσοι μαθητές… 

-Μάλιστα. 

-Οι οποίοι είναι εντυπωσιακοί, ειδικά φέτος ας πούμε, είναι εντυπωσιακοί. Εεε, 

έχουνε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά μην το πάρετε αυτό σαν μία γενική 

κατάσταση. Υπάρχουν όμως δίγλωσσοι μαθητές, εε εε, θα έλεγα και αλβανικής 

προελεύσεως στο δικό μου το σχολείο εδώ που δείχνουν ένα εντυπωσιακό 

ενδιαφέρον για την Ελληνική γλώσσα… 

-Γχμγχμ 

-…κάνουν ερωτήσεις, ψάχνουν, εεε, και θέλουν να βελτιωθούν.  

-Μχμ. Νομίζω που αναφέρεσαι καθώς το έχουμε συζητήσει και κατ ιδίαν. Ωραία. Οι 

γονείς των μονόγλωσσων Ή των δίγλωσσων μαθητών ενδιαφέρονται περισσότερο για 

την επίδοση των παιδιών τους; 

-Κιτ, εεε κακά τα ψέματααα οι γονείς των μον… μονόγλωσσων τους είπες; 

-Μάλιστα. Δηλαδή παραδείγματος χάριν οι Έλληνες… 

-Οι Έλληνες εκ των πραγμάτων ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο… 

-Χμχμ. 

-..όχι ότι δεν ενδιαφέρονται οι γονείς των δίγλωσσων… 

-Χμχμ. 

-…αλλά καμιά φορά νιώθω ότι είναι λίγο κουρασμένοι με αυτόν τον συνεχή αγώνα 

ας πούμε ναα… 

-Της επιβίωσης. 

-…της επιβίωσης και της ένταξης τους μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

-Πάρα πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία! Εεε, περνάμε σε μια θεματική που αφορά τις 

τεχνικές που μετέρχονται οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τις παρακάτω 

δυσκολίες. Εεε, προκειμένου να συμβάλλει εσύ στην ομαλή ένταξη των παιδιών 

αυτών των δίγλωσσων με μεταναστευτικό προφίλ ποιες και τεχνικές και μεθόδους 

μετέρχεσαι από διδακτική άποψη και ποιες ΠΑΛΙ από εκπαιδευτική; 

-Εγώ θα σας απαντήσω εμπειρικά. 

-Μάλιστα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.  

-Όσο αναφορά τον προφορικό λόγο μπορούμεε και συχνά πρέπει ή φροντίζουμε να 

κάνουμε ε το εξής: Να δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά «Ποια είναι η 

γνώμη σου Μαριάμ γι’ αυτό εεε που συζητάμε;»  και τα θέματα γενικά που συζητάμε 

ας πούμε στην λογοτεχνία της Ά Λυκείου. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη είναι μέσα 

από την καθημερινή ζωή και είναι προσεγγύσιμα και εύκολα για τον καθένα. «Ποια 
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είναι η γνώμη γι’ αυτό το θέμα περισσότερες ευκαιρίες λοιπόν για συμμετοχή στον 

προφορικό λόγο. 

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Επίσης όσο αναφορά τον προφορικό λόγο καλό θα ήταν ΝΑ (αυτό όμως δεν το 

κάνουμε δυστυχώς πολύ συχνά) εεμ αμμ εεεμ να γράφουν λίγο περισσότερο, έστω 

και μία παράγραφο περισσότερο… 

-Χμμμ 

-…ή όταν παίρνουμε τις εργασίες τους είμαστε λίγο πιο… στις παρατηρήσεις κα στις 

εεε επισημάνσεις, λίγο πιο περιγραφικοί και αναλυτικοίίί στην αμμ στον εντοπισμό 

των λαθών ας πούμε… 

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Επίσης ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αλλά εμμμ δεν 

τα κάνουμε συχνά… 

-Τα γλωσσοκουίζ. 

-…είναι να δίνουμε τα κίνητρα, την ενθάρρυνση να διαβάζουν λίγο περισσότερο… 

-Μάλιστα. 

-...εεε λογοτεχνία… 

-Μάλιστα 

-…η γενιά τους βέβαια, και δεν έχει να κάνει μόνο με τους δίγλωσσους αλλά 

γενικότερα γι’αυτή την γενιά… χχ… γνωρίζουμε όλοι και μέσα από τα αποτελέσματα 

των στατιστικών ερευνών κτλ. ότι δεν έχουν καλή σχέση με το διάβασμα. Δεν 

διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Βλέπουν δηλαδή πυκνογραμμένες σελίδες και 

τρομάζουν. Εεεμ, αλλααα μ εεε, στα παιδιά της Ά Λυκείου αυτή τη στιγμή, μπορούμε 

να τους παροτρύνουμε να διαβάσουν λίγο περισσότερο μία λογοτεχνία η οποία είναι 

πιο εεεμ απλή για την ηλικία τους και… 

-Και έχω δει, και έχω δει μία λίστα με βιβλία που έχεις… 

-Ναι. 

-…εεε, επιμεληθεί και έχεις αναλάβει να αναρτήσεις στις τάξεις τις οποίες διδάσκεις. 

-Ναι. Και εγώ αυτή τη στιγμή ας πούμε τους… προσπαθώ να τους βάλλω να 

διαβάσουν Πηνελόπη Δέλτα, που για μένα είναι πάρα πολύ ωραία γλώσσα, πολύ 

ενδιαφέρουσα και βοηθάει και μπορεί να είναι μία ας πούμε που απευθύνεται σε 

μικρότερες ηλικίες αλλά μπορεί να τους βοηθήσει. 

-Πάρα πολύ ωραία. 
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-Τώρα αν μου λες ότι…για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας λυπάμαι αλλά 

δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 

-Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Παρ… παροτρύνεις Ματούλα τους δίγλωσσους μαθητές να 

έρθουν να σε βρούνε εάν δεν καταλαβαίνουν τις εργασίες που πολλές φορές έχεις 

αναθέσει τάξη; 

-Αν τους παροτρύνω; 

-Ναι. 

-Τους παροτρύνω. 

-Τους παραπάνω μαθητές, δηλαδή στα παιδιά τα δίγλωσσα με μεταναστευτικό 

προφίλ δίνεις επιπλέον δραστηριότητες για άσκηση ή μήπως οι τελευταίοι ζητούν 

επιπλέον ασκήσεις; 

-Οι ίδιοι δεν ζητούν επιπλέον ασκήσεις αλλά εγώ προσπαθώ να το κάνω. 

-Χμ, Χμ. Ήδη μου το έχεις πει και πιο πάνω ότι θα ήταν ενθαρρυντικό σε αυτά τα 

παιδιά να δίνουμε κάτι επιπλέον για να ασχοληθούν. Και περνάμε στην τελευταία 

ενότητα η οποία αφορά τις προτάσεις του εκπαιδευτικού για την υπερτήρηση των 

ανωτέρων δυσκολιών. Πιστεύεις Ματούλα πως οι δυσκολίες που μέχρι τώρα έχουμε 

αναφέρει στην εεε, στην συνέντευξη παραμένουνε άλυτες; 

-Δεν υπάρχουν άλυτες δυσκολίες… 

-Χμμ 

-Σε μια εεμ, στα ανθρώπινα πράγματα, δεν υπάρχουν άλυτες δυσκολίες σε καμία 

περίπτωση και ένας μάχιμος εκπαιδευτικός ποτέ δεν θα’λεγε ότι είναι άλυτα τέτοια 

προβλήματα, ποτέ 

-Πολύ ωραία. 

-Εεε ίσα-ίσα, πρέπει να είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι και μαχη… μαχητικοί σ’αυτό. 

Υπάρχουν λύσεις… 

-Χμμ. 

-Αρκεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να ανοίξει τα μάτια του και να τις δει… 

-Χμχμ. 

-…και να τις εφαρμόσει. Και μπορώ να γίνω πολύ πιο συγκεκριμένη 

-Θα το επιθυμήσω ιδιαιτέρως. 

-Λοιπόν εγώ πιστεύω ότιι πρέπει νααα ενισχύσουμε περισσότερο τα γλωσσικά 

μαθήματα. 

-Χμχμ. 

-Θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για το λύκειο γιατί το λύκειο γνωρίζω. 
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Χμχμ. 

