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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης αποτελεί έναν καταλυτικό φορέα για την 

ανάπτυξη των κοινωνικών και νοητικών ικανοτήτων, με τη θέση της στο 

εκπαιδευτικό σύστημα να προσδίδει την αξία μιας κρίσιμης και ουσιαστικής προόδου 

για μια ομαλότερη ανάπτυξη και συνάμα ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Η σημασία 

της κρίνεται και από το γενικό πληθυσμό που φιλοξενούν τα παρόντα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, στα παιδιά, δηλαδή, νηπιακής ηλικίας, αλλά και σε συνομήλικα αλλοδαπά 

παιδιά. Μέσα στις δεκαετίες του ΄70 με ΄80, κυρίως λόγω οικονομικών καταστάσεων, 

μεγάλο κύμα μεταναστευτικού πληθυσμού από τις χώρες, κυρίως, τις ΕΣΣΔ αλλά και 

από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων μεταφέρθηκαν στον ελλαδικό χώρο, όπου 

και εγκαταστάθηκαν. Έτσι, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ανομοιογενών τάξεων 

αλλά και της συνεισφοράς του προσχολικού περιβάλλοντος που λαμβάνει μέρος σε 

αυτά για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση μικρών παιδιών 

μεταναστών που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία.  

Το θέμα της ενσωμάτωσης στην ελληνική πραγματικότητα απασχόλησε 

ερευνητές και μελετητές της κοινωνιολογίας αλλά και της ιστορίας. Η παιδαγωγική 

επιστήμη, όμως, ενασχολήθηκε και εστίασε στο ζήτημα της γλωσσικής ποικιλότητας 

που παρουσιάστηκε έκτοτε στα εκπαιδευτικά δεδομένα, αναζητώντας διδακτικές 

πρακτικές, ώστε να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές την καθομιλούμενη γλώσσα. Οι 

λόγοι, ωστόσο, που καθιστούν τις ανθρώπινες επιστήμες να συνηγορούν στη φοίτηση 

των αλλοδαπών και των ντόπιων παιδιών στο προσχολικό πλαίσιο, εκτός από την 

κοινωνικοποίηση είναι και η επικέντρωση σε μια θετική στάση στη σχολική και 

μετέπειτα ακαδημαϊκή πορεία.  

Το προαναφερθέν αιτιολογείται στο νεαρό της ηλικίας, τη νηπιακή περίοδο, ως 

ικανή αλλά και άξια για την υπέρβαση των εμποδίων που προέρχονται από το 

κοινωνικό-οικονομικό αλλά και πολιτισμικό περιβάλλον που οφείλονται στην 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Με αφορμή, λοιπόν, τις δυσκολίες που 
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αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά το νηπιαγωγείο απέκτησε μια ιδιαίτερη σημασία στην 

έννοια της αγωγής και της εκπαίδευσης (Πανταζής, 2010: 260). Γι αυτό, άλλωστε, και 

στα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας έχουν ενταχθεί ακαδημαϊκής φύσεως μαθήματα 

που σχετίζονται με την ευρύτερη ενότητα της διαπολιτισμικής.  

Συνεπώς, η παρούσα διπλωματική εργασία διαμορφώθηκε σε τρείς θεματικές 

ενότητες. Η πρώτη διαπραγματεύεται θεωρητικά το ζήτημα της διγλωσσίας και της 

γλωσσικής ετερότητας που παρατηρείται στα εκπαιδευτικά πλαίσια του νηπιαγωγείου 

με τη φυσική παρουσία μικρών παιδιών αλλοδαπών, προερχόμενα από μετανάστες 

γονείς, την έννοια και σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα προγράμματα 

σπουδών της προσχολικής βαθμίδας εκπαίδευσης, ιδίως μέσα από τη λογοτεχνία, ως 

εργαλείο επαφής με την ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο μέρος διερευνά το 

προερχόμενο, από διαφορετικές χώρες, δείγμα, το σκοπό και τους ειδικότερους 

στόχους της παρούσας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της ευρύτερης 

περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως και τις τεχνικές της συλλογής των 

δεδομένων.  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν αλλά και τα τελικά συμπεράσματα που 

πάρθηκαν από την ερευνητική διαδικασία της εργασίας παρουσιάζονται στο τρίτο και 

τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής  με κύριο στόχο την εξασφάλιση 

μιας πλήρους εικόνας για τη γλωσσική πολυμορφία στο «σχολείο» προσχολικής 

βαθμίδας καθώς και τις επιρροές της χώρας μας σε ντόπιους και μετανάστες, ιδίως 

μέσα από την επαφή τους με τον γραμματισμό, την επαφή με τη λογοτεχνία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρουσία των δίγλωσσων ατόμων αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο 

έντονο σε πολλές χώρες του κόσμου και από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης σε διάφορες προσεγγίσεις. Ωστόσο, πώς ορίζεται η έννοια του 

δίγλωσσου μαθητή; Ο Bloomfield ορίζει πως ένα δίγλωσσο άτομο έχει την ικανότητα 

να χειρίζεται δύο γλώσσες σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να μην διαχωρίζεται από 

τους φυσικούς ομιλητές. Ο Weinreich τροποποιεί την προαναφερθείσα θεωρία ως η 

εναλλακτική χρήση δύο γλωσσών, ή και περισσοτέρων, από ένα άτομο. Η παρουσία 

και συνύπαρξη δύο ή και περισσοτέρων γλωσσών (bilingualism) διαφέρει με την 

θεωρία περί ύπαρξης διαφορετικών παραλλαγών στα πλαίσια της ίδια γλώσσας. 

Ωστόσο, ο Fishman συνδυάζοντας τους παραπάνω όρους επικεντρώθηκε σε τέσσερις 

επικοινωνιακές καταστάσεις: την κοινωνική διγλωσσία και ατομική διγλωσσία, 

κοινωνική διγλωσσία χωρίς ατομική διγλωσσία, κοινωνική διγλωσσία χωρίς ατομική 

διγλωσσία (σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται η ελληνική κατάσταση), ούτε 

ατομική, ούτε κοινωνική διγλωσσία (Γκαραβέλας, 2011: 146).  

Τα θέματα τα διγλωσσίας, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και γλωσσικής 

πολυμορφίας έχουν καταλάβει μια από τις πρωτεύουσες θέσεις στα ελληνικά 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά πλαίσια. Υπό το πρίσμα πως η γλώσσα είναι φορέας των 

πολιτισμών αλλά και ταυτοτήτων, η αναγνώριση του ρόλου της γλωσσικής 

πολυμορφίας είναι σημαντική. Πιο αναλυτικά, για γλωσσολόγους και ερευνητές των 

ανθρωπιστικών επιστημών αποτελεί μια έννοια κλειδί, ιδίως και επαγγελματίες του 

παιδαγωγικού κλάδου. Η πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική επικοινωνιακή 

ικανότητα ως ικανότητα να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά γλωσσικά ο μαθητής, 

αποδεικνύει την συνύπαρξη της μητρικής και της ομιλούμενης, σε μια χώρα, 

γλώσσας σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο (Τριανταφύλλου, 2007). 

Άξιο αναφοράς, ωστόσο, είναι το γεγονός πως η πολιτισμική και γλωσσική 

ετερότητα ποικίλει στα ελληνικά σχολεία. Αφενός παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που είναι καταλλήλως σχεδιασμένα και παρέχουν τις δομές ώστε να 
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φιλοξενήσουν τα παιδιά μιας μειονοτικής ομάδας, απουσιάζοντας τα παιδιά της 

κυρίαρχης, στην παρούσα φάση, της ελληνικής, γεγονός που τίθεται υπό διερεύνηση 

λόγο του μεγάλου κύματος προσφύγων που παρουσιάστηκε το τελευταίο έτος από τις 

χώρες, κυρίως, από Β. Αφρική, Συρία και Εγγύς Ανατολή. Αυτός ο τύπος του 

σχολείου, και λόγο της πρόσφατης φάσης, δεν θα μας απασχολήσει στην παρούσα 

εργασία. Αφετέρου, στο άλλο άκρο έχουμε το ελληνικό σχολείο που δέχεται έναν 

τυχαίο αριθμών μεταναστών μαθητών που διαφέρουν πολιτισμικά, προβάλλοντας το 

χώρο με κυρίαρχη γλώσσα την ελληνική, ως γλώσσα διδασκαλίας, η σύνθεση του 

μαθητικού πληθυσμού ως μεικτή και την καθομιλούμενη για τα κοινωνικά δεδομένα 

γλώσσα σε σχέση δίγλωσση με τις άλλες (μητρικές). Η εξής φάση, η γλωσσική 

πολυμορφία, δηλαδή, είναι το κεντρικό θέμα της διπλωματικής (Βρατσάλης, 

Κ.,2000:26).  

Το προσχολικό ίδρυμα προάγει μέσα από τον παιγνιώδη χαρακτήρα μάθησης 

με αυθόρμητο και παιδαγωγικό τρόπο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά 

και την κοινωνική στάση και κινητικότητα. Γι’ αυτό και ένας από τους στόχους της 

Προσχολικής Αγωγής είναι η ενίσχυση της ευαισθησίας των νηπίων σχετικά με την 

διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Μικρά παιδιά προερχόμενα 

από άλλες χώρες που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα υποδοχής αδυνατούν να 

επικοινωνήσουν με το νέο περιβάλλον, όντας φοβισμένα. Επομένως, η ενσωμάτωση 

των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο της τάξης, η «ένταξη» στην ελληνική γλωσσική 

πραγματικότητα, ο ρόλος της λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο είναι από τα 

σημαντικότερα μέσα που προσφέρονται να βοηθήσουν αποτελεσματικά (Ζιώγου, Ζ., 

2010:53). 

Η είσοδος των παιδιών – μεταναστών στη χώρα δημιούργησε μία ανισότιμης 

πολυγλωσσίας – πολυπολιτισμικότητας νέα πραγματικότητα αλλά και κατάσταση σε 

ένα κράτος ομογενοποιημένο πολιτισμικά και γλωσσικά.  Γι αυτό άλλωστε και το 

σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο του 21
ου

 αιώνα καλείται να αντιμετωπίσει το 

υπάρχον θέμα με αποφασιστικότητα ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες. Υπό 

το πρίσμα πως η νηπιακή ηλικία είναι ικανή να αφουγκραστεί τις νέες εμπειρίες και 

καταστάσεις, γνώσεις και δεξιότητες που αντιμετωπίζει το μικρό παιδί, η προσχολική 

εκπαίδευση μέσα από τον παιδαγωγικό χαρακτήρα που προσκομίζει είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει και να αποδεχθεί την εθνική αλλά και τη γλωσσική πολυμορφία. Να 

σημειωθεί στο εξής πως δίνεται ιδιαίτερη βάση στη γλωσσική αγωγή διότι σε ένα 

πολιτισμικό περιβάλλον, όπως μελετάται, ο ρόλος της γλώσσας είναι σημαντικός. 
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Οποιαδήποτε ενασχόληση με κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος του νηπιαγωγείου περνάει από τη χρήση της γλώσσας, ομοίως και οι 

σχολικές συναναστροφές με συνομηλίκους (Βαμβακίδου, Ι., 2003:46). Το έντονα 

αυτό αμφιλεγόμενο θέμα διαπραγματεύεται το περιεχόμενο της έρευνας της 

διπλωματικής εργασίας.  