-Εε, να ενισχύσουμε περισσότερο το μάθημα της γλώσσας στην Ά Λυκείου, να 

αυξήσουμε τις ώρες, να ξαναθυμ…να ξαναπιάσουμε τη σχέση εεε, να ξαναπιάσουμε 

τη σχέση μας με το βιβλίο των γλωσσικών ασκήσεων παράδειγμα, υπάρχουνε βιβλία 

απλώς εμείς τα ξεχνάμε. Υπάρχει το βιβλίο των γλωσσικών ασκήσεων, υπάρχει το 

βιβλίο των θεματικών κύκλων όπου εκεί να αξιοποιήσουμε κείμενα. Εεε, υπάρχει 

επίσης άπειρο υλικό και στο διαδίκτυο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

πάντως σε κάθε περίπτωση εε, είμαι κάθετα…κάθετη σ’αυτό: χρειάζεται αύξηση των 

ωρών της γλώσσας στην Ά Λυκείου καιιι εε να πω και κάτι εεε που είναι προσωπική 

μου άποψη και όχι μόνο, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μειώσουμε τις αρχαίας 

Ελληνικής γλώσσας και αυξήσουμε τις ώρες τις νέας Ελληνικής γλώσσας ή εεε να μη 

δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα ας πούμε μόνο στη γραμματική αλλά περισσότερο 

στο λεξιλόγιο και στα νοήματα στα αρχαία Ελληνικά πάντως σε κάθε περίπτωση 

χρειάζεται αλλαγή του αρχικού προγράμματος, δηλαδή, αύξηση ξαναλέω, να το 

τονίζω, αύξηση των ωρών διδασκαλίας της νέας Ελληνικής γλώσσας μείωση των 

ωρών της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και επίσης περισσότερη βοήθεια και 

υποστήριξη στο μάθημα της λογοτεχνίας… 

-Χμχμ. 

-…της νέας Ελληνικής λογοτεχνίας όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε και θεματικές 

προσεγγίσεις, να τους ζητάμε δηλαδή να διαβάζουν ένα βιβλίο και να το 

παρουσιάζουν στην τάξη, εεε, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις ομάδες μέσα 

στις οποίες θα συνεργάζονται, θα παίρνουν ιδέες μέσα στις ομάδες και θα είναι και 

αυτή ενεργά μέλη. Εεεμ, κιτ, μπορούμε να κάνουμε αγώνες σκυταλοδρομίας όπως 

λέγαμε ανάγνωσης όπως λέγαμε εεε, και στα ιδιωτικά σχολεία στα οποία έχω πείρα 

ως μητέρα μαθητών. Εμμ, προγράμματα σκυταλοδρομίας ανάγνωσης, φιλαναγνωσίας 

εμμ καινοτόμες δράσεις δηλαδή οι οποίες να υποστηρίζουν ας πούμε την ανάγνωση 

και την αγάπη προς την λογοτεχνία εεε και κάτι τεευταίο, ένα παράπονο, εεε, η 

μείωσης της ώρας, η μείωση των ωρών της λογοτεχνίας στη ΄Γ Λυκείου από δύο σε 

μία, για μένα είναι εε λανθασμένη διότι υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το… τα 

γλωσσικά μαθήματα. Έχουμε δυνατότητες, πάρα πολλές, χρειάζεται περισσότερη 

επιμόρφωση, υποστήριξη, ενθάρρυνση για να στηρίξουμε το μάθημα της γλώσσας 

της ελληνικής εε, στο σχολείο. 

-Μου κάλυψες όλες τις ερωτήσεις που είχα να σου θέσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ 

και μία τελευταία ειρήσθω εν παρόδω, αν θα πίστευες ότι η διαφοροποιημένη 
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διδασκαλία σε κάποια από αυτά τα παιδιά τα δίγλωσσα με μεταναστευτικό προφίλ θα 

συνιστούσε ένα μέσο υπέρβασης των όποιων δυσχερειών παρουσιάζονται. 

-Εννοείται μέσα στην τάξη παράλληλα με τους υπόλοιπους; 

-Μάλιστα ναι. 

-Δε μ’αρέσει εμένα αυτός ο τρόπος… 

-Ναι. 

-…τον θεωρώ, ιδιαιτέρος στο λύκειο το θεωρώ αντιιι… αντιδεοντολογικό και 

αντιπαιδαγωγικό διότι μέσα στο λύκειο υπάρχουνε και συγκεκριμένες ηλικίες, 

εφηβεία… 

-Χμχμ 

-…εε, υπάρχουνε δυσχέρειες στις σχέσεις των μαθητών, δεν θέλουμε να 

διαφοροποιούμαι (τουλάχιστον εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη) κάποιους 

μαθητές σε σχέση με κάποιους άλλους, μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως στίγμα, εεε ή 

ακόμα ακόμα και να αποτελέσει στοιχείο εκφοβισμού. Εεεμ, δεν νομίζω ότι πρέπει να 

διαφοροποιούνται, ίσα-ίσα πρέπει να βρίσκουμε εκείνες τις έξυπνες, πονηρές ή και 

παιγνιώδης… 

-Στρατηγικές 

-…στρατηγικές, ευχαριστώ, εε,  ώστε να μεν να πετυχαίνουμε το στόχο μας χωρίς 

όμως να γίνεται εμφανές σε σχέση με τους υπόλοιπους ότι αυτοί είναι διαφορετικοί. 

Εεε τη διαφορετικότητα πρέπει να την ενισχύσουμε αλλάάά μ κυρίως εκείνο που 

πρέπει να αντιπαλέψουμε μέσα στην ελληνική κοινωνία και μέσα στο ελληνικό 

σχολείο ιδιαιτέρως, είναι, πρέπει να το παλέψουμε να καλλιεργήσουμε και να 

βοηθήσουμε είναι οι σχέσεις. Έχουμε προβλήματα σχέσεων. Εεεμ, οι σχέσεις μεταξύ 

μαθητών, οι οποίες δεν είναι πάντα καλές. Περισσότερη συνεργασία, περισσότερη 

ομαδικότητα, περισσότερη αλληλεπίδραση χρειαζόμαστε μέσα στην εε μέσα στην 

τάξη, εεεμ περισσότερη επικοινωνία, εεμ με πάρα πολλές εναλλακτικές… 

εναλλακτικούς τρόπους φτιάχνοντας ομάδες, φτιάχνοντας κοινωνιογράμματα, 

φτιάχνοντας… μετακινώντας θέσεις, εε εεεμ, βγάζοντας τους από την 

καθημερινότητα ας πούμε και την εεεμ ρουτίνα της καθημ… της σχολικής ζωής εεε, 

ώστε να, χωρίς να διαφοροποιούνται, και να νιώθουν ότι ανήκουν στο ευρύτερο 

σύνολο. Αυτά. 

-Ματούλα θα σε ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για αυτήν την εε εποικοδομητικότατη 

συνέντευξη η οποία… 

-Ήτανε πάρα πολύ ωραία. 
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-…για μένα πάρα πολύ χρήσιμη γιατί μπόρεσα να συνειδητοποιήσω αφενός το εύρος 

της εμπειρίας σου, αφετέρου την αγάπη σου για το εκπαιδευτικό σύστημα η οποία 

ήταν έκδηλη εεε προς όλες τις πλευρές: εκπαιδευτικές, διδακτικές εεε προς τους 

φορείς προς τα πάντ… προς την οικογένεια, προς την κοινωνία την ίδια. Σ’ευχαριστώ 

πάρα πολύ. 

-Βεβαίως. Ναι παρακαλώ. 

 

 

ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 12 

 

-Καλημέρα, αγαπητέ Ευθύμη. 

-Καλημέρα. 

-Εεε, Ευθύμη θα μου επιτρέψεις να κάνω μερικές ερωτήσεις που αφορούν το προφίλ 

σου. Εεε, καταρχήν μου επιτρέπεις τον ενικό;;; 

-Βεβαίως! 

-Πάρα πολύ καλά. Ποια ακριβώς είναι η ειδικότητά σου στο Λύκειο; 

-Είμαι καθηγητής φιλόλογος…εεε… 

-Πάρα πού ωραία 

-…και διδάσκω και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. 

-Πάρα πολύ καλά. 

-Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ευθύμη;  

-10η χρονιά φέτος. 

-Πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικότατα! Τι θέση έχεις στην εκπαίδευση, έχεις κάποια 

θέση ευθύνης, είσαι διευθυντής, υποδιευθυντής;  

-Όχι δεν έχω θέση ευθύνης… 

-Είσαι εκπαιδευτικός φιλόλογος στο ΓΕΛ. 

-Σωστά. 

-Πάρα πολύ καλά. Έχεις κάνει κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή επιπρόσθετων 

σπουδών στην εε, εε, εκπαίδευση; 

-Δεν έχω ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές, είναι σε εξέλιξη, είμαι στο πρώτο 

έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

-Πάρα πολύ ωραία εκπονείς λοιπόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα, απ’ ότι θυμάμαι καλά 

στο ΕΑΠ στο Ανοιχτό Πανεπ… 

-Σωστά! 
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-Εξαιρετικότατα. Πόσες και ποιες γλώσσες μιλά.. μιλάς; 

-Εεε, αγγλικά σε μέτριο επίπεδο. 

-Πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικότατα. Και ας περάσουμε τώρα σε μια ερώτηση 

μεταβατική. Έχεις Ευθύμη μαθητές δίγλωσσους με μεταναστευτικό προφίλ στις 

τάξεις που μέχρι τώρα έχεις διδάξεις; 

-Έχω. Δεν θα πω αρκετούς αλλά έχω… 

-Φαντάζομαι… 

-Και μάλιστα όπως και κάθε χρόνο υπάρχουν μαθητές σε κάθε τάξη, ένα μικρό 

ποσοστό συναντάμε νομίζω όλοι μας οι εκπαιδευτικοί. 

-Πάρα πολύ καλά. Εεε, ποιες δυσκολίες, εεε επισημαίνεις Ευθύμη στο να μάθουν τα 

παιδιά με μεταναστευτικό προφίλ την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα; 

-Εεεμ, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, εε που γίνονται ίσως μεγαλύτερες αν το παιδί 

δεν έχει γεννηθεί κιόλας εδώ…Παιδί μεταναστών… Αν έρχεται από κάποια ηλικία 

και μετά ,5-6 χρονών, νομίζω οι δυσκολίες είναι περισσότερες. Δεν θα συναντήσεις 

τόσες πολλές αν γεννηθεί εδώ. Εεε, παρόλα αυτά δυσκολίες υπάρχουν που οφείλονται 

νομίζω και στην γλώσσα μας επειδή έχει σύνθετη δομή. Εεε, νομίζω και η 

γραμματική της σύνθετη και το συντακτικό σύνθετο.  

-Πάρα πολύ καλά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εεε νομίζεις Ευθύμη ότι το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας σ’ αυτά τα παιδιά;  

-Σαφέστατα νομίζω. Εεε, όσο πιο ψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

νομίζω στρέφουν το παιδί προς την μόρφωση και στη γνώση δεν θα πω πάντα βέβαια 

εε, εε, εε επιτυχημένα αποτελέσματα εε, σίγουρα υπάρχει μία τάση προς την γνώση, 

προς τη μόρφωση. Εεε και συνήθως αποδίδει σε αντίθεση με κάποιον γονέα ο οποίος 

δεν έχει μορφωτικό επίπεδο υψηλό, καλό. 

-Σ’ ευχαριστώ Ευθύμη. Η χρήσης της μητρικής γλώσσας στο οικογενειακό 

περιβάλλον αυτών των παιδιών κατά τη γνώμη σου συντελεί θετικά ή αρνητικά στην 

ανάπτυξη της ελληνική ως δεύτερης γλώσσας;  

-Μμμ, προσωπικά, πιστεύω ότι μπορεί και να λειτουργεί και θετικά. Εεε, με το 

σκεπτικό ότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά, οι μαθητές κάνουν την σύγκριση ανάμεσα 

στις δύο δομές των γλωσσών και μπορεί η μία να συμπληρώνει την άλλη, πολλές 

φορές βέβαια να αναιρεί ή να έρχεται σε αντίθεση με την άλλη αλλά και αυτό είναι 

λίγο γόνιμο και πολλές φορές το παιδί μπορεί να οδηγηθεί σε καλή σύνθεση και σε 

καλό αποτέλεσμα τελικά. Γιατί νομίζω όλες οι γλώσσες λίγο-πολύ αλληλεπιδρούν η 
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μία στην άλλη. Έστω άλλη λίγο, άλλη πολύ αλλά νομίζω αυτή η αλληλεπίδραση 

μπορεί και στο παιδί να περάσει και δεν είναι κατ’ ανάγκην εμ αρνητική η γνώση της 

μητρικής γλώσσας στην εκμάθηση δεύτερης 

-Προσωπικά σε παρένθεση θα το έθετα αυτό Ευθύμη με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο, 

εε, είναι μία εξαιρετικότατη προσέγγιση. Ας προχωρήσουμε  σε μια άλλη εε ερώτηση. 

Εεε, η ανεπαρκής εεε, μάλλον… πού συγκεκριμένα εντοπίζεις κάποιες δυσκολίες των 

δίγλωσσων μαθητών στο να εκμάθουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα; 

-Μάλιστα… 

-Και μιλούμε συγνώμη  και για να σεε, για να σου βοηθήσω ας ξεδιπλώσουμε την 

γκάμα των θεωρητικών μαθημάτων είτε αυτά λέγονται Αρχαία Ελληνικά είτε Νέα 

Ελληνικά είτε λέγεται γλώσσα, είτε λέγεται λογοτεχνία, είτε ιστορία που άπτεται των 

θεωρητικών μαθημάτων. 

-Εγώ νομίζω οφείλεται αυτή η δυσκολία κυρίως στο ότι η γλώσσα μας παρόλη την 

γοητεία της, την ομορφιά της αναμφισβήτητα έτσι, εε, για όλους, έχει και δυσκολίες. 

Είναι δύσκολη στη δομή της, στη σύνθεσή της, στο λεξιλόγιό της. Μία λέξη, πολλές 

φορές έχουμε και εμείς ας πούμε οι πιο ειδική πάνω στο θέμα, δυσκολευόμαστε να 

την εντάξουμε σε κατάλληλο γλωσσικό πλαίσιο. Οπότε νομίζω αυτή η γοητεία και 

συνάμα η δυσκολία της γλώσσας, ή και αντίστροφα άμα θέλετε, εε νομίζω οδηγεί 

πολλές φορές κάποια παιδιά στο να δυσκολεύονται να… μάθουν …την ελληνική ως 

δεύτερη γλώσσα, να την μιλήσουν. 

-Καταλαβαίνω απόλυτα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Η δομή! Πάρα πολύ καλά. 

-Η δομή, ο πλούτος ταυτόχρονα που είναι αναμφισβήτητα θετικό στοιχείο, 

ταυτόχρονα σε κάποιους μπορεί να λειτουργήσει και… 

-Αρνητικά. 

-…ως βουνό ,ναι, ως βουνό, ως κάτι δύσκολο. 

-Ως ένα πρόσχωμα. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Και Ευθύμη εδώ σ’ αυτήν την 

περίπτωση εντοπίζεις τη δυσκολία περισσότερο στον προφορικό ή στον γραπτό τους 

λόγο; 

-Εγώ θα έλεγα στον γραπτό φαίνεται περισσότερο. Ναι. Γιατί εκεί πρέπει να κάνεις 

κείμενο. Το κείμενο έχει και τη συνοχή και τη συνεκτικότητα, να έχει τα νοήματα 

του, να έχεις καλή σύνδεση περιόδων, προτάσεων, νοημάτων. Νομίζω εκεί λίγο… 

-Υστερούν. 

-…βλέπεις σήμερα παιδιά που έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα 

δυσκολεύονται, πολύ δε περισσότερο τα παιδιά που την έχουν ως δεύτερη γλώσσα.  
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-Διακρίνεις Ευθύμη, κάποιο δισταγμό, στο νααα μιλήσουν, στο να απευθυνθούν είτε 

στους συνομηλίκους τους, τους ιθαγενείς, είτε στον καθηγητή; Εεε, έχουν δηλαδή 

κάποιο δισταγμό ή κάποια έλλειψη αυτοπεποίθησης; Έχεις διαπιστώσει, έχει 

υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή σου; 

-Όσον αφορά τους συμμαθητές τους και την παρέα τους όχι. Απ ‘ότι βλέπω στις 

εφημερίες, στα παιδιά στα διαλείμματα, μεταναστών έτσι, νομίζω όχι. Στην πράξη 

μέσα τα πράγματα ναι, μπορεί να παρατηρείται κάτι τέτοιο. Αλλάζουν τα πράγματα. 

Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να είναι λίγο πιο διστακτικά, πιο να έχουν κάποιον 

ενδοιασμό αν πρέπει να εκφράσουν κάποια απορία, νομίζω ναι αυτό το έχω δει. 

-Ε, ωστόσο όταν έχουν κάποια απορία ή έχουνε όπως προείπες αυτόν τον δισταγμό. 

-Εγώ νομίζω εδώ μετά είναι θέμα χαρακτήρα. Το παιδί το πιο ανοιχτό, το κοινωνικό, 

εε, το διαχυτικό θα την εκφράσει. Θα την εκφράσει. Ακόμα και αν κατά τη γνώμη του 

είναι κάποια αυτό που λέμε εμείς επιπόλαιη ερώτηση που δεν πρέπει να γίνει θα την 

κάνει το παιδί το διαχυτικό, το κοινωνικό. Κάποια παιδιά που δεν είναι τόσο 

διαχυτικά μπορεί και να έχουν κάποια επιφύλαξη.  

-Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξάλλου ξέρουμε όλοι ότι σε επικοινωνιακό επίπεδο 

μπορούν να εκφραστούν παιδιά και μη γνωρίζοντας τη γλώσσα πολύ καλά ροής του 

άλλου.  

-Αα και εδώ ίσως πάνω σ’ αυτό θα έλεγα ότι με την παρέα τους είναι πιο διαχυτικά τα 

παιδιά, πιο κοινωνικά, γιατί επίσης θέλω να περάσω και ένα μήνυμα εδώ μια άποψη 

που μπορεί να διαφέρει από αυτήν των πολλών. Εεεμ, αυτά τα παιδιά νομίζω εδώ 

ενσωματώνονται καλά στο κοινωνικό τους περίγυρο , στην παρέα τους. Νομίζω δεν 

είμαστε ρατσιστική χώρα. 

-Πάρα πολύ καλά. 