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ  ΓΛΩΣΣΙΚΗ  ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ – ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ  

 

 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΝΟΡΜΑΣ  

 

 Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ / ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

 ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ – ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ 

 

  

Το φαινόμενο της διγλωσσίας παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον σε πολλές χώρες 

του κόσμου, ήδη από τον 20
ο
 αιώνα αλλά και αντικείμενο μελέτης σε πολλές έρευνες. 

Χαρακτηρίζεται ως η χρήση, σε καθημερινή βάση, δύο ή περισσοτέρων γλωσσών 

από ένα άτομο. Ωστόσο, και βάση βιβλιογραφίας, επισημαίνονται δύο κύριες 

κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η γλωσσολογική και σχετίζεται με την 

γλωσσική ικανότητα του ατόμου στην ευχέρεια των γλωσσών. Η δεύτερη είναι η 

ψυχο-κοινωνική δίνοντας έμφαση στο πότε και πως χρησιμοποιεί ένα άτομο τη 

μητρική έναντι της γλώσσας του περιβάλλοντος που ζει (Γκαραβέλας, Κ., 2011:146) 

Για τη βαθύτερη κατανόηση των ικανοτήτων των δίγλωσσων ατόμων, και κυρίως 

όταν γίνεται λόγος για μαθητές, υφίσταται κατηγοριοποίηση σε τέσσερεις ομάδες 

βάση κοινωνικών κριτηρίων. Στη πρώτη ομάδα εντάσσονται τα δίγλωσσα άτομα της 

ελίτ, κυρίως παιδιά οικογενειών της ανώτερης τάξης με ικανοποιητικές επιδόσεις και 

στις δύο γλώσσες. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν με γλωσσικές μειονότητες με ομοίως 

καλές επιδόσεις και ανάπτυξη των δύο γλωσσών. Η τρίτη ομάδα αναφέρεται στα 

παιδιά προερχόμενα από δίγλωσσες οικογένειες. Η τέταρτη και τελευταία, 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, είναι η παρουσία δίγλωσσων παιδιών – 

μεταναστών με προβλήματα στη γλωσσική ανάπτυξη στο περιβάλλον στου οποίου 

ζουν, δηλαδή, στη χώρα υποδοχής, αλλά και με προβλήματα στη γενική σχολική 

ανάπτυξη (Σακελλαροπούλου, Ε., 2011). 

Στη προαναφερθείσα κατηγορία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω εντάσσεται η 

περίπτωση των αλλοδαπών παιδιών, μια ιδιαίτερη περίπτωση διγλωσσίας. Ο όρος 

«διπλή ημιμάθεια» δεν λαμβάνει μέρος στην παρούσα διπλωματική διότι τα παιδιά 

έχουν μητρική γλώσσα αλλά παρουσιάζουν μια έλλειψη στην ικανότητα επικοινωνίας 

με τους “ντόπιους” συνομηλίκους (Πανταζής, Σ., 2003:163). Επομένως, στο χώρο της 

εκπαίδευσης παρουσιάζεται η συνύπαρξη ομάδων με διαφορετικό γλωσσικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο καθιστώντας το σύστημα στην ενίσχυση αλλά και ταυτόχρονη 

αφομοίωση αυτής της ποικιλομορφίας. (Βρατσάλης, Κ., 2000:27). 
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Εστιάζοντας στα ενδότερα του φαινομένου αυτού διακρίνονται δύο διαφορετικά 

μοντέλα εκπαίδευσης. Αφενός το μοντέλο της χωριστής υποκειμενικής ικανότητας 

βάση της οποίας η μητρική γλώσσα και αυτή της χώρας υποδοχής δεν φέρει καμία 

σχέση μεταξύ τους. Αφετέρου το μοντέλο της κοινής υποκειμενικής ικανότητας, το 

οποίο υποστηρίζει την αλληλεξάρτηση αλλά και διασύνδεση αυτών των γλωσσών 

μεταξύ τους. Όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω, η παρούσα έρευνα βασίζεται 

στο δεύτερο μοντέλο (Σπανός, Β.,2013:248). 

 Στο εξής σημείο άξιο αναφοράς είναι οι διακρίσεις των δίγλωσσων μαθητών 

στην ελληνική πραγματικότητα, στους οποίους έμφαση δίνεται στο κριτήριο χρήσης 

και όχι τόσο στο βαθμό κατοχής των δύο γλωσσών. Όταν το άτομο έρχεται σε επαφή 

με τη δεύτερη γλώσσα κατά την εφηβική ή μετέπειτα ηλικία κάνουμε λόγο για 

όψιμους δίγλωσσους, ενώ κατά την παιδική τους ηλικία ως πρώιμους δίγλωσσους. 

Επίσης, όταν η κατάκτηση των δύο γλωσσών γίνεται σε μικρή ηλικία κάνουμε λόγο 

για ταυτόχρονη, ενώ όταν προηγείται η ανάπτυξη της πρώτης έναντι της δεύτερης 

υφίσταται η επάλληλη - διαδοχική διγλωσσία. Τέλος, όταν γεννιούνται στη χώρα μας 

αρκετά παιδιά αλλοδαπών, η επαφή τους με τα ελληνικά υφίσταται νωρίτερα 

κάνοντας λόγο για πρώιμη ταυτόχρονη διγλωσσία (Αγιακλή, Χ., 2000). 

Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα διαγράφει τη διγλωσσία απευθυνόμενη σε 

μεταναστόπουλα, γενικά σε παιδιά από μειονότητες, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση 

της δεύτερης γλώσσας της χώρας υποδοχής, δηλαδή του σχολείου. Όταν οι 

περιπτώσεις όπου το σύστημα δεν αξιοποιεί το ήδη υπάρχον γλωσσικό και γνωστικό 

υπόβαθρο του νέου μαθητή, δηλαδή τη μητρική γλώσσα, αλλά επιχειρεί να 

υποκαταστήσει τη γνώση της μητρικής με τη δεύτερη παρατηρείται η αφαιρετική 

διγλωσσία. Η αντίθετη περίπτωση όπου η δεύτερη – νέα γλώσσα έρχεται να 

προστεθεί στην πρώτη, εμπλουτίζοντας τις γλωσσικές και νοητικές διαστάσεις του 

ομιλητή (το ίδιο ισχύει και για τις τοπικές διαλέκτους) ονομάζεται προσθετική 

διγλωσσία (Τσιπλάκου, Σ., 2008:167). 

Σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση έγκειται η ιδιαίτερη σημασία του προσχολικού 

και πρωτοσχολικού ιδρύματος για την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών, υπό τα 

πρίσμα πως η πρώιμη εκπαίδευση είναι και η αποτελεσματικότερη. Με πιο πρόσφατη 

νομοθετική ρύθμιση (Ν2413/96) η εκπαίδευση αλλόγλωσσων παιδιών υλοποιείται 

στα σύγχρονα “διαπολιτισμικά σχολεία”, με την ένταξη των μικρών μεταναστών στο 

κοινωνικό σύνολο και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας 

(Κακριδή, Μ., 2000). Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η παρούσα έρευνα δεν εστιάζει 
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στις επονομαζόμενες τάξεις υποδοχής αλλά σε ανομοιογενείς τάξεις κλασικών 

νηπιαγωγείων όπου οι μειονότητες αντιπροσωπεύουν το 1/3 με 1/4 του συνολικού 

πληθυσμού της τάξης.  

Αυτή η ετερότητα του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί μια βασική κατάσταση στο 

ελληνικό σχολικό τοπίο. Η ετερότητα αφορά όλο το φάσμα που διέπει ένα μικρό 

παιδί, πολιτισμικά αγαθά, συνήθειες, στερεότυπα αλλά και γλώσσα, σημείο που 

επικεντρώνεται η παρούσα εργασία. Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 

διαπιστώνεται δίγλωσσος μαθητικός πληθυσμός, διαγράφοντας ταυτόχρονα τον 

αναδυόμενο πολυσχιδή γλωσσικό άτλαντα (Σκούρτου, Ε., 2002:18).  

Η παρουσία των δίγλωσσων μαθητών σε ένα μονογλωσσικό σχολείο δεν φαίνεται 

να επηρεάζει τον γλωσσικό προσανατολισμό του ιδίου, επηρεάζει, όμως, τη 

διδασκαλία της γλώσσας και τη χρήση αυτής για τη διδασκαλία και των λοιπών 

μαθημάτων, εφόσον για πολλούς μικρούς μαθητές η ελληνική είναι μία νέα δεύτερη 

γλώσσα. Δεν αγνοείται ωστόσο το γλωσσικό ρεπερτόριο, με όποιες γλώσσες 

περιλαμβάνονται σε αυτό, ενός αλλοδαπού μαθητή, που αποτελούν συστατικό 

στοιχείο της μαθησιακής και μετέπειτα ακαδημαϊκής πορείας. Γι’ αυτό και οι 

συνθήκες του περιβάλλοντος παίζουν τον δικό τους ενεργό ρόλο. 

Η ποικιλία και η ευεξία στη χρήση του διδακτικού υλικού, άμεσα συνυφασμένο 

με τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα, η αξιοποίηση της πρώτης – μητρικής γλώσσας των 

αλλόγλωσσων μαθητών, η συνεργατική μάθηση σε ζεύγη ή σε μικρές ομάδες 

ανάμεικτες ως προς τα επίπεδα γλωσσομάθειας, η τροποποιημένες δραστηριότητες 

είναι ορισμένες από τις στρατηγικές που ωθούν τον μαθητή στις όλες κεκτημένες 

δεξιότητες του (Κακριδή, Μ., 2000). Επομένως, ο μικρός μαθητής που προέρχεται 

από μεταναστευτική οικογένεια αξιοποιεί την εμπειρία για την προσχολική και 

εξωσχολική μάθηση και επωφελείται από τη σχέση του με τον εκπαιδευτικό, μια 

σχέση που συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ταυτότητας του. 

Η καταλληλότερη διδακτική μέθοδος που συνήθως λαμβάνει μέρος σε 

παιδαγωγικά πλαίσια, φαίνεται να επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται 

άμεσα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του δίγλωσσου μαθητή, όπως η ηλικία, η 

ωριμότητα, ο τύπος μάθησης, συναισθηματικοί παράγοντας, τα ενδιαφέροντα, τα 

κίνητρα μάθησης, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, οι γνωστικές δομές, τυχών 

ειδικές ανάγκες, η ήδη στάση του προς το σχολείο, απέναντι στην ξένη γλώσσα, οι 

στόχοι, οι σκοποί (Στασή, Ε., 2010:475). Επομένως, μια σωστή διαπολιτισμική 

διαπαιδαγώγηση δίνει την ευκαιρία στο δίγλωσσο μαθητή να αναπτύξει την ευελιξία 
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και την πολυπλοκότητα της σκέψης του, σημείο που αποτελεί και πλεονέκτημα, 

εφόσον, μια λέξη δύναται να επεξεργαστεί σε περισσότερες από μια γλώσσες, με 

μεγαλύτερη ποικιλία συνειρμών, συγκριτικά με τους μονόγλωσσους. Το μειονέκτημα, 

ωστόσο, έγκειται στο φαινόμενο της διάλυσης του εθνικού κράτους και του 

πολιτισμού που πρεσβεύει, με το εκπαιδευτικό σύστημα να φαίνεται ικανό και δυνατό 

ώστε να αντιμετωπίσει το υποτιθέμενο φαινόμενο και να αξιοποιήσει τη γλωσσική 

πολυμορφία και ετερότητα προς όφελος της αγωγής (Σκούρτου, Ε., 2002:17). 