-Έτσι, ρωτάω παιδιά μεταναστών πολλές φορές ποια είναι η αντιμετώπιση εδώ από 

την παρέα τους, και τα παιδιά, και με χαρά το λέω ας πούμε αυτό, αισθάνονται ότι 

έχουν ενσωματωθεί, ότι είναι αποδεκτά από τα δικά μας τα παιδιά, να το πω σε 

εισαγωγικά έτσι, τα ελληνόπουλα και λοιπά, και αυτό είναι νομίζω το καλό μήνυμα 

που πρέπει να περάσει δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να περάσει μέσα από αυτήν την 

έρευνα, αλλά είναι νότα νομίζω καλή. 

-Πάρα πολύ καλά. 

-Χαίρομαι όταν ακούω τέτοια παιδιά να λένε ότι όχι δεν έχουμε προβλήματα 

ρατσισμού εδώ. 
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-Και θα’ θελα να κρατήσω αυτό που είπες πιο μπροστά Ευθύμη ότι όσο πιο μικρό 

είναι παιδί τόσο πιο εύκολα και μαθαίνει αλλά και ενσωματώνεται στον κοινωνικό 

περίγυρο. Αν θυμάμαι καλά είχες μιλήσει για μία κομβική ηλικία των 5-6 χρονών. 

Πάρα πολύ καλά. Εεεμ κάποιες στην σχολική επίδοση ανάμεσα σε μονόγλωσσους 

και  δίγλωσσους μαθητές έχεις διαπιστώσει; Δηλαδή, Ευθύμη, διακρίνεις κάποια 

υπεροχή των μονόγλωσσων μαθητών σε σχέση με τους δίγλωσσους σε κάποια 

μαθήματα ή όχι και αν ναι  σε ποια κατά τη γνώμη σου. 

- Δεν θα έλεγα ότι βλέπω σημαντικές διαφορές. Εεε, δηλαδή αν το παιδί το 

μονόγλωσσο διαβάζει και το παιδί το δίγλωσσο επίσης διαβάζει νομίζω είναι πολύ 

έτσι εε, ανεπαίσθητη η διαφορά…  

- Ανεπαίσθητη η διαφορά. 

-Νομίζω και το δίγλωσσο παιδί εκεί έχει θεαματικά αποτελέσματα.  Εεε κατά τα’ 

άλλα νομίζω όχι… 

-Πάρα πολύ καλά. 

-…δεν έχουμε βασικές διαφορές. 

-Εεε, οπότε, εεε, δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά και το ποιοι ενδιαφέρονται… 

-Ίσως μικρές, ίσως μικρές. 

-…ίσως μικρές. 

-Γιατί έχω δει εξαιρετική επίδοση και γραπτά και δίγλωσσων παιδιών. 

-Μάλιστα.  

-Έτσι; Με εντυπωσίασαν. Οπότε θα έλεγα μικρές διαφορές. 

-Οι γονείς των μονόγλωσσων ή των δίγλωσσων μαθητών ενδιαφέρονται περισσότερο 

για την επίδοση των παιδιών τους, δηλαδή σε θέμα οικογένειας… 

-Και εδώ θα έλεγα τα πράγματα είναι ίδια νομίζω, ναι. Ναι, ναι νομίζω και των 

δίγλωσσων παιδιών οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον… 

-Δείχνουν ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ωραία. 

-… πολλές φορές να πω και κάτι ίσως και περισσότερο. 

-Και περισσότερο. Μάλιστα. Μάλιστα. 

- Ίσως θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα στη νέα χώρα που ήρθαν, ίσως θέλουν να 

καθιερωθούν, ίσως βλέπουν και ότι η γνώση τελικά χρειάζεται. Και νομίζω πολλές 

φορές ίσως και να δείχνουν περισσότερο ζήλο.  

-Περισσότερο ζήλο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ας περάσουμε σε 

κάποιες τεχνικές γενικά μετέρχονται οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τις 

όποιες πιο πάνω δυσκολίες. Άρα προκειμένου να συμβάλλεις και συ από την πλευρά 
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σου Ευθύμη στην ομαλή ένταξη των δίγλωσσων μαθητών, έχεις κατά καιρό 

χρησιμοποιήσει κάποιες τεχνικές και μεθόδους από διδακτική άποψη; 

Εεε, επειδή έχουμε γλωσσικά μαθήματα εμείς και κυρίως την γλώσσα νομίζω το 

λεξιλόγιο είναι αυτό που… στο οποίο εστιάζω γιατί αν είπα και κάποια στιγμή και 

προηγουμένως ότι αυτός ο πλούτος της γλώσσας μας πολλές φορές, όχι πολλές 

φορές, συχνά γοητεύει…θέλω να πω ότι το λεξιλόγιο πολλές φορές το προτάσσω για 

ναα βοηθήσω όσο μπορώ στην προσέγγιση τέτοιων μαθητών προς την γλώσσα μας.  

-Πάρα πολύ καλά. 

- Εεε και φυσικά στο μέτρο του δυνατού και οι συντακτικού και κυρίως για να γίνεται 

η σύνδεση, να επιτυγχάνεται η σύνδεση περιόδων, προτάσεων, νοημάτων κυρίως. 

-Πολύ καλά. Από εκπαιδευτική άποψη Ευθύμη χρησιμοποιείς κάποιες τεχνικές και 

μεθόδους; Παραδείγματος χάριν ενισχύεις την εε, εε, προσέγγιση ααα από… την 

προσέγγιση σου από κάποιο τέτοιο μαθητή εε την απορρίπτεις; Πώς κινείσαι από 

άποψη εκπαιδευτική; 

-Δηλαδή, κάτι εξειδικευμένο; 

-Όχι, θα έλεγα Ευθύμη σε θέματα τα οποία αφορούν στην προσέγγιση με τους 

μαθητές. 

-Εεεε, όχι νομίζω δεν εφαρμόζω κάτι συγκεκριμένο , κάποια μέθοδο, εγώ θα έλεγα 

την παραδοσιακή… 

-Την παραδοσιακή. 

-…την κλασσική διδασκαλία του μαθητή… 

-Διδασκαλία και… 

-Και ίσως το λεξιλόγιο αν σε κάποια δω ότι υπάρχει ιδιαίτερο θέμα. 

- 

Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Παροτρύνεις τους δίγλωσσους μαθητές να 

έρθουν να σε βρουν αν κάποια φορά δεν καταλάβουν κάποια από τις εργασία που 

τους ε… κάποια από τις εργασίες που τους έχεις αναθέσει;  

-Βεβαίως! Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, έτσι, και πρέπει να αποτελεί τακτική πάγια 

όλων μας ίσως πολύ περισσότερο στα παιδιά αυτά για να αποκτήσουν κάποιο θάρρος, 

κάποια αυτοπεποίθηση. 

-Πάρα πολύ ωραία. Εεε, 

-Να αισθανθούν, συγνώμη, να αισθανθούν ότι υπάρχει κάποιος δίπλα που μπορεί να 

τους βοηθήσει στην πορεία τους αυτή προς την εκμάθηση. 
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-Σ’ αυτούς τους μαθητές δίνεις επιπλέον δραστηριότητες για εξάσκηση ή μήπως οι 

τελευταίοι είναι αυτοί που σου ζητούν επιπλέον εεε δραστηριότητες και ασκήσεις; 

-Πολλές φορές δίνω επιπλέον, επειδή το ζητάνε όμως και οι ίδιοι. όταν υπάρχει 

ανταπόκριση ναι, κυρίως, εε, είπα ότι αυτές οι γλωσσικές ασκήσεις γενικά αρέσουν 

στους μαθητές. Οι γλωσσικές έτσι; Τους ταξιδεύουν λίγο σ’ ένα κόσμο γλωσσικό 

οπότε πολλές φορές ζητάνε. 

-Πάρα πολύ ωραία. Ευθύμη θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσααα και εμπλουτιστική συνέντευξη  και να σου ευχηθώ καλή δύναμη 

στην συνέχεια των καθηκόντων σου. 

-Εγώ ευχαριστώ για την επιλογή.  

    

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 29 

 

-Καλημέρα. Εεε…  

-Καλημέρα. 

-Καλλιόπη θα μου επιτρέψεις εξ αρχής τον ενικό; 

-Βεβαίως, παρακαλώ. 

-Σ’ ευχαριστώ. 

-Άλλωστε είμαστε συνάδελφοι. 

-Μπράβο, αυτό ετοιμαζόμουν και εγώ να πω. Εεε, Καλλιόπη ποια είναι ακριβώς η 

ειδικότητά σου στο Λύκειο;  

-Λοιπόν… Είμαι φιλόλογος. Διδάσκω τα φιλολογικά μαθήματα. 

-Πάρα πολύ ωραία. Πόσα χρόνια έχεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση;  

- Εε, στην δευτεροβάθμια έχω, να σκεφτώ είναι και αρκετά, 17 χρόνια. 

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Εργάζομαι με τα παιδιά. 

-Πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάποια ειδική θέση στην εκπαίδευση, παράδειγμα 

υποδιευθύντρια, διευθύντρια και λοιπά; 

- Όχι, όχι απλή εκπαιδευτικός 

-Εκπαιδευτικός φιλόλογος. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις κάνει μεταπτυχιακές ή άλλες 

επιπρόσθετες σπουδές; 
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-Ναι. Επιπρόσθετες σπουδές έχω κάνει. Έχω ασχοληθεί με τη συμβουλευτική και τον 

προσανατολισμό σε κάποια προγράμματα εξειδίκευσης. 

-Πάρα πολύ ωραία. Εεε, ποιες και πόσες γλώσσες μιλάς Καλλιόπη; 

-Την Ελληνική, μητρική γλώσσα… 

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Και την αγγλική. 

-Τέλεια  

-Όχι σε άριστο επίπεδο. 

-Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα σου κάνω τη μεταβατική ερώτηση με την οποία θα 

περάσουμε στη δεύτερη θεματική της συνέντευξης. Σαφώς, εεε, επειδή το γνωρίζω 

και λόγο της μεγάλης σου εμπειρίας θα έχεις δίγλωσσους μαθητές με μεταναστευτικό 

προφίλ στις τάξεις που διδάσκεις. 

-Ναι, είναι γεγονός. Ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, θα έλεγα, ίσως και παραπάνω, 

αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο τέτοιους μαθητές, δίγλωσσους. 

-Πάρα πολύ ωραία. Ποιες δυσκολίες Καλλιόπη επισημαίνεις στο να μάθουν τα 

παιδιά, τα δίγλωσσα παιδιά με μεταναστευτικό προφίλ, την Ελληνική ως δεύτερη 

γλώσσα; 

-Χμμ. Εεε, καταρχήν αυτά τα παιδιά έρχονται αν όχι μωρά στην Ελλάδα, έρχονται 

στην αα, κατά την διάρκεια της δημοτικής τους εκπαίδευσης. Οπότε κατά κάποιον 

τρόπο έχουν διδαχθεί, εε, την Ελληνική γλώσσα στο δημοτικό. Όταν έρχονται στο 

Λύκειο είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα γιατί οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. 

Οπότε υπάρχει μία δυσκολία προσαρμοστικότητας, ιδιαίτερα στην Ελληνική γλώσσα, 

στον γραπτό λόγο, στον προφορικό δεν θα το’ λεγα δηλαδή η επικοινωνία τους με τα 

άλλα παιδιά είναι ισότιμη και άψογη θα έλεγα.  

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Δεν έχω παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα. 

-Πάρα πολύ ωραία. Το οικογενειακό ή και το κοινωνικό περιβάλλον αυτών των 

παιδιών συνιστούν δυσκολίες στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας; 

-Ναι. Εεε, το οικογενειακό περιβάλλον τέτοιων παιδιών, τουλάχιστον όσων έχω 

γνωρίσει εγώ, εεε είναι χαμηλού θα έλεγα κοινωνικού επιπέδου, δηλαδή πρόκειται 

για γονείς που ασχολούνται με χειρονακτικές ,θα έλεγα, εργασίες, ή γονείς που κατά 

περίπτωση μπορεί να είναι και άνεργοι, ή ο ένας από τους δυο, οπότε λοιπόν και το 

προφίλ τους είναι λίγο χαμηλό, δηλαδή είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων, άνθρωποι 
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που ακούνε τον καθηγητή.  Άλλοι γονείς θέλουν να προσδώσουν κίνητρα στα παιδιά 

τους άλλοι πάλι αποδέχονται την κατάσταση όπως έχει. 

-Σ ’ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χρήση, έρχομαι σε μία κομβική ερώτηση Καλλιόπη… Η 

χρήσης της μητρικής γλώσσας στο οικογενειακό περιβάλλον, σ ’αυτά τα παιδιά, εεε, 

παράδειγμα κάποιος που έρχεται από το Αλγέρι μπορεί να μιλούσε εκεί τα γαλλικά, 

έρχεται εδώ, εε, και μπαίνει μέσα στο περιβάλλον της Ελληνική γλώσσας. 

-Ναι. 

-Ή κάποιος που έρχεται από την Αλβανία και λοιπά. Η χρήση λοιπόν  της μητρικής 

γλώσσας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον συντελεί κατά την γνώμη σου θετικά ή 

αρνητικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής; 

-Εε, τώρα σ ’αυτό το ερώτημα, εε, δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά. Με ποια 

έννοια, να σου απαντήσω. 

-Ωραία. 

-Χεχε. 

-Σ ‘ευχαριστώ. Με τη Ματούλα καμιά φορά… 

-Κάνουμε και λίγο χιούμορ… 

-Ναι, ναι έτσι. Πάρα πολύ καλά. 

-Εεμ, πιθανόν, οι γονείς ή η μητέρα προς τα παιδιά της να μιλά με τη γλώσσα με την 

οποία ήρθε στην Ελλάδα ως οικονομική μετανάστρια. Πιθανόν και όχι. Πάντως σε 

κάθε περίπτωση δεν το αποκαλύπτουν αυτό τα παιδιά. Αν δηλαδή μιλούν στο σπίτι 

τους κάποια άλλη γλώσσα, την αλβανική, τη βουλγάρικη, τη γαλλική. Στο σχολείο 

βέβαια μιλάν την Ελληνική. 

-Μάλιστα. 

-Στον προφορικό λόγο. Τώρα μεταξύ τους, ίσως και να έχει πάρει το αυτί μας, μεταξύ 

τους δηλαδή τα γαλλάκια, ή μεταξύ τους εε, τα παιδιά που έρχονται από Αλβανία να 

μιλούνε τα Αλβανικά. 

-Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εεμ, πού συγκεκριμένα εντοπίζεις τις 

δυσκολίες των δίγλωσσων αυτών μαθητών εε, με μεταναστευτικό προφίλ, στο να 

εκμάθουν την Ελληνική γλώσσα;  

-Χμμ. 

-Και αναφέρομαι φυσικά στα θεωρητικά μαθήματα, τα δικά μας. 

-Ναι. Ούτως ή άλλως είμαστε σε ένα Λύκειο. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι 

δύσκολο, ανταγωνιστικό και σκληρό θα έλεγα. Οπότε λοιπόν πάνω σ’ αυτό το 

πλαίσιο τα παιδιά ζορίζονται. 
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-Χμμ.  

-Δύσκολα προσαρμόζονται. Παρουσιάζουν δυσκολίες στην έκφραση και στη 

διατύπωση ιδεών τους, δηλαδή δεν παρατηρούν με μία λογική συνέχεια στα 

επιχειρήματά τους, ιδιαίτερα στη νεοελληνική γλώσσα. Έκθεση, ανάπτυξη 

παραγράφου… έχουν χαμηλό λεξιλόγιο θα έλεγα, χαμηλό, εε, φτωχό. Υπάρχει μία 

λεξιπενία σ’ αυτά τα παιδιά εκ των πραγμάτων, διότι το γνωστικό επίπεδό τους δεν 

τους έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθούν από μικρή ηλικία συζητήσεις , αα, ή 

από τους γονείς τους να μαθαίνουνε και να καλλιεργούνε την Ελληνική γλώσσα. 

-Χμμ. Πάρα πολύ ωραία.  

-Οπότε λοιπόν, αυτό, εε, συνολικά προσδίδει μία δυσκολία και σε εμάς, απέναντι 

δηλαδή στη βαθμολόγηση των παιδιών, αλλά και στα ίδια τα παιδιά. 

-Εεφ. Εεε. Καλλιόπη πιστεύεις ότι, αν και προηγουμένως  μου έχεις κάνει νύξη επί 

τούτου, δυσκολεύονται αυτά τα παιδιά στον προφορικό ή στο γραπτό λόγο 

περισσότερο; 

-Από την εμπειρία μου να πω το εξής: 

-Χμμ. 

-Πρωτίστως, δυσκολεύονται στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, ιδιαίτερα, με την έννοια 

ότι την βλέπουν σαν ξένη γλώσσα και όχι σαν συνέχεια της Ελληνικής γλώσσας, της 

Ελλάδας, όπου είναι και οι χώρα που φιλοξενούνται. Εεε, οπότε εκεί έχουμε κάποια 

θεματάκια, ιδιαίτερα στον γραπτό λόγο. Σε ασκήσεις, σε μετάφραση, σε συντακτικό 

επίπεδο, σε μορφοσυντακτικά φαινόμενα. Τώρα στον προφορικό λόγο, σου είπα και 

πριν, νομίζω ότι δεν παρατηρώ ιδιαίτερες δυσκολίες. Βέβαια μικρά λαθάκι(α) 

γίνονται, αλλά και ποιος δεν κάνει λάθη. 

-Χμμ,χμχ. 

-Στη βιασύνη του να μιλήσει και να επικοινωνήσει προφορικά. 

-Βεβαίως! Σ ‘ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουνα σαφέστατη. Εεε, μμ, εε. Εεε, Καλλιόπη 

διακρίνεις κάποιο δισταγμό ή έλλειψη αυτοπεποίθησης στον προφορικό ή στο γραπτό 

λόγο;  

-Ναι… Είναι γεγονός… ότι παιδάκια που έρχονται ως οικονομικοί μετανάστες σε μία 

χώρα υποδοχής, για παράδειγμα στην Ελλάδα, το πρώτο διάστημα θα αντιμετωπίσουν 

προβλήματα ένταξης, προσαρμογής, κοινωνικοποίησης. Ίσως χάσουν τους φίλους 

τους, τις φίλες τους. Από την άλλη, έχουμε και την αντιμετώπιση τους από τα παιδ... 