Όπως αναλύθηκε εκτενέστερα παραπάνω, στα ελληνικά σχολικά πλαίσια 

διακρίνεται η ατομική διγλωσσία χωρίς κοινωνική, με το δίγλωσσο μαθητή να είναι 

αντιμέτωπο σε μια κατάσταση όπου η ομιλούμενη γλώσσα είναι ιεραρχημένη ενώ η 

γλώσσα τους δεν αντιστοιχεί σε κάποια κοινωνική λειτουργία. Έχοντας ως βάση το 

εξής διαφαίνεται πως ένας σημαντικός αριθμός αλλοδαπών μαθητών δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις στο πληρέστατο βαθμό, με αποτέλεσμα μια 

χαμηλή σχολική επίδοση. Ωστόσο αυτό μπορεί να μην έγκειται καθαυτό στις 

γλωσσικές δυσκολίες αλλά να οφείλεται σε κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι 

πιο θεμελιώδεις και σχετίζονται άμεσα με την σχολική επίδοση (Γκαραβέλλας, Κ., 

2011:148). 

Όπως κάθε μικρό παιδί που έρχεται σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον, έτσι 

και στην παρούσα περίπτωση, όπου ένα παιδί μεταναστών καλείται να μάθει τα 

ελληνικά, ως μια νέα γλώσσα, πρέπει να παρουσιαστούν κίνητρα. Η διάσταση των 

κινήτρων μάθησης και οι κατηγορίες της είναι σημαντικό κεφάλαιο που δεν χρήζει 

ιδιαίτερης ανάλυσης στη παρούσα διπλωματική, όντας θεματολογία που εντάσσεται 

στην επιστήμη της ψυχολογίας. Από την εκπαιδευτική πλευρά, όμως, η διάσταση του 

παιδαγωγικού κινήτρου που ωθεί το μικρό μαθητή στην εκμάθηση μιας δεύτερης 

γλώσσας είναι η ανάγκη του να ενσωματωθεί κοινωνικά στο νέο περιβάλλον 

(Πανταζής, Σ., 2003:164). Συνεπώς το εξής κίνητρο μπορεί να ενισχύσει, ή και να 

αποδυναμώσει, ασφαλώς, τη “δίψα” για τη μάθηση.  

Η αξιολόγηση που υφίσταται σε μια ανομοιογενής τάξη δε δύναται να είναι 

ίδια σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον πληθυσμό, εφόσον τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι 

ίδια για τους μονόγλωσσους συγκριτικά με τους πολύγλωσσους μαθητές. Το εξής 

αιτιολογείται όχι μόνο από το επίπεδο γλωσσομάθειας, τουλάχιστον κατά τα πρώτα 

έτη, αλλά και στην ικανότητα του χειρισμού των δύο γλωσσών στα αλλοδαπά παιδιά. 

Διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές ικανότητες διαγράφουν διαφορετική ανάπτυξη 

στο μαθητικό πληθυσμό. Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό 
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της τάξης σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο βασίζεται στη γενική κρίση που 

σχηματίζεται από την καθημερινή εμπειρία, χωρίς την παρουσία διακρίσεων και 

ρατσιστικών καταστάσεων, ώστε να αποφευχθούν τυχών ψυχολογικά προβλήματα 

και δυσμενείς συνθήκες (Αγιακλή, Χ., 2000).  

Η ποιότητα της διδασκαλίας. τα σχολικά εγχειρίδια, τα αναλυτικά 

προγράμματα, οι μέθοδοι αξιολόγησης, η επιμόρφωση και περεταίρω 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών είναι ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες 

που καθιστούν το προφίλ των παιδιών, ακόμη και από το νηπιαγωγείο, σε σχέση με 

τη μάθηση. Με την αυτεικόνα του μικρού μαθητή ως «αποτυχημένο» τα λιγότερα 

ευνοημένα παιδιά οδηγούνται σε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με αποτέλεσμα 

το μορφωτικό τους επίπεδο να παραμείνει εξαιρετικά χαμηλό. Ωστόσο αυτό, και 

βάση της βιβλιογραφίας, διαφαίνεται να μην είναι και απολύτως ορθό, εφόσον έχει 

διαπιστωθεί πως ένα πολύγλωσσο άτομο έχει περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξει 

την ευελιξία και την πολυπλοκότητα της σκέψης, συγκριτικά με έναν μονόγλωσσο, 

επομένως δύναται να αναπτύξουν και ποικιλία συνειρμών (Σακελλαροπούλου, Ε., 

2007). 

Ένα παιδί προερχόμενο από μη - προνομιούχο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως 

στην παρούσα περίπτωση είναι η οικογένεια μεταναστών, δύναται να αξιοποιεί την 

εμπειρία του και την εξωσχολική με τη προσχολική μάθηση, και όλο αυτό προς 

όφελός του. Η μεγαλύτερη ποικιλία του λεξιλογίου, η αυξημένη ικανότητα στη 

σκέψη και στον αναστοχασμό, η επικοινωνιακή δεξιότητα και ευαισθησία αλλά και 

δεξιότητα σε διάφορα περιβάλλοντα επικοινωνίας τεκμηριώνουν το παραπάνω. Ιδίως 

για όταν πρόκειται για μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, που έχουν αναπτύξει την μητρική 

γλώσσα σε επαρκή βαθμό, εμφανίζουν γλωσσικά και μαθησιακά πλεονεκτήματα 

όπως είναι η δημιουργική σκέψη, μεταγλωσσική επικοινωνία και ευαισθησία, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι οι δεύτεροι δεν μπορούν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο 

γλωσσομάθειας (Γκότοβος, Α., 2002:186). Η γλωσσική επίγνωση του δίγλωσσου 

μαθητή, σε σχετικά μικρή ηλικία, αναδεικνύει την αναγνωστική ετοιμότητα, 

συγκριτικά με τους μονόγλωσσους. Γι αυτό κιόλας το λόγο, η εκπαίδευση των 

πολύγλωσσων μαθητών αποτελεί προτεραιότητα της διεύθυνσης ενός εκπαιδευτικού 

ιδρύματος. 

Οι επιστημονικές και παιδαγωγικές μελέτες και προσεγγίσεις που εστιάζουν 

στο ζήτημα της πολύγλωσσης εκπαιδευτικής διάστασης και γενικότερα στο 

φαινόμενο της κοινοτικής – μειονοτικής παρουσίας της γλώσσας στην εκπαίδευση 
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ενστερνίζονται την άποψη περί της σχέσης εκπαιδευτικού – εκπαιδευομένου, σε 

οποιαδήποτε βαθμίδα κι αν γίνεται αναφορά, πόσο μάλλον στο νηπιαγωγείο, τη βάση 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Η σχέση αυτή συμβάλει θετικά στην ενδυνάμωση της 

ταυτότητας του μαθητή. Η οργάνωση της γλωσσικής μάθησης σε αυτήν την ηλικία, 

μέσα σε ένα θερμό κλίμα, δεν επηρεάζεται αρνητικά και δε δημιουργεί προβλήματα 

στην εξέλιξη της προσωπικότητας του (Γκότοβος, Α., 2002:189). 

Οι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής εισέρχονται στο σχολικό συγκρότημα 

γνωρίζοντας την ομιλούμενη, ως μητρική τους γλώσσα, σε επικοινωνιακό επίπεδο, 

όμως, οι αλλόγλωσσοι μαθητές που εισέρχονται για πρώτη φορά καλούνται να 

μάθουν την γλώσσα υποδοχής, η διδασκαλία της οποίας συνδυάζεται με την 

κατάκτηση δεξιοτήτων για την ολοένα και πιο αφαιρετική και εξειδικευμένη χρήση 

της. Κατά τη φοίτηση τους εξελίσσονται δίγλωσσοι στην πορεία, διδάσκοντας την 

ελληνική. Επομένως, η στάση του σχολείου διαμορφώνεται για την επίτευξη του 

τελικού στόχου, την κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη των παιδιών μέσω της 

γλωσσικής εξέλιξης και ανάπτυξης στα δεδομένα της χώρας μας, με κύριο σημείο 

αποφυγής τη μειωμένη σχολική επίδοση, την καθημερινή αποτυχία και μετέπειτα 

πρόωρη εγκατάλειψη του από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι ατομικές 

διαφορές, η πιθανώς έλλειψη υποστήριξης από το σπίτι, οι ρατσιστικές επιθέσεις 

είναι σημεία κομβικά προς τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, με σκοπό μια ομαλότερη 

και αποτελεσματικότερη μάθηση των μικρών παιδιών από ένα σύστημα που 

πρεσβεύει τη γενική αγωγή και την ολική διαπαιδαγώγηση (Σπανός, Β., 2013:247). 
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΝΟΡΜΑΣ 

 

Στο προηγούμενο θεματικό κεφάλαιο γίνεται εκτενής λόγος για το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας του έναντι των αλλόγλωσσων μαθητών. Ένα 

διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό ίδρυμα καταργεί τις διακρίσεις και τις αντικαθιστά με 

την αλληλοκατανόηση, αλληλεγγύη, παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μικρούς 

μαθητές ανεξαρτήτως από το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Αυτού του είδους 

την εκπαίδευση πρεσβεύει η διαπολιτισμική αγωγή, σημείο καίριο στο πρόγραμμα 

σπουδών του σχολείου, ιδίως δε του νηπιαγωγείου (Βαρβέρης, Α., 2011:17). 

Στο παρόν σημείο άξιο αναφοράς είναι μια διάκριση των όρων ώστε να μην 

προκληθεί η σύγχυση. Οι όροι διπολιτισμική και διαπολιτισμική αγωγή μπορεί να 

είναι ομόηχοι αλλά φέρουν σημαντική διάκριση. Η διπολιτισμική-διγλωσσική αγωγή 

αναφέρεται συνήθως σε μειονότητες, οι οποίοι δέχονται γλωσσικά και πολιτισμικά 

ερεθίσματα και από την εθνοτική ομάδα που ανήκουν και από την κυρίαρχη, με 

στόχο τη σύνθεση μιας «διπολιτισμικής» ταυτότητας. Η διαπολιτισμική αγωγή, 

αντιθέτως, απευθύνεται σε όλους, «ντόπιους» αλλά και «ξένους» και επιδιώκει να 

τους ευαισθητοποιήσει με στόχο να κυριαρχήσουν ανάμεσά τους η αμοιβαία ανοχή, η 

κατανόηση, η αναγνώριση, η αποδοχή. Η διγλωσσική-διπολιτισμική αγωγή βρίσκει 

σήμερα εφαρμογή σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως τη  διδασκαλία της 

«μητρικής γλώσσας» των μεταναστόπουλων), ενώ η διαπολιτισμική προσέγγιση 

λειτουργεί περισσότερο ως παιδαγωγική αρχή και λιγότερο ως εκπαιδευτικός θεσμός 

(Σκούρτου, Ε., 2002:15). Γι αυτό, άλλωστε, και σε προσχολικά πλαίσια γίνεται λόγος 

για διαπολιτισμική εκπαίδευση, ώστε να ενσωματώσει κάθε παιδί σε μια κοινή 

ομάδα, αυτή της τάξης.  

Το νηπιαγωγείο, ως χώρος κοινωνικοποίησης, πέραν ότου δίνει την ευκαιρία για 

μια ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, προσδίδει και την ανάπτυξη εκείνων των 

παιδιών με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, 

αλλά και επιστημονικές θεωρίες προσεγγίζουν, η νηπιακή ηλικία κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική εφόσον το μικρό παιδί δύναται να αφουγκραστεί την κάθε εμπειρία αλλά 

και να διαμορφώσει ρόλους, στάσεις και προκαταλήψεις απέναντι σε οτιδήποτε 

συναναστρέφεται. Αυτό θα διαμορφώσει και τη πορεία της μελλοντικής ζωής του. 
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Ειδικά στο χώρο της προσχολικής αγωγής, η διαπολιτισμική εκπαίδευση λαμβάνει τη 

μορφή ενός ανοιχτού σχεδίου δράσης, με κεντρικό ρόλο την απόκτηση ικανοτήτων, 

την απόδοση του σεβασμού στο διαφορετικό, την αναγνώριση της πολιτισμικής 

ταυτότητας, μέσα από την κατανόηση και συνεργασία, με απόρροια την παρεμπόδιση 

στη δημιουργία προκαταλήψεων, στερεοτύπων. Σε ένα πολιτισμικό περιβάλλον, όπου 

η παρουσία παιδιών προερχόμενα από διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό 

υπόβαθρο είναι εμφανείς, η διαπολιτισμική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση είναι 

απαραίτητη (Μπάρκας, Π., 2010:310). 

Η πρώιμη επαφή των μικρών μαθητών με συνομηλίκους διαφορετικής 

πολιτισμικής, εθνοτικής ακόμα και θρησκευτικής προέλευσης, δημιουργεί μια 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να αποδεχθεί η πολιτισμική 

πραγματικότητα και διαφορετικότητα, όχι όμως ως παράλογη ή αποκλίνον 

συμπεριφορά, αλλά ως μια φυσιολογική κατάσταση, χωρίς να εμπεριέχει ξενοφοβικές 

και άλλες παρόμοιες απόψεις (Ζιώγου, Ζ., 2010:55). Επομένως, μια κοινή εμπλοκή σε 

δραστηριότητες με επικοινωνιακό βάθος και ευκαιρίες για εμπρόθετη 

διαπραγμάτευση και αξιοποίηση του γλωσσικού τομέα είναι σε θέση να ενισχύσει την 

ομαδοποίηση, την κοινωνική συνεισφορά, και, ασφαλώς, το σχολικό γραμματισμό 

(Τσιπλάκου, Σ., 2010:626). Η σχετική επαγγελματική κατάρτιση, το θεωρητικό και 

μεθοδολογικό επίπεδο, ακόμη και το αναλυτικό πρόγραμμα στα δεδομένα της 

διαπολιτισμικής αγωγής είναι σημαντικά κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής που 

θα αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω. 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα τη γλωσσική 

πολυμορφία, σε προσχολικό και πρωτοσχολικό πλαίσιο, έχει άμεση εξάρτηση με το 

πώς η συγκεκριμένη κοινότητα, η οποία αποτελείται ανομοιογενώς, αντιλαμβάνεται 

τη νόρμα, την πρότυπη ποικιλία, δηλαδή, που χρησιμοποιούν οι ομιλητές, σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις. Θεωρητικά, η μορφή και η ποιότητα που μια ομάδα 

χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως πρότυπη προκρίνει τόσο στον προφορικό όσο και στο 

γραπτό λόγο. Ανάλογα με τα επίπεδα, υφίσταται ένας διαχωρισμός σε εθνική νόρμα, 

σε τοπική νόρμα, σε περιστασιακή νόρμα και σε σχολική. Η τελευταία κατηγορία θα 

μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία.  

Η επίσημη εθνική γλώσσα της χώρας μας, η ελληνική, που καθορίζει και την 

εκπαιδευτική πολιτική, διαγράφει ένα πρότυπο, μια συγκεκριμένη μορφή, στο οποίο 

πρέπει οι μαθητές να χειρίζονται ώστε να είναι αποδεκτοί κοινωνικά. Πιο αναλυτικά, 

η επιλογή ενός συγκεκριμένου τρόπου χρήσης της γλώσσας φέρει τις αναμενόμενες 



16 

 

επιπτώσεις στη γλωσσική εξέλιξη των μικρών μαθητών, πόσο μάλλον στα αλλοδαπά, 

εφόσον αυτή καταγράφεται σε γραμματικές, λεξικά και εμπλουτίζεται συνεχώς. Σε 

αυτό, λοιπόν, το σημείο έγκειται η χαμηλή σχολική επίδοση των μεταναστών παιδιών 

σε σχολικά μαθήματα, ακόμα και στο νηπιαγωγείο, όπου παρουσιάζουν χαμηλή 

γλωσσική ανάπτυξη και επικοινωνιακή, περιγραφική και αφηγηματική δεξιότητα σε 

θέματα που σχετίζονται άμεσα στη συζήτηση και τη παιδική λογοτεχνία. Η μελέτη 

της γλωσσικής ποικιλίας σε σχέση με την εκπαιδευτική πράξη έδειξε πως οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, οι χαμηλές επιδόσεις και η μετέπειτα πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου οφείλονται στο γεγονός πως τα νεαρά παιδιά καλούνται να 

μάθουν μια μορφή γλώσσας πρωτόγνωρη που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της 

νέας, για τα αλλοδαπά, γλώσσας (Κακριδή, Μ, 2000). 

Ορισμένα από τα εκπαιδευτικά προβλήματα που προκύπτουν από την 

ανταγωνιστική σχέση της εκπαιδευτικής νόρμας και των γλωσσικών ποικιλιών της 

μητρικής είναι η απόσταση. Για την καταπολέμηση αυτής θα πρέπει να υπαγορεύεται 

ένας διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας της νόρμας, κατάλληλο και άμεσα 

συνυφασμένο με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και ικανότητες των αλλοδαπών ποδιών, 

όπως και έναν διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης των επιδόσεών τους, χωρίς 

εκπαιδευτική απομόνωση, που φέρει την περιθωριοποίηση.  

Ένα ακόμη εκπαιδευτικό θέμα για τη σχολική ελληνική πραγματικότητα είναι η 

ελλιπής περιγραφή, πολλές φορές και ανύπαρκτη, των γλωσσικών ποικιλιών που 

παρουσιάζει η προσχολική και σχολική τάξη, που μιλάει ο μαθητικός πληθυσμός στο 

σύνολό του, ώστε να καθορίζεται η σχέση με τη σχολική και, ως επέκταση, 

κοινωνική, γλωσσική νόρμα ώστε να αντιμετωπίζονται τα τυχών εκπαιδευτικά και 

κοινωνικά προβλήματα. 

Τέλος, βασικό θέμα στη γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών είναι η έλλειψη 

επεξεργασίας και εφαρμογής ενός διαφοροποιημένου προτύπου γλωσσικής 

διδασκαλίας, στις οποίες οι γλωσσικές ποικιλίες δεν θα αποκλείονται προς όφελος της 

νόρμας, αλλά προς όφελος της σχολικής ύλης. Επομένως, οι διαφοροποιημένες 

χρήσεις της γλώσσας των μαθητών δεν θα θεωρούνται ως λάθη, δεν θα απορρίπτοντα 

αλλά θα συζητούνται εναλλακτικά με τους αντίστοιχους τύπους της νόρμας και θα 

καθορίζεται η λειτουργικότητα (Αγιακλή, Χ., 2000). 

Συμπερασματικά, ο καθορισμός και η διδασκαλία μιας ενιαίας νόρμας μπορεί να 

λύνουν πολιτικής φύσεως ζητήματα αλλά πολλές φορές δημιουργούν και 

εκπαιδευτικά προβλήματα, τα οποία ένα δημοκρατικό και διαπολιτισμικό σχολείο 
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πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Η ένταξη της διδασκαλίας των γλωσσικών ποικιλιών 

στην προσχολική, αλλά και πρωτοσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης φαίνεται να είναι 

ένα από τα ζητούμενα στο διαρθρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, με τις 

προσπάθειες να βρίσκονται ακόμα αποσπασματικές (Κακριδή, Μ, 2000). 
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Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ / ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Όπως φανερώνει όλη η έκταση του θεωρητικού υποβάθρου, η γλωσσική 

πολυμορφία και ετερότητα του πληθυσμού μιας τάξης, όπως υφίσταται στην 

προσχολική και πρωτοσχολική βαθμίδα, θεωρείται αλλά και μεταφράζεται ως πηγή 

εμπλουτισμού, προσωπικό και κοινωνικό κεφάλαιο, ένας πολύτιμος γλωσσικός, 

μαθητικός και κοινωνικός πόρος για όλους. Γι αυτό, άλλωστε, το εκπαιδευτικό 

σύστημα καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τους τρόπους και μεθόδους μαθησιακής 

αξιοποίησης τόσο της γλώσσας διδασκαλίας, της ελληνικής, όσο και των άλλων 

γλωσσών. Μόνο τότε η ελληνική γλώσσα, και ως δεύτερη γλώσσα για τα αλλοδαπά 

παιδιά, οργανώνεται σε πραγματικές συνθήκες γλωσσικής ετερότητας.  

Ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας επωφελή όχι μόνο τα ντόπια μικρά παιδιά 

αλλά και αυτά των μεταναστών. Σύμφωνα πάντα με τη βιβλιογραφία, και βάση των 

ερευνών, η μητρική γλώσσα ενός ατόμου αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για 

την εκμάθηση μιας νέας. Ο μαθητής από μικρή ηλικία, με τη βοήθεια των δομών της 

μητρικής (γραμματική, λεξιλόγιο, συντακτικό), που λειτουργεί ως βάση, δύναται να 

μάθει μια νέα γλώσσα, ακόμα και περισσότερες. Με την ενεργοποίηση της 

κεκτημένης γνώσης των δίγλωσσων παιδιών η ελληνική και οι έννοιες που είναι 

ενσωματωμένες έχουν μεγαλύτερο νόημα, κάτι που καταλήγει σε ταχύτερη 

εκμάθηση. Έτσι, δημιουργείται ένα σχολικό περιβάλλον όπου η πολιτισμική γνώση 

βρίσκει έκφραση και παίρνει αξία, προσδίδοντας κίνητρο ώστε να επενδύσουν 

μεγαλύτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματα της (Γρίβα, Ε., 

2005:39). 