τα παιδιά που ζούνε στη Ελλάδα, γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είναι Ελληνόπουλα. 

Οπότε όλο αυτό μαζί νομίζω ότι χαμηλώνει την αυτοπεποίθηση αυτόν τον παιδιών, 
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αλλά και εκ των πραγμάτων επειδή υπάρχει οικονομική δυσκολία θεωρώ ότι, εε, είναι 

μαθητές χαμηλού οικονομικού επιπέδου, και αν λοιπόν ίσως και η αυτοπεποίθησή 

τους είναι κι’ αυτή. Οπότε λοιπόν χρειάζονται κίνητρα αύξησης της αυτοπεποίθησης. 

-Χμμ, χμχ. Ωστόσο Καλλιόπη όταν αυτά τα παιδιά έχουν απορίες, τις εκφράζουνε 

μέσα στο μάθημα; 

-Άλλοτε ναι, και άλλοτε όχι. Εξαρτάται απ’ το χαρακτήρα του παιδιού. Δηλαδή αν 

τώρα γυρίσω πίσω το μυαλό μου, θα έλεγα ότι, χωρίς αυτό να αποτελεί στερεότυπο- 

απάντηση, ότι τα αγόρια είναι ίσως και από τη φύση τους πιο νευρικά, πιο 

προσαρμοστικά θα έλεγα στις νέες συνθήκες, και τα ερωτήματά τους τα εκφράζουν 

με περισσότερη ευκολία. 

Χμχ, χμχ. 

-Αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, αν κάτι δεν κατανοούν. Τώρα από την άλλη πλευρά τα 

κορίτσια, εε, που κατά περίπτωση είναι πιο μελιστάλακτα , πιο ήρεμα ή πολλές φορές 

και μαζεμένα στον εαυτό τους… Φανταστ… Ας φανταστούμε ότι βρίσκονται στη 

φάση της εφηβείας τους… 

-Βέβαια. 

-… οπότε έχουν κι άλλα θέματα να λύσουν. 

-Βέβαια. 

-Θα έλεγα ότι είναι νωθρά. Πρέπει να τους παρακινήσεις για να ρωτήσουν κάτι το 

οποίο οσμίζεσαι εσύ ότι δεν καταλαβαίνουν. 

-Χμχ. Εεε, Καλλιόπη τι χαρακτηριστικά παρατηρείς στον γραπτό λόγο αυτών των 

μαθητών στην Ελληνική γλώσσα;  

-Ναι. όπως σου είπα και νωρίτερα… 

-Μπράβο, και ενθυμούμαι. 

-… ορθογραφικά λάθη σε σημείο που ο καθηγητής να δυσκολεύεται να καταλάβει 

την εικόνα της λέξης, οπότε χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να διαπιστώσει 

και αναγιγνώσκει οποιδηπ… το γραπτό, σε επίπεδο ορθογραφίας. Εκφραστικά λάθη, 

διατύπωσης, δηλαδή η σκέψη τους δεν έχει μία λογική συνέχεια, μια λογική σειρά. 

Δηλαδή μπορεί να παρατηρήσουμε επαναλήψεις, επανάληψη λέξεων, λέξεις 

διακεκομμένες, πολλές φορές λέξεις τύπου greeklish. 

-Πάρα πολύ ωραία.  

-Τώρα δεν είμαι πρόχειρη να σου πω άλλες… 

-Ωραία, ωραία!  

-…απαντήσεις. 
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-Νομίζω Καλλιόπη πως αυτά ήτανε επαρκέστατα στην απάντηση. Και περνάμε σε μία 

άλλη θεματική η οποία αφορά στην επίδοση και στις διαφορές στη σχολική επίδοση 

των μονόγλωσσων και των δίγλωσσων μαθητών 

-Μάλιστα. 

-Διακρίνεις Καλλιόπη κάποια υπεροχή των μονόγλωσσων, των ελλην… εε, τα παιδιά, 

των Ελληνόπουλων, τα παιδιά που είναι Έλληνες, των μονόγλωσσων μαθητών σε 

σχέση με αυτά τα παιδιά τα δίγλωσσα σε κάποια μαθήματα; 

-Χμχ. Τώρα θα σου πω το εξής ότι παρατηρώ και ένα εκπληκτικό φαινόμενο. 

-Ναι, 

-Έχω συναντήσει παιδιά… 

-Ναι. 

-…είτε αγόρια είτε κορίτσια εε, όπου έχουνε τέτοια άμιλλα με τα Ελληνόπουλα, που 

θέλουν  να συναγωνίζονται, έως και να ανταγωνίζονται, με στόχο το αριστείο. 

-Το αριστείο. 

-Την αριστεία. Την αρίστευση. Ναι  το αριστείο. Οπότε λοιπόν, τέτοιου είδους 

μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από διάφορε άλλες χώρες, και τα φιλοξενούμε στα 

σχολειά μας, παρατηρούμε ότι είναι μελετηρά, συγκεντρωμένα, προσηλωμένα και 

ίσως αυτό θα έλεγα έχει να κάνει και με το περιβάλλον της οικογενείας. Δηλαδή 

θέλουν οι γονείς κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους. Όπως όλοι οι γονείς θέλουμε κάτι 

καλύτερο για τα παιδιά μας. Οπότε λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν τόσο άριστοι 

μαθητές ,οο, αυτοί που προέρχονται από άλλες χώρες εν πάση περιπτώσει… 

-Πάρα πού ωραία.  

-…όσο και Έλληνες άριστοι μαθητές. 

-Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι ενδιαφέρονται για τη σχολική τους επίδοση οι 

μονόγλωσσοι ή οι δίγλωσσοι μαθητές; 

-Εεε, νομίζω ότι απήντησα νωρίτερα. 

-Ωραία. 

-Θεωρώ κατά περίπτωση. 

-Κατά περίπτωση. 

-Κατά περίπτωση. 

-Πάρα πολύ ωραία.  

-Δε θα το βάλω σε ποσοστό, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. 
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-Πάρα πολύ ωραία. Και περνάμε, γιατί μου έχεις καλύψει με τον λόγο σου τον 

αναλυτικό τα ερωτήματα, σε μία άλλη θεματική που αφορά τις τεχνικές που 

μετέρχονται οι εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω δυσκολίες. 

-Μάλιστα. 

-Προκειμένου λοιπόν εσύ Καλλιόπη να συμβάλλεις στην ομαλή ένταξη των 

δίγλωσσων μαθητών ποιες τεχνικές και μεθόδους μετέρχεσαι, χρησιμοποιείς, από 

διδακτική άποψη και ποιες από εκπαιδευτική;  

-Χμχ. Λοιπόν. Θα μιλήσω από παιδαγωγική άποψη καταρχήν. 

-Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.   

-Όλα τα παιδιά για μένα είναι ίσα. Δεν υπάρχει διάκριση ή διαφορετικότητα στον 

τρόπο αντιμετώπισης. Άλλωστε το λειτούργημά μας είναι να παράξουμε μαθητές που 

έχουν ήθος και προσωπικότητα. Ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία, θα έλεγα ότι 

γίνεται χρήση των μέσων…των… νέων μέσων τεχνολογίας. Επίδειξη 

βιντεοπαρουσιάσεων, διαδίκτυο, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να’ χουν και εικόνα της 

Ελληνικής γλώσσας… 

-Της Ελληνικής γλώσσας. 

-… εικόνα της λέξης και εικόνα ενός κειμένου. Είναι πιο θελκτικά αυτά τα… 

-Μέσα. 

-…συστήματα ή αυτά τα μέσα προς… προς όλα τα παιδιά. 

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Επίσης επαναληπτικά μαθήματα, μικρά επαναληπτικά τεστάκια και επικέντρωση σ 

‘αυτά τα παιδιά θα έλεγα ως προς την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους. 

-Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξερ… 

-Στο να μιλήσουν αρκετά. 

-Να μιλήσουν αρκετά. Πάρα πολύ ωραία. Παροτρύνεις Καλλιόπη τους δίγλωσσους 

μαθητές αν δεν καταλαβαίνουν κάποιες από τις εργασίες που έχεις αναθέσει στην 

τάξη; 

-Βέβαια, οπωσδήποτε! Όλους τους μαθητές τους παροτρύνω. 

-Πάρα πολύ ωραία. 

-Οποιαδήποτε στιγμή να έρθουν να με βρουν, να συζητήσουμε σε κάποιο κενό. Εεε, 

για περαιτέρω εξάσκηση αλλά και για να έρθουμε πιο κοντά, μαθητής εε… 

-Με καθηγητή. 

-…με καθηγητή.  



 173 

-Πάρα πολύ ωραία. Σ ‘αυτά τα παιδιά, τα  δίγλωσσα, δίνεις επιπλέον δραστηριότητες 

για εξάσκηση ή μήπως οι τελευταίοι ι σου ζητούν επιπλέον ασκήσεις. 