Στον εξής τομέα έχει σημειωθεί τα τελευταία είκοσι με τριάντα χρόνια πρόοδος 

στις διεθνείς εξελίξεις του τομέα της Γλωσσολογίας και της Γλωσσοδιδακτικής. Η 

ελληνική γλώσσα για τα μικρά παιδιά προερχόμενα από άλλες χώρες έχει το ρόλο της 

δεύτερης ή/και ξένης γλώσσας, σε ένα δικό της γλωσσολογικό περιβάλλον. Η 

κατάκτησή της συντελείται από την επαφή του παιδιού με άτομα – φυσικούς 

ομιλητές, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνική ομάδα του σχολείου και έπειτα στο 

κοινωνικό σύνολο. Στο προσχολικό πλαίσιο με την επαφή τους με συνομήλικα 

ελληνόπουλα. Συνεπώς, επέρχεται μετά την ολοκλήρωση ή ημι-ολοκλήρωση της 

μητρικής (Στασή, Ε., 2010:474). 
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Για τη θεωρητική, ωστόσο, κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα αλλόγλωσσα 

νήπια έρευνες και μελέτες με παρόμοιο περιεχόμενο βασίζονται σε θεωρίες που έχουν 

καταγραφεί και στις οποίες εστιάζουν. Αρχικά, τίθεται η θεωρία της ταύτισης, η 

οποία τεκμηριώνει πως οι διαδικασίες που λαμβάνουν μέρος στη γλωσσική ανάπτυξη 

μιας δεύτερης γλώσσας εξελίσσεται ταυτόσημα με την κατάκτηση της πρώτης 

γλώσσας, και διέπονται από τους ίδιους κανόνες. Η υπόθεση της παρεμβολής 

παρουσιάζει πως οι ικανότητες του μικρού παιδιού στη δεύτερη νέα γλώσσα 

προσδιορίζονται από τη δομή της ήδη κεκτημένης μητρικής – πρώτης γλώσσας. Όταν 

οι δομές είναι παρόμοιες, η δεύτερη γλώσσα είναι το δυνατότερο κατανοητή. Επίσης, 

η φυσική προσέγγιση εστιάζει στις δυνατότητες που οφείλει να έχει κάποιος για τη 

κτήση μιας δεύτερης γλώσσας, αφενός, μέσω της γλωσσικής μάθησης, αφετέρου 

μέσω της ασυνείδητης. Τέλος, η υπόθεση της αναπτυξιακής  αλληλεπίδρασης, 

βρίσκει μεγάλη απήχηση στον ελληνικό επιστημονικό και ερευνητικό χώρο και 

εστιάζει στη γνωστική εμπειρία που κατέχει κάποιος σε μια γλώσσα που μπορεί να 

προωθήσει την ανάπτυξη της ικανότητας της δεύτερης, μόνο εάν δοθούν τα 

κατάλληλα κίνητρα (Πανταζής, Σ., 2003:143). 

Όμως, τι κερδίζει ένα μικρό παιδί με την εκμάθηση της ελληνικής ως μιας νέας, 

δεύτερης και ξένης γλώσσας, εκτός της κοινωνικοποίησης; Πέρα από την ανάπτυξη 

των γνωστικών δεξιοτήτων, απαραίτητο στοιχείο είναι η δεξιότητα της 

αυτοαξιολόγησης και του αυτοελέγχου. Για να γίνει εφικτός αυτός ο γλωσσικός 

στόχος ο νέος μαθητής αξιολογεί το επίπεδό του στην ελληνική, αντιλαμβανόμενος 

και την προϋπάρχουσα γνώση στη μητρική διάλεκτο. Βασικός, λοιπόν, σκοπός είναι ο 

τρόπος όπου λαμβάνεται η μάθηση στο παιδί, μέσω της σκέψης. Αυτό αποτελεί μια 

μεταγνωστική στρατηγική.  

Επιπροσθέτως, η συναισθηματική κατάσταση του μικρού παιδιού που 

πρωτοέρχεται σε επαφή με μια νέα γλώσσα, όπως είναι η ελληνική, αποτελεί το 

βασικό βήμα για να αποκτήσει την εικόνα του εαυτού του. Παράγοντες όπως η 

βούληση, η παρώθηση, οι οποίοι σχετίζονται με τη συνειδητοποίηση της 

επιτακτικότατος του στόχου, το άγχος, ο φόβος, θυμικοί παράγοντες, που μειώνει τη 

γνωστική λειτουργία, συνυπάρχουν σε ένα αλλοδαπό μαθητή. Τέλος, η συνεργασία 

και η ένταξη των μαθητών σε ένα ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, ολοκληρώνει τη 

μαθησιακή συγκρότηση, με το μικρό μαθητή να λαμβάνει τη διαδικασία της μάθησης 

και όχι μόνο στο γνωστικό κομμάτι αυτής, αναπτύσσοντας, παράλληλα, κριτική 

σκέψη και καλλιεργώντας τις συνεργατικές σχέσεις (Μαργαρώνη,Μ, 2010:360). 
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Με την πολυπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης να αναφέρεται ως μέθοδος 

παρά ως σκοπός αυτής στην παιδαγωγική πρακτική των ελληνικών σχολείων 

(Καραμπάτσος, Α., 2005:74), διαγράφεται έντονα η ιδιαίτερη σημασία της ελληνικής 

γλώσσας ως πρωτόγνωρη σε μια σημαντική μεριά της μειονότητας. Πέραν του 

γεγονότος της μεταδοτικότητας του παιδαγωγού, της παροχής καταλλήλων κινήτρων, 

η κατανόηση του περιεχομένου άμεσα συνυφασμένο στο παιδοκεντρικό χαρακτήρα 

της νηπιακής και πρωτοσχολικής ηλικίας του παιδιού, το χαρακτηριστικό της 

πλεάζουσας πληροφόρησης και της γλωσσικής ακρίβειας είναι από τα βασικά 

συστατικά που καθιστούν το νέο «μελετητή» της δικιάς μας γλώσσας ικανό στην 

κατανόηση και, εν τέλη, στην κατάκτηση της γλώσσας υποδοχής τους (Χατζηδάκη, 

Α., 2005:275). 

Με την έκθεση σε ένα γλωσσικό πλαίσιο, ο μικρός μαθητής δύναται να 

κατανοήσει με τον πιο φυσικό τρόπο, και με πλήρη αποτελεσματικότητα, το ξένο, για 

εκείνο, επικοινωνιακό κώδικα. Με το άκουσμα, ωστόσο, του γλωσσικού συστήματος 

σε ένα ελληνικό περιβάλλον για παιδιά, των οποίων το αναπτυξιακό στάδιο δεν τα 

επιτρέπει να έρθουν σε επαφή με την ανάγνωση και τη γραφή, είναι εφικτή μια πρώτη 

επαφή τους με την γλωσσική ελληνική πραγματικότητα και η ικανότητα της 

προφορικής ανάπτυξης και επικοινωνίας από αλλοδαπά παιδιά στο νηπιαγωγείο και 

την πρώτη δημοτικού είναι αναμενόμενη (Χατζηδάκη, Α., 2005:277). Έτσι, η σημασία 

της πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης, μέσα από ένα εμπλουτισμένο γραμματικά 

περιβάλλον, όπως είναι το νηπιαγωγείο, καθίσταται αναγκαία και σε ακριβώς αυτό το 

σημείο έγκειται ο ιδιαίτερος ρόλος που κατέχει η δημιουργική γραφή με το ρόλο της 

λογοτεχνίας στη διαθεματική προσέγγιση.  

Η προσέγγιση της παιδικής λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο δημιουργεί ανέκαθεν 

μια αναγνωστική σχέση ανάμεσα στα μικρά παιδιά και τον παιδαγωγό. Ο μαθητής 

γίνεται ακροατής, θεατής, εφόσον δεν έχει έρθει ακόμα σε επαφή με την ανάγνωση 

και τη γραφή, και με την ιδιαίτερη θέση που κατέχει, ιδίως, σε μια προσχολική τάξη, 

με τη «γωνιά της βιβλιοθήκης», προσδίδει στη γλώσσα έναν ιδιαίτερο και πρόσθετο 

ρόλο. Η σημασία της παιδικής λογοτεχνίας είναι χρήσιμη όταν πρόκειται για μια 

ανομοιογενή τάξη. Προτού μάθουν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα, στη 

γραπτή, τουλάχιστον, μορφή της, μπορούν μέσα από την προφορική επικοινωνία να 

αναπτύξουν σε πρώτη φάση την επικοινωνιακή μορφή της γλώσσας και, κατ’ 

επέκταση, μια προσδοκώμενη γλωσσική ανάπτυξη.  
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Η ακουστική και ηχητική λειτουργία της παιδικής λογοτεχνίας φέρνει τα παιδιά 

πιο κοντά στην ομιλούμενη γλώσσα, σε όλες τις εκφάνσεις της, περισσότερο δε όταν 

γίνεται λόγος για τα αλλοδαπά παιδιά. Η άμεση επαφή των μικρών μαθητών με την 

ποίηση, το παραδοσιακό και σύγχρονο παραμύθι, επηρεάζει την τυπική μάθηση που 

πραγματοποιείται σε μια τάξη με διαπολιτισμικά στοιχεία και καθιστά τα μέλη της 

πιο ενεργά. Μέσω του προφορικού λόγου τα παιδιά περιγράφουν, διατυπώνουν 

απόψεις, ερωτήματα, ενστάσεις, ανοίγουν διάλογο, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα το 

λεξιλόγιό τους, και αναπτύσσοντας την προφορική και αφηγηματική διάσταση του 

λόγου. Επέρχεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο η δράση και ο αναστοχασμός (Κοτρωνίδου, 

Δ., 2012:322).  

Ο ρόλος της παιδικής λογοτεχνίας στην προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης, σε μια 

«ανάμεικτη» τάξη με αλλοδαπά παιδιά έγκειται στη διδασκαλία της γλώσσας μας ως 

μια νέα, ξένη ή/και δεύτερη. Η αρχή της επικοινωνιακής αλλά και κειμενοκεντρικής 

προσέγγισης απαιτείται για τη βαθύτερη κατανόηση και ενστέρνηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της λογοτεχνικότητας, μέσω αυτού και του «αναδυόμενου 

γραμματισμού», ο οποίος έχει κατατάσσει τη μάθηση ως μια αναπτυσσόμενη συνεχής 

διαδικασία που πηγάζει από το ίδιο το παιδί (Αντωνοπούλου, Ν., 2010:487). 