-Ναι. Θα είμαι κατηγορηματική σ ‘αυτό. Δεν θα τα πιέσω, ώστε να δώσω περαιτέρω 

εργασίες. Μόνο τα ίδια τα παιδιά διαγνώσω και διαπιστώσω ότι θέλουν και υπάρχει 

και μία προσέγγιση, αυτό γίνεται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τότε μόνο θα 

ήθελα, θα μπορούσα να δώσω κάποια εργασία ή κάποια άσκηση ώστε τα παιδιά να 

εξασκηθούν στο σπίτι τους. 

-Πάρα πολύ ωραία και περνάμε στην τελευταία φάση Καλλιόπη και σ’ ευχαριστώ 

πάρα πολύ, στις προτάσεις που έχεις να κάνεις ώστε να υπερπηδήσουν τα παιδιά αυτά 

τις δυσκολίες και γενικά εε, εμείς. Πιστεύεις πως οι δυσκολίες που μέχρι τώρα που 

έχουν αναφερθεί παραμένουν άλυτες; 

-Μμμ, τώρα σ ‘αυτό το ερώτημα, χαχα, θέλει και ιδιαίτερη σκέψη και κουβέντα. 

Συνολικά θα σου απαντήσω… 

-Ναι. 

-…το εκπαιδευτικό μας σύστημα… 

-Ναι. 

-…έχεις κάποιες εμμ, χρειάζεται κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, τόσο στα αναλυτικά 

προγράμματα ώστε να είναι θελκτικά για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως από πού 

έρχονται. Εε, οπότε λοιπόν εε, και εμείς οι καθηγητές προσπαθούμε να κάνουμε πιο 

ελκυστικό το μάθημα και σε κάθε περίπτωση… να κρατήσουμε τα παιδιά μας στα 

Ελληνικά σχολεία… 

Χμχ. 

-…είτε είναι ελληνόπουλα, είτε γαλλάκια, είτε αλβανάκια, είτε όλα τα παιδιά του 

κόσμου. Εεε, έχουνε γίνει ωστόσο μεταρρυθμιστικές αλλαγές θα έλεγα ως προς την 

Ελληνική γλώσσα διότι έχει τεμαχιστεί σε μικρά κομμάτια λήξης και κατανόησης της 

Ελληνικής γλώσσας, οπότε σ’ αυτό το κομμάτι έχουμε μια μικρή πρόοδο. 

Χρειάζονται οι πανεπιστημιακοί, χαχ, να σκύψουν σ ‘αυτά τα θέματα και ‘μεις από 

την πλευρά μας να τα ακολουθήσουμε και να επιμορφωθούμε αντίστοιχα. 

-Χμχ, χμχ. Πάρα πολύ ωραία. Εεε, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις ,εε,  για την 

βελτίωση της γλωσσικής εκπαίδευσης αυτών των μαθητών; 

-Εεε, να προσθέσω. Θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει πληροφόρηση, εε, απ’ ότι 

γνωρίζω στο πανεπιστήμιο υπάρχουν τμήματα ένταξης και μάθησης της Ελληνικής 

γλώσσας ακόμη και για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά μας, οπο… τα παιδιά 
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μπορούν να παρακολουθούνε δωρεάν τέτοιου είδους μαθήματα, χωρίς να πηγαίνουν 

σε ένα φροντιστηριακό μάθημα εε,.. 

-Πάρα πού ωραία, 

-…έτσι ώστε να εξελιχθούν. 

-Να εξελιχθούν και να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Και η τελευταία ερώτηση, 

πιστεύεις ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα συνιστούσε μέσο υπέρβασης αυτών 

των δυσχερειών; 

-Μμμ, εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο 

να γίνει σε μία σχολική τάξη όπου το τμήμα το θεωρούμε ομοιογενές. Ο κάθε 

μαθητής βέβαια έχει την προσωπικότητά, του αλλά δυστυχώς ο καθηγητής 

απευθύνεται στο σύνολο, στο μέσο όρο δηλαδή της τάξης. Οπότε λοιπόν λίγες είναι 

οι στιγμές που διαφοροποιούμαι τη διδασκαλία μας. ίσως κατ ‘οίκον ή σε κάποιο 

κενό μας ή μεθοδικές εργασίες που θέλει το παιδί να πραγματοποιήσει. 

-Καλλιόπη σ ‘ευχαριστώ πάρα πολύ γι ‘αυτήν την γόνιμη και…  

-Κι εγώ ευχαριστώ. 

-… εποικοδομητική συνέντευξη… 

-Να ‘σαι καλά. 

-…Και σου εύχομαι… 

-Καλή επιτυχία στο έργο σου. 

-Σ ‘ευχαριστώ πάρα πολύ και συ το ίδιο. 
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15. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή των απόψεων 

τριάντα εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις μαθησιακές 

δυσκολίες των δίγλωσσων μαθητών μέσα από την τεχνική της ημιδομημένης 

συνέντευξης. Με την ποιοτική θεματική ανάλυση και την κριτική ανάλυση του λόγου 

των καθηγητών επιδιώκεται να προβληθούν οι δυσκολίες των μαθητών αυτών στις 

μικτές τάξεις, δυσχέρειες που μπορεί να προέρχονται από το οικογενειακό ή και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, προσδοκία είναι να φανεί το κατά πόσο 

διαφοροποιούνται στην επίδοσή τους από τους μονόγλωσσους συμμαθητές τους 

εξαιτίας της διγλωσσίας που τους χαρακτηρίζει, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα που δημιουργεί η υπό έρευνα κατάσταση. Επίσης, μέσα από τις 

συνεντεύξεις ο στόχος είναι να σχολιαστούν οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτικοί στους δίγλωσσους μαθητές, το κατά πόσο αξιοποιούν οι πρώτοι το 

πολιτισμικό υπόβαθρο που διέπει τους μαθητές αυτούς και την εμπλοκή ή όχι των 

γονιών τους στην πρόοδο ή στασιμότητά τους. Τέλος, ένα μέρος των δηλώσεων των 

εκπαιδευτικών φέρει στην επιφάνεια την αναγκαιότητα της διαρκούς επιμόρφωσής 

τους σε διαπολιτισμικά θέματα, τη συνεργασία με τους γονείς αυτών των μαθητών 

και την πιθανή ανάγκη να θεσπιστεί η δίγλωσση εκπαίδευση. Αυτό που οπωσδήποτε 

πρέπει να δηλωθεί είναι πως οι στάσεις των περισσότερων εκπαιδευτικών με αρκετά 

χρόνια υπηρεσίας είναι αρνητικές σε ό,τι αφορά την επίδοση αυτών των μαθητών ενώ 

είναι θετικές στο σύνολό τους σε ό,τι αφορά την παιδαγωγική αντιμετώπιση των 

τελευταίων εντός της τάξης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη 

συνεργασίας με τους γονείς και την αναδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος 

έτσι ώστε να διευκολύνει τους δίγλωσσους μαθητές. 

 

 

Λέξεις κλειδιά : διγλωσσία, μαθησιακές δυσκολίες, εκπαιδευτικές στρατηγικές, 

.επιμόρφωση. 
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ABSTRACT  

The present research aims to register the views of thirty secondary-school 

professors regarding the learning difficulties of bilingual students through the 

technique of semi-structured interviews. Using qualitative thematic analysis as well as 

further critical analysis of the professor’s interviews, we endeavored to depict the 

difficulties of the students mentioned before in mixed classes, difficulties that can 

have their origin in the student’s family or the wider social environment. Furthermore, 

our anticipation is to demonstrate how bilingual students differentiate in their 

performance from their monolingual classmates due to the fact that they are bilingual 

as well as the advantages and disadvantages of such a situation. Moreover, through 

the interviews we aim to comment on the practices of the professors applied on their 

bilingual students, if and how they take into consideration the cultural background of 

the latter and if and how the bilingual students’ parents get involve in their children’s 

progress or regress. Finally, some statements in the interviews signify the necessity 

for their continuous professional development, the co-operation with the parents of 

those bilingual students and the need for the establishment of bilingual education. We 

need to stress that the attitudes of most of the professors with lots of years of 

experience are negative regarding bilingual students’ performance in class whereas 

they are positive towards their own pedagogy. Last, all the professors underline the 

need for co-operation with the parents of the bilingual students and the importance for 

the national curriculum to be restructured in order to facilitate the latter.  

 

 

Key words : bilingualism, learning difficulties, educational strategies, professional 

development. 
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16. Παράρτημα 3. Δείγμα ατομικού πίνακα κωδικοποίησης ποιοτικής ανάλυσης 
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Ατομικός πίνακας κωδικοποίησης ποιοτικής ανάλυσης 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα : Φιλόλογος ελληνικής γλ. 