Η λογοτεχνία στην προσχολική εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλει στη γνωστική 

ανάπτυξη των αλλοδαπών παιδιών, με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου μέσω του 

διαλόγου, της επικοινωνίας, της επίλυσης των προβλημάτων, του ελέγχου των 

δράσεων τους και του αναστοχασμού των πράξεων τους, καθώς και στην ανάπτυξη 

της σκέψης, εφόσον είναι γνωστό πως η γλώσσα συνδέεται με τη σκέψη. Επομένως 

ένα λογοτεχνικό παιδικό είδος που είναι κατάλληλα προσεγμένο στο να ελκύσει τα 

παιδιά νηπιακής ηλικίας, είναι αναγκαίο και να προσαρμόζεται στο γλωσσικό και 

γνωσιακό πλούτο της ελληνικής γλώσσας ώστε να εφαρμόζεται η ελληνική 

κατάσταση και πραγματικότητα στις ανομοιογενείς τάξεις για την κάλυψη των 

αναγκών και των ικανοτήτων των αλλόγλωσσων παιδιών (Κοτρωνίδου, Δ., 

2012:328), και όλα αυτά υπό το πρίσμα πως όλες οι απαντήσεις θεωρούνται σωστές, 

δεν παρατηρούνται «σωστά» και «λάθη». 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει πως η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ως 

δεύτερης ή/και ξένης γλώσσας για τα αλλοδαπά παιδιά, είναι συνδεδεμένη με τα 

υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκανται σε έναν εκπαιδευτικό χώρο. Γι αυτό 

άλλωστε και θεωρείται απαραίτητη η αξιοποίηση της προηγούμενης γλωσσικής αλλά 

και πολιτιστικής γνώσης στη διαδικασία της κατανόησης και της δημιουργίας 
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νοήματος της γλώσσας στόχο, στην παρούσα φάση της ελληνικής. Εάν οι γλώσσες 

παγιωθούν σε αντίθετα σημεία το χάσμα που θα δημιουργεί θα είναι μεγάλο 

(Σκούρτου, Ε., 2002:23). Όμως η αξιοποίηση της μητρικής του κάθε αλλοδαπού 

μαθητή για τη μάθηση τόσο της δεύτερης ή/και ξένης γλώσσας όσο και των άλλων 

γνωστικών αντικειμένων που συνοδεύουν τον γλωσσικό τομέα ή έπονται από αυτόν 

καθιστά το τελικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένου και της σχολικής επίδοσης και 

γενικής στάσης προς το σχολείο, εφικτό. 

Έχοντας βάση, λοιπόν, πως τα παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων έχουν καλύτερες 

και περισσότερες προοπτικές όταν διδάσκονται κατά τη προσχολική, αλλά και στη 

μετέπειτα ζωή του τη μητρική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση μελετητές, ερευνητές 

αλλά και μέλη του εκπαιδευτικού χώρου να συγκρίνουν και να συσχετίζουν την 

επίδοσή τους με αυτή των μονόγλωσσων «ντόπιων» μαθητών. Γι αυτό η 

Παιδαγωγική Επιστήμη οφείλει να διακρίνει τα προβλήματα σε όλη τη διάσταση της 

περιπλοκότητας της και να διατυπώνει προτάσεις όχι μόνο για τη διδασκαλία της 

γλώσσας του σχολείου και αυτήν της υποδοχής αλλά και την κατάσταση των 

αλλοδαπών μικρών μαθητών γενικότερα (Πανταζής, Σ., 2003:166). 
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ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

Ο ρόλος και η θέση του σχολείου γενικότερα, του νηπιαγωγού ως άτομο – 

εκπαιδευτικός, που δρα άμεσα στο παιδί, ειδικότερα, κατέχει εξέχουσα θέση σε κάθε 

μελέτη και έρευνα που στο επίκεντρο της βρίσκεται ο μικρός μαθητής. Ιδίως στην 

παρούσα εργασία που στο δείγμα της μελέτης είναι το αλλόγλωσσο νήπιο και υπό το 

πρίσμα της ιδιαίτερης παιδαγωγικής σημασίας του νηπιαγωγείου στη σχολική και 

ακαδημαϊκή πορεία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού χρήζει ιδιαίτερης μελέτης για τη 

στάση και τη δράση στα «μεταναστόπουλα». Η νηπιαγωγός ωθεί στην εξοικείωση 

της γλώσσας είτε ως μητρικής είτε ως δεύτερης με τον ίδιο τρόπο σε νήπια με πολύ 

διαφορετικές γλωσσικές καταβολές (Σπανός, Β., 2013:243). Και όλα αυτά σε ένα 

πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα ενθάρρυνσης και αξιοποίησης της προηγούμενης 

γλωσσικής και πολιτισμικής εμπειρίας.  

Ο εκπαιδευτικός της τάξης, στην προσχολική και πρωτοσχολική βαθμίδα, δε 

δύναται να λειτουργεί ως κάτοχος της γνώσης, αλλά ως εμψυχωτής που ενθαρρύνει, 

δημιουργώντας κίνητρα, όπως ακριβώς ένα μέλος μιας ισότιμης ομάδας υποστηρίζει 

τους υπολοίπους, διατυπώνει απόψεις, συμβουλεύει και συμβουλεύεται. Όταν, όμως, 

πρόκειται για ένα διαπολιτισμικό σχολείο, ή ένα κλασσικό με αλλοδαπά παιδιά να 

βρίσκονται στο δυναμικό της τάξης, όπως στη παρούσα εργασία, οι παραπάνω 

δράσεις κατέχουν μεγαλύτερη σημασία. Ο μαθητής, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποκτά 

αυτονομία στη χρήση της νέας γλώσσας, αναλαμβάνει την ευθύνη της μαθησιακής 

του πορείας (Κακριδή, Μ., 2000). Έτσι και η δασκάλα διαμορφώνει τη μαθησιακή 

διαδικασία και τη λειτουργία της τάξης με τρόπο ενθαρρυντικό και αυθόρμητο προς 

τα παιδιά, ώστε να προσαρμόζεται, με τον πιο εφικτό και αποτελεσματικό τρόπο στις 

ανάγκες των παιδιών με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας (Αγιακλή, Χ., 2000). 

Μέσα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, που εύκολα μπορεί ένας να διακρίνει σε 

μια τάξη, καθοριστικές είναι ορισμένες γενικευμένες αρχές που ο εκπαιδευτικός της 

πράξης ενστερνίζεται και οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στα αλλοδαπά παιδιά 

να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον απρόκοπα. Υπό το πρίσμα πως οι μαθητές 

που έρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αναπτύσσονται με 

διαφορετικό ρυθμό και διαγράφουν διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα από το δικό 

τους οικογενειακό περιβάλλον, καταλυτικός καθίσταται ο ρόλος της προώθησης της 

κοινωνικής δράσης για την αναγνώριση των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων 
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αλλά και τη δραστηριοποίηση για την επίλυσή τους. Η επικέντρωση, ωστόσο, 

κατευθύνεται στη διαφορετικότητα, φυσική και πολιτισμική, με ταυτόχρονη 

αναγνώριση του διαφορετικού, στην έμφαση στη βιωματική μάθηση, στη συνεργασία 

με τα νήπια (Τρέσσου, Ε., 2003:48). Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 

απελευθερώνουν τις δημιουργικές τους ικανότητες χωρίς εμπόδια ή κώλυμα της 

κατεύθυνσης της παιδικής φαντασίας (Κοτρωνίδου, Δ., 2012: 325). 

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση απαιτεί από τον εκπαιδευτικό λύσεις και πρακτικές 

άμεσες που μεταφράζονται ως λύσεις σε θέματα και ζητήματα διαπολιτισμικής 

διαπαιδαγώγησης. Μέσω των πρωτοβουλιών διαμορφώνεται ένα κατάλληλο 

συναισθηματικά κλίμα για μια σωστή προσαρμογή και παραμονή των μειονοτικών 

ομάδων, συνθήκες τέτοιες ώστε να αναδειχθούν και οι ικανότητες τους. Άλλωστε και 

ένας από τους σημαντικούς στόχους του εκπαιδευτικού της πράξης είναι ο σεβασμός 

της προσωπικότητας και της ταυτότητας του μικρού παιδιού. Έχοντας λάβει υπόψη 

τις προϋπάρχουσες μαθησιακές και κοινωνικές εμπειρίες, τις ιδιαιτερότητες και 

ικανότητες του κάθε νηπίου χωριστά, διαμορφώνεται ένα παιδαγωγικό κλίμα που 

προτρέπει στο παιδαγωγούμενο προτροπή και ανάληψη πρωτοβουλιών, αυτόβουλων 

και αυθόρμητων καταστάσεων, μέσα από ένα κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και 

αμοιβαίου σεβασμού στο μαθητικό πληθυσμό (Ζιώγου, Ζ., 2010:57). 

Η δημιουργία αυτού του κλίματος όπου ο φόβος και το άγχος, οι δισταγμοί 

αντικαθίστανται με την αίσθηση της ασφάλειας και της ευαισθησίας του άλλου, 

συνδέεται αλληλένδετα με το χαρακτηριστικό της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και 

μιας συχνής επικοινωνίας με τους γονείς, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 

εκπαιδευτική «νίκη» στην καταπολέμηση των δυσκολιών. Μέσα, λοιπόν, από το 

ομαδοσυνεργατικό πνεύμα η διασκευή της γνώσης, η προώθηση της παιδαγωγικής 

επιείκειας πραγματοποιείται για την ενίσχυση της μειοψηφίας και τη μείωση της 

προκατάληψης. Αυτή η αίσθηση της διαφοροποίησης που συντελείται σε ένα 

σημερινό ανομοιογενές σχολικό τμήμα χρήζει εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας για 

την εξισορρόπηση της ανομοιογένειας σε όλους τους τομείς, ιδίως της γλώσσας 

(Καραμπάτσος, Α., 2010:66). Σε ένα, λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστημα, που αφήνει 

περιθώρια στη δράση του δασκάλου όπως το ελληνικό, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό 

την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας στα αλλοδαπά παιδιά. 

Αξίζει να σημειωθεί στο παρόν σημείο ότι η ομαδοσυνεργατική μάθηση διαφέρει 

από την εξατομικευμένη και πάσης μορφής παρόμοιες εργασίες μάθησης, διότι 

γίνεται εκτενής αναφορά σε ανομοιογενείς ομάδες μαθητών, με αντικείμενα μάθησης 
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καταλλήλως για την αλληλεπίδραση διαμορφωμένα, με αναγνώριση και εξάσκηση σε 

μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς, σε αξιολόγηση μέσω ατομικής και ομαδικής 

εξέτασης (Χατζηδάκη, Α., 2010:273). Με κύριο σκοπό τη δημιουργία, λοιπόν, 

καταλλήλων προϋποθέσεων για τη γλωσσική, και όχι μόνο, ανάπτυξη των 

πολύγλωσσων αλλοδαπών, τα προγράμματα αφενός πρέπει να προσαρμόζονται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μειονοτήτων (άποψη της ασύμβατης κουλτούρας), 

αφετέρου πρέπει να παρέχουν ακαδημαϊκά αξιώματα της μαθησιακής διαδικασίας 

(ακαδημαϊκή άποψη). 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης θα πρέπει να προσαρμόζει το πρόγραμμα, τη δράση, 

στους μαθητές με διαφορετικές εμπειρίες στο παρελθόν, ώστε η αναμενόμενη 

σχολική επίδοση να γίνει εφικτή (Καραμπάτσος, Α., 2010:67). Ωστόσο, αυτά τα 

προγράμματα διέπονται από κοινωνική οργάνωση, με την εργασία των παιδιών σε 

μικρές ομάδες 4 -5 ατόμων για την αύξηση του ενδιαφέροντος, για θετικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, από κίνητρα, όπως οι έπαινοι, οι προσδοκίες, η 

ενθάρρυνση, από υψηλά επίπεδα επικοινωνίας μεταξύ των δασκάλων και των 

μαθητών με απόρροια μια καλή επίδοση και προσαρμογή (Καραμπάτσος, Α., 

2010:69). Όπως διαπιστώνεται παραπάνω ο ομαδικός και συνεργατικός τρόπος 

δράσης καλλιεργεί ένα σωστό κλίμα και αξίες που ωθούν στην άμβλυνση των 

προκαταλήψεων, εξάλειψη του ρατσισμού προς τη μειονοτική ομάδα, με απόρροια τη 

δημιουργική παραμονή του στην προσχολική και μετέπειτα σχολική τάξη 

(Χατζηδάκη, Α., 2010:274). 

Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα σε ένα άξιο Αναλυτικό Πρόγραμμα που θα 

λειτουργήσει ως καταλυτικός μοχλός και τους καθιστά ικανούς στο μέλλον. 

Επομένως, ιδιαίτερης προσοχής κατέχει η μέθοδος της αξιολόγησης από το 

παιδαγωγικό προσωπικό. Η μέθοδος αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση, εφόσον 

«εμπλέκεται» μια μορφή διαφορετικότητας. Οι εκπαιδευτικοί της πράξης οφείλουν να 

καινοτομούν με την εισαγωγή προβληματισμών με την ταυτόχρονη αμφισβήτηση και 

απόρριψη μεροληπτικών διαφορών και δομών τόσο εντός όσο και εκτός του 

σχολικού συγκροτήματος. Ο κεντρικός στόχος που απαρτίζει νηπιαγωγούς και 

δασκάλους είναι ένας: να αξιολογούνται ισότιμα ανθρώπινες αξίες, στάσεις, 

πεποιθήσεις, ιδεολογίες και ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών, ντόπιων και μη 

(Μπεζιρτζόγλου, Μ., 2010:106). Ο μαθητικός πληθυσμός στο σύνολό του είναι το 

κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας. 



26 

 

Ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός με το «μανδύα» του εμψυχωτή, του αρωγού στη 

γνώση, παρέχοντας κίνητρα, και όχι του κατόχου αυτής, λαμβάνει ισότιμο ρόλο με τα 

παιδιά του τμήματος, ισότιμο και με τα αλλόγλωσσα. Με την εξής δράση του 

εκπαιδευτικού ο μικρός αλλοδαπός μαθητής αποκτά εξ αρχής την αυτονομία για να 

χρησιμοποιήσει τη γλώσσα και να διαμορφώσει τη μαθητική πορεία. Οι σύγχρονη 

διδακτικοί μέθοδοι διδασκαλίας προβάλλουν μια νέα γνώση που μεταβάλλονται 

ανάλογα με τα κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα παρέχοντας τη δυνατότητα στο 

μαθητή να αναπτύξει μια «αναστοχαστική» και κριτική ικανότητα στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι (Στασή, Ε., 2010:483). 

Η αλληλεπιδραστική σχέση του εκπαιδευόμενου με του εκπαιδευτικού είναι 

δυνατή αλλά και ικανή για να διαμορφώσει μια γενική θετική στάση για τη δια βίου 

μάθηση, ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά μεταναστευτικών οικογενειών. Η στάση που 

ο δάσκαλος διατηρεί μέσα στο σχολικό χώρο, δημιουργεί στο μαθητή συνειδητά ή 

ασυνείδητα, με αποφασιστικότητα, το βίωμα της αλληλεξάρτησης των γλωσσών σε 

σχέση με τη γλώσσα – στόχο, σε σχέση με τις καινούργιες έννοιες που μαθαίνει στην 

ελληνική ως δεύτερη, σε σχέση με την ταυτότητά του (Σκούρτου, Ε., 2002:22). 

Επομένως, μια θερμή συνεργατική επαφή με το σεβασμό των ικανοτήτων του μαθητή 

λειτουργεί ως καταπέλτης στη μάθηση του νέου.  

Ο ιδιαίτερος διαμορφωμένος ρόλος του εκπαιδευτικού έχει αδιαμφισβήτητη αξία 

στη προσωπικότητα του μικρού παιδιού, όσο μάλλον και στη μάθηση. Το ίδιο και το 

σχολείο. Ο εκπαιδευτικός αυτός χώρος παρέχει μια προστιθέμενη αξία που εστιάζει 

στην επίδραση που έχει στην πρόοδο των μαθητών ανεξάρτητα με την επίδραση και 

την κοινωνική και οικονομική προέλευση των οικογενειών τους. Υπό την έννοια αυτή 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον δίνει ιδιαίτερη σημασία στα χαρακτηριστικά εισόδου 

των πολύγλωσσων μαθητών, όπως και στον τρόπο διδασκαλίας για μια ικανοποιητική 

σχολική επίδοση. Όλα τα παραπάνω  αποτελούν τη βάση για την εκμάθηση της 

ελληνικής ως δεύτερης ή/και ξένης γλώσσας, αποκτώντας μεγάλη σημασία και 

εκπαιδευτική αξία για τον παιδαγωγό της διαπολιτισμικής (Μπεζιρτζόγλου, Μ., 

2005:99). 

Το σχολείο καλείται να ασκήσει έναν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της 

ένταξης των αλλοδαπών μαθητών σε ένα νέο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, 

στη καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού, στην εξάλειψη των διακρίσεων. Η 

ετερογένεια του μαθητικού συνόλου αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τη 

σχολική ένταξη, ένα στοιχείο που δεν πρέπει να λησμονείται, παρά μόνο να 
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αξιοποιείται καταλλήλως. Η κατάργηση των παλιών λειτουργιών της εκπαίδευσης και 

η δόμηση του συστήματος στη πολυμορφία διαγράφει μια αποτελεσματική πρακτική 

που λαμβάνει το σχολείο προς όφελος τω μαθητών (Σπανός, Β., 2013:242). 

Ιδιαίτερη, τέλος, είναι η στάση και ο ρόλος των γονέων στη γλωσσική ανάπτυξη 

και αλληλεπίδραση των νηπίων με την καθομιλουμένη, εφόσον ο διακριτικός αλλά 

παράλληλα συμβολικός ρόλος της οικογένειας έχει κυρίαρχο ρόλο στην προσχολική 

διαπαιδαγώγηση. Μέσα από μια στενή συνεργασία, από συμμετοχή σε εκπαιδευτικού 

περιεχομένου σχολικές δραστηριότητες, γονείς και κηδεμόνες αποκτούν 

αυτοπεποίθηση και αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του ρόλου τους ως πρότυπο, 

ως μοντέλο συμπεριφοράς, ως άτομο που κατευθύνει τη ψυχοσύνθεση, τη 

παιδοκεντρικότητα, τη συμπεριφορά του μικρού παιδιού, τόσο εσωσχολικά, όσο και 

εξωσχολικά, ως άνθρωποι διαφορετικοί από τα ίδια (Τρέσσου, Ε., 2003:48). 

Οι μειοψηφικές ταυτότητες χρειάζονται ενδυνάμωση ώστε να μετέχουν ισότιμα 

σε κοινωνικές διεργασίες. Πάραυτα, στο σχολικό περιβάλλον η υποβάθμιση της 

ταυτότητας εμφανίζεται και εκδηλώνεται πολλές φορές μέσα από τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των μικρών μαθητών, των νηπίων στη προκειμένη 

φάση, όσο και μεταξύ του παιδαγωγικού ζεύγους, οδηγώντας τους μαθητές στη 

πεποίθηση πως η σχολική μάθηση είναι μάταιη και αναποτελεσματική, με απόρροια 

την πρόωρη εγκατάλειψη. Τα πολιτισμικά διαφέροντα νήπια έχουν την ανάγκη για 

ενθάρρυνση, ώστε να αναπτυχθεί η μητρική τους γλώσσα και ο πολιτισμό και να 

αξιοποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση. Η προαναφερθείσα ενθάρρυνση είναι κατά 

κόρον έργο των εκπαιδευτικών.  

Η αποδοχή της ταυτότητας δεν είναι μια διαδικασία αδιάκριτη, τουναντίον θα 

πρέπει οι μαθητές να τοποθετούνται κριτικά απέναντι στο δικό τους πολιτιστικό 

υπόβαθρο καθώς και απέναντι στο πολιτισμό της χώρας υποδοχής, σημείο που 

επιτυγχάνεται μέσω της ουσιαστικής ενθάρρυνσης (Σπανός, Β., 2013:245). Για την 

ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας στα αλλοδαπά παιδιά στο πλαίσιο της 

επικοινωνιακής δεξιότητας προτάσσεται η διδακτική πρακτική στην εστίαση στο 

«νόημα» και αναπτύσσεται με την ικανότητα κι τη δυνατότητα που κατέχει ένας 

εκπαιδευτικός της πράξης ώστε να καταστήσει κατανοητό το μάθημα στους 

εκπαιδευομένους – δίγλωσσους μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει σε επαρκή 

βαθμό την καθομιλουμένη (Σκούρτου, Ε., 2002, σελ 17). 
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Εν κατακλείδι… 

 

H Γλωσσική πολυμορφία χαρακτηρίζει την σχολική κοινότητα της ελληνικής 

κοινωνίας έχοντας βάση πως η γλώσσα από μόνη της δεν αποτελεί ένα πεδίο 

συγκρούσεων και αντιθέσεων. Ήδη πάνω από μισό αιώνα παιδαγωγοί και μελετητές 

της Γλωσσολογίας και της Κοινωνιογλωσσολογικής Επιστήμης έχουν προτείνει αλλά 

και εφαρμόσει να γίνεται η διδασκαλία του γραπτού κώδικα στη μητρική γλώσσα των 

παιδιών, ώστε η ποικιλία να χαρακτηρίζεται ως βοηθός και ενισχυτής και όχι ως 

εμπόδιο στη ανάπτυξη του προφορικού λόγου (περιγραφικού και αφηγηματικού 

τομέα) αλλά και της γραφής.  

Επιπροσθέτως, η διδασκαλία της ελληνικής είναι σημαντικό να στηρίζεται σε 

γλωσσικές γνώσεις που έχουν ήδη γίνει κτήμα στα παιδιά, να ξεκινήσει ως βάση, να 

καλλιεργεί τις κεκτημένες γλωσσικές αλλά και επικοινωνιακές ικανότητες. Ιδίως όταν 

πρόκειται για αλλόγλωσσα νήπια, παιδιά, δηλαδή, από οικογένειες μεταναστών, όπου 

η ελληνική μεταφράζεται ως δεύτερη ή/και ξένη γλώσσα η έμφαση στις 

προϋπάρχουσες γλωσσικές και γνωστικές δομές ωθεί στην διερεύνηση νέων 

επικοινωνιακών αναγκών που απαιτούν καινούργιες γλωσσικές γνώσεις. 