Έτη Προϋπηρεσίας: 23 

Μεταπτυχιακές σπουδές: όχι 

Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 

ΤΗΣ Γ2 ΤΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

1.Το οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον ΟΙΚΠΕΜΗΕ= στο οικογενειακό 

περιβάλλον δε μιλούνε την ελληνική 

ΠΑΤΑΙΜΗΕ= παρακολούθηση ταινιών 

και τηλεοπτικών προγραμμάτων μη 

ελληνικών 

2. Το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας 

του δίγλωσσου μαθητή 

ΓΟΔΕΒΟΕΓ= οι γονείς δε βοηθούνε τα 

παιδιά στην εκμάθηση της ελληνικής 

ως Γ2 

3. Η χρήση της Γ1 στο οικογενειακό 

περιβάλλον 

ΧΡΜΓΑΝΠΑ= η χρήση της Γ1 στο 

οικογενειακό περιβάλλον συνιστά 

ανασταλτικό παράγοντα στη Γ2 και 

στην ξένη γλώσσα 

4. Η ανεπαρκής ικανότητα στη Γ2 

επηρεάζει την εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας 

ΔΥΚΑΤΓΛΥ= δυσκολία κατανόησης 

της γλώσσας υποδοχής στην οποία 

δίνονται οι επεξηγήσεις 

ΕΡΓΑΠΟΑΛ= οι εργασίες που τους 

διανέμονται γίνονται από άλλους κι όχι 

τους ίδιους για να μην εκτεθούν 

Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

1. Δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό 

λόγο 

ΔΥΚΑΤΛΕΞ= δυσκολίες κατανόησης 

λεξιλογίου 

ΔΥΚΕΙΜΣΥ= δυσκολία στη σύνταξη 

κειμένου 

ΔΥΕΚΦΠΡΛ= δυσκολίες έκφρασης 

στον προφορικό λόγο 
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ΔΥΕΚΦΓΡΛ= δυσκολίες έκφρασης 

στον γραπτό λόγο 

ΔΥΕΚΦΑΠΟ= δυσκολεύονται να 

εκφράσουν τις απορίες τους στα 

ελληνικά γλωσσικά μαθήματα για να 

μην εκτεθούν στα μάτια των  

συμμαθητών τους 

2. Διαφοροποίηση επίδοσης μονόγλωσσου 

και δίγλωσσου μαθητή 

ΥΨΕΠΜΟΜΑ= υψηλή επίδοση 

μονόγλωσσων μαθητών 

ΧΑΕΠΔΙΜΑ= χαμηλή επίδοση 

δίγλωσσων μαθητών 

3. Επίδοση στα γλωσσικά μαθήματα ΥΕΠΜΟΜΓΜ= υψηλότερες επιδόσεις 

μονόγλωσσων μαθητών στα γλωσσικά 

μαθήματα 

ΜΗΔΙΕΔΜΜ= μη διαφοροποίηση 

επίδοσης 

 μονόγλωσσων δίγλωσσων μαθητών οι 

οποίοι κατέχουν καλά τη ελληνική ως 

Γ2 

4. Ενδιαφέρον δίγλωσσων μαθητών για την 

επίδοσή τους 

ΕΝΔΙΜΑΣΕ= ενδιαφέρον των 

δίγλωσσων μαθητών γι τη σχολική τους 

επίδοση 

5. Συνιστώσες αποτυχίας των δίγλωσσων 

μαθητών 

ΠΑΟΙΚΟΠΛ= παράγοντες που 

συσχετίζονται με το οικογενειακό 

πλαίσιο 

ΠΑΚΙΝΣΤΑ= παράγοντες που 

συσχετίζονται με κίνητρα και στάσεις 

ΠΑΕΚΠΑΠΛ= παράγοντες που 

συσχετίζονται με το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο 

Γ. ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

1. Συμπεριφορά στην τάξη του δίγλωσσου 

μαθητή 

ΣΥΠΕΕΞΜΜ= συμπεριφορά 

περιθωριοποίησης των 

 δίγλωσσων από τους μονόγλωσσους 
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συμμαθητές τους. 

ΣΥΤΥΔΜΣΜ= τυπική συμπεριφορά 

των δίγλωσσων μαθητών και ανάλογη 

συμμετοχή τους στα μαθήματα  

ΣΥΑΝΕΞΓΕ= συμπεριφορά 

ανασφαλής εξαιτίας των γλωσσικών 

ελλείψεων στη Γ2 

ΣΥΑΝΕΞΧΕ= συμπεριφορά 

ανασφαλής εξαιτίας των χαμηλών 

επιδόσεων στα θεωρητικά μαθήματα  

ΣΥΑΝΕΞΠΕ= συμπεριφορά 

ανασφαλής εξαιτίας της πολιτισμικής 

ετερότητας 

2. Ενδιαφέρον των γονέων των δίγλωσσων 

μαθητών για την επίδοσή τους 

ΕΛΧΡΓΟΔΜ= έλλειψη χρόνου γονέων 

δίγλωσσων μαθητών 

ΕΝΓΟΓΜΣΕ= ενδιαφέρον γονέων 

δίγλωσσων μαθητών για την πρόοδο 

των παιδιών τους 

ΑΡΣΤΓΟΣΥ= αρνητική στάση των 

γονέων των δίγλωσσων μαθητών 

απέναντι στο σχολείο και στους 

εκπαιδευτικούς 

3. Εκπαιδευτικές δομές και οργάνωση της 

σχολικής μονάδας 

ΔΥΔΙΥΠΤΜ= δυσκολία ως προς τη 

διαχείριση εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών των υπεράριθμων 

τμημάτων 

ΕΛΕΠΔΙΧΡ= έλλειψη επαρκούς 

διδακτικού χρόνου 

ΔΥΔΕΜΙΤΑ= δυσκολίες που 

ανακύπτουν στο διδακτικό έργο στις 

μικτές τάξεις 

ΨΥΠΙΟΜΔΜ= ψυχολογική πίεση που 

δέχονται οι εκπαιδευτικοί για την 
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ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και 

την προσπέλαση της ύλης 

ΠΙΠΑΕΞΜΤ= πίεση που δέχονται οι 

εκπαιδευτικοί για την ολοκλήρωση της 

διδακτέας ύλης ενόψει μάλιστα και των 

πανελλήνιων εξετάσεων 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 

1. Διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις ΑΠΟΔΙΑΦΓ= αποδοχή διαφορετικής 

γλώσσας 

ΚΑΝΑΔΙΜΑ= καταγραφή των 

αναγκών που έχουν οι δίγλωσσοι 

μαθητές στη σχολική τάξη 

ΜΕΔΙΔΟΜΑ= ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος διδασκαλίας 

ΑΠΟΔΙΑΦΚ= αποδοχή της 

διαφορετικής κουλτούρας όσον αφορά 

τους δίγλωσσους μαθητές 

ΜΕΘΕΥΔΥΣ= μέθοδος κατά την οποία 

οδηγούμαστε από τα εύκολα στα 

δύσκολα 

ΠΡΟΣΔΙΟΛΑΘ= προσεκτική διόρθωση 

λαθών στους δίγλωσσους μαθητές 

ΕΝΘΔΙΓΜΑ= ενθάρρυνση των 

δίγλωσσων μαθητών εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών 

2. διδακτικές στρατηγικές ΑΞΠΟΛΚΕΙ= αξιοποίηση κυρίως 

πολυτροπικών κειμένων κατά τη 

διδασκαλία 

ΕΦΠΑΡΓΛΥ= εφαρμογή της 

παράφρασης στη γλώσσα υποδοχής Γ2 

ΣΤΡΠΡΟΛΕ= ιδιαίτερες στρατηγικές 

για την πρόσκτηση του ειδικού 
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λεξιλογίου από τους δίγλωσσους 

μαθητές 

ΣΥΕΠΦΡΛΕ= συστηματική 

επανάληψη εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών φράσεων και λέξεων 

ώστε να βοηθηθούν οι δίγλωσσοι 

μαθητές 

ΑΞΣΤΡΜΝΗ= αξιοποίησης εκ μέρους 

των εκπαιδευτικών διαφόρων 

στρατηγικών μνήμης 

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Εκπαιδευτικές δίγλωσσες πολιτικές ΕΝΔΙΠΣΓΥ= ενισχυτική διδασκαλία 

και παράλληλη στήριξη στη γλώσσα 

υποδοχής 

ΑΥΟΡΓΔΙΣΧ= ανάγκη ύπαρξης 

σχολείων που ευνοούν τη διγλωσσία 

2. Αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων 

σπουδών ΠΣ 

ΣΧΥΛΕΚΕΓ= σχεδιασμός υλικού 

κατάλληλου για την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας Γ2 

ΑΝΑΜΑΠΣΠ= αναμόρφωση των 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 

ΠΡΟΣΠΠΣΧ= προγράμματα σπουδών 

για πολυπολιτισμικά σχολεία 

3. Προώθηση της συνεργασίας σχολείου – 

γονέων μεταναστών 

ΕΝΗΠΡΟΣΧ= ενημέρωση των γονέων 

των δίγλωσσων μαθητών για τα 

προγράμματα του σχολείου 

ΠΡΟΣΥΝΓΟ= προγραμματισμένες 

κατόπιν συμφωνίας συναντήσεις των 

γονέων των δίγλωσσων μαθητών με 

τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας 

4. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΔΙΠΟΕΚ= σεμινάρια στους 

εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα 



 183 

διγλωσσίας και διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