Ένα πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα ενθάρρυνσης και αξιοποίησης της 

προανακτηθείσας γλωσσικής και πολιτισμικής γνώσης κατά την περίοδο της 

εκμάθησης της ελληνικής είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ώστε μικρά παιδιά, 

μεταναστόπουλα ή και ντόπια, δέχονται την κοινωνικοποίηση με τον πιο ομαλό 

τρόπο, την ανάπτυξη με μια απόλυτα φυσιολογική μέθοδο, ανάπτυξη ολόπλευρη, 

γλωσσική και γνωστική, όπως χρήζει ένα νηπιαγωγείο. Επομένως, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι σημαντικός σε ένα κλασσικό τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης, 

αλλά ιερός σε μια ανάμεικτη τάξη, με παιδιά στα οποία οι διαφορές στη γλώσσα, στη 

θρησκεία, την κουλτούρα, στον πολιτισμό είναι μεγάλες και προκαλούν ένα «ρήγμα» 

στην τάξη. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση λαμβάνει εξέχοντα ρόλο στα σχολικά 

κατεστημένα.  

 

 

 



29 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

Στο προηγούμενο τμήμα της διπλωματικής εργασίας προηγήθηκε η πρόθεση του 

ευρύτερου ζητήματος της γλωσσικής πολυμορφίας και ετερότητας σε ένα πλαίσιο 

διαπολιτισμικό. Το εκτενές θεωρητικό υπόβαθρο εστιάζει σε ανομοιογενή τμήματα, 

όπου ντόπια και αλλοδαπά νήπια φοιτούν μαζί σε τμήματα κλασσικών νηπιαγωγείων 

και όχι διαπολιτισμικών, λόγω των πρόσφατων μεταναστευτικών εξελίξεων στη χώρα 

μας. Για μια ολοκληρωμένη τεκμηρίωση, διερεύνηση και πραγμάτευση των 

προαναφερθέντων θεμάτων διερευνήθηκε η χρήση γραπτών ερωτηματολογίων για τη 

συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών. Τα ερωτηματολόγια, όπως θα αναλυθεί 

παρακάτω, ήταν κλειστού τύπου για τους εκπαιδευτικούς και ανοιχτού τύπου για τα 

νήπια. Το δείγμα πάρθηκε σε κλασσικά τμήματα νηπιαγωγείων στην ευρύτερη 

περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Πιο αναλυτικά, το παρόν ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε εκτός των 

εκπαιδευτικών οφελών της συν-φοίτησης των ντόπιων και των αλλόγλωσσων νηπίων, 

ως προς την κοινωνικοποίηση. Το γλωσσικό επίπεδο των μικρών παιδιών στο σύνολό 

τους αλλά και η συσχέτιση ντόπιων και αλλοδαπών ως προς την επίδοση, η αποδοχή 

και κοινωνική ένταξη των αλλόγλωσσων και η δράση τους στο χώρο, η συνεργασία 

και συμμετοχή των γονέων στα σχολικά δρώμενα, η κατάρτιση και επιμόρφωση σε 

διαπολιτισμικής φύσεως παιδαγωγικά θέματα, η προφορική επικοινωνία στο χώρο, η 

μητρική γλώσσα και ο ρόλος της λογοτεχνίας είναι από τα βασικά ζητήματα της 

διαπραγμάτευσης της παρούσας μελέτης. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ/ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Όπως κάθε έρευνα, έτσι και η παρούσα βασίζεται σε ορισμένες γενικευμένες 

αλλά και ειδικευμένες υποθέσεις, πάνω και μέσα από τις οποίες στηρίζονται τα κύρια 

αποτελέσματα και τελικά συμπεράσματα. Η γενική, λοιπόν, υπόθεση έγκειται στη 

γλωσσική πολυμορφία και ετερότητα που δύναται να αναπτυχθεί σε μια ανομοιογενή 

τάξη, όπου το δείγμα της αποτελείται τόσο από ντόπιους όσο και από αλλοδαπούς 

μαθητές. Στο υπόβαθρο, ωστόσο, παίζει ο ρόλος που η γλώσσα στη χώρα υποδοχής 

των μεταναστών, δηλαδή η ελληνική, έχει καθώς και η επίδραση αυτής στο μαθητικό 

πληθυσμό μιας προσχολικής τάξης. 

Οι επιμέρους υποθέσεις, επομένως, είναι οι εξής: 

 

i) Το γλωσσικό επίπεδο των αλλόγλωσσων συγκριτικά με τα «ντόπια» νήπια 

 

ii) Η κοινωνική δράση στην ανομοιογενή τάξη 

 

iii) Το κλίμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των γονέων 

 

iv) Η θέση και η δράση του νηπιαγωγού σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 

 

v) Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων 

 

Όσον, ωστόσο, αφορά τον κεντρικό σκοπό της ποσοτικής έρευνας εστιάζει στο να 

διερευνηθεί η επιρροή που ασκεί η ελληνική γλώσσα στη γλωσσική ανάπτυξη των 

νηπίων σε μια ανομοιογενή τάξη. Οι επιμέρους στόχοι διαμορφώνονται στο: 

a) Να σκιαγραφηθεί το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών της τάξης στο σύνολό 

του 

 

b) Να διευκρινιστεί η σημασία της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής 

 

 

c) Να τεκμηριωθεί η αξία και ο ρόλος της παιδικής λογοτεχνίας 

 

d) Να αναδειχθεί η στάση του εκπαιδευτικού και του σχολείου στην 

συνεκπαίδευσης 

 

 

e) Να σκιαγραφηθεί η στάση των νηπίων τόσο μεταξύ τους σε ένα 

αλλόγλωσσο τμήμα, όσο και απέναντι στη ξένη γλώσσα. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας διεξήχθη έρευνα, η 

οποία πραγματοποιήθηκε τη χρονική περίοδο από τις 12 Οκτωβρίου 2016 έως τις 20 

Ιανουαρίου 2017, στους οικείους χώρους των ερωτηθέντων, δηλαδή σε κλασσικά και 

ολοήμερα τμήματα νηπιαγωγείων της ευρύτερης περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα υλοποιήθηκε στο 1
ο
, 2

ο
, 3

ο
, 4

ο
 Νηπιαγωγείο Σίνδου, 3

ο
, 

6
ο
 Νηπιαγωγείο Διαβατών, 1

ο
 Νηπιαγωγείο Ν. Μαγνησίας, 1

ο
, 6

ο
, 13

ο
 Νηπιαγωγείο 

Ελευθέριου Κορδελιού, 9
ο
, 14

ο
 Νηπιαγωγείο Ευόσμου, 2

ο
, 4

ο
 Νηπιαγωγείο 

Ευκαρπίας, 1
ο
, 2

ο
, 13

ο
 Νηπιαγωγείο Aμπελοκήπων, 4

ο
 Νηπιαγωγείο Κουφαλίων και 

1
ο
 Νηπιαγωγείο Ν. Χαλκηδόνας, όπου αναγράφονται ανομοιογενείς τάξεις 

προσχολικής εκπαίδευσης. 

Σκοπός και επιδίωξη της ερευνητικής δράσης είναι η συλλογή 

αντιπροσωπευτικού δείγματος για την ανάληψη έγκυρων αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων σχετικά με το θέμα της γλωσσικής πολυμορφίας και ετερότητας. 

Συνεπώς, προσφέρεται ένα πρόσφορο πεδίο μελέτης διότι το δείγμα είναι κατάλληλο 

υποκείμενο μελέτης μεικτών τάξεων και όχι διαπολιτισμικών – μειονοτικών 

σχολείων. Να τονιστεί στο εξής σημείο πως οι άλλες μορφές συλλογής δεδομένων, 

όπως παρατήρηση, πειραματισμός κ.α., δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν 

εφόσον το χρονικό διάστημα που υπήρχε για την έρευνα ήταν σχετικά μικρό και 

ιδιαίτερα σημαντικό για μια ακριβέστερη ανάλυσή του. 

Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχτηκε, όπως προαναφέρθηκε, έρευνα 

ποσοτική καθώς οι ερωτήσεις αφορούν την εκτίμηση των συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών τόσο των νηπίων όσο και των εκπαιδευτικών της προσχολικής 

βαθμίδας. Η ποσοτική έρευνα  έχει συνδεθεί με συγκριμένες μεθόδους συλλογής και 

ανάλυσης υλικού, κυρίως με δομημένες συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου στα νήπια και 

αυτό-συμπληρωμένα ερωτηματολόγια κλειστού τύπου στους εκπαιδευτικούς. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό ως διερευνητικό σημείο είναι η διατήρηση της ανωνυμίας 

των υποκειμένων του δείγματος. Να αναφερθεί πως το ερωτηματολόγιο για τη 

συλλογή υλικού που αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό συγκροτήθηκε με κλίμακα 

ιεράρχησης τύπου Likert 5βαθμη, οι συνεντεύξεις που πάρθηκαν από τα νήπια 

αφορούσαν τόσο τα παιδιά μεταναστών, όσο και των νηπίων για τη συλλογή των 

αναγκαίων δεδομένων.  
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Εφόσον ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έρευνας, αμέσως επόμενο βήμα είναι η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων και, συνεπώς, η εξαγωγή συμπερασμάτων. Σχετικά με 

την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης δεδομένων 

SPSS  για την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που πάρθηκαν 

από τους νηπιαγωγούς, όχι όμως και των νηπίων, λόγο του ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεων που απαρτιζόταν τα παρόντα ερωτηματολόγια. Η ανάλυση έπεται στα 

επόμενα κεφάλαια. 
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν προνήπια και νήπια κλασσικών και ολοήμερων τμημάτων των 

νηπιαγωγείων της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πιο 

συγκεκριμένα, τα υποκείμενα προέρχονται από την περιοχή της Σίνδου, Ν. Ιωνίας 

(Μαγνησία, Διαβατά), Ελευθέριο Κορδελιό, Εύοσμος, Ευκαρπία, Αμπελόκηποι, 

Κουφάλια, Ν Χαλκηδόνα. Πιο αναλυτικά, το γενικό δείγμα στο σύνολό του ήταν 62 

νήπια από 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, με το υποκείμενο της ποσοτικής έρευνας 

να ανέρχεται σε 33 αλλοδαπά μικρά παιδιά και 29 ντόπια. Τα αλλοδαπά νήπια 

προέρχονται από διάφορες χώρες των Βαλκανίων και της ΕΣΣΔ. 

Συγκεκριμένα από τα 33 αλλόγλωσσα παιδιά τα 10 προέρχονται από την Αλβανία 

(4 από Σίνδο, 2 από Ελευθέριο Κορδελιό, 2 από Μαγνησία, 1 από Αμπελόκηπους, 1 

από τα Κουφάλια), 8 από Βουλγαρία (2 από Αμπελόκηπους, 1 από Ελευθέριο 

Κορδελιό, 2 από Εύοσμο, 2 από Ευκαρπία, 1 από Διαβατά), 3 από Ρουμανία (1 από 

Αμπελόκηπους, 1 από Ν. Χαλκηδόνα, 1 από Εύοσμο), 2 από ΠΓΔΜ (1 από Διαβατά, 

1 από Ευκαρπία), 1 από την Κύπρο, προερχόμενο από το 13
ο
 νηπιαγωγείο Κορδελιού, 

6 από Ρωσία (1 από Σίνδο, 1 από Διαβατά, 1 από Εύοσμο, 1 από Ν. Χαλκηδόνα, 1 

από την Ευκαρπία, 1 από τα Κουφάλια), 2 από Ουκρανία ( 1 από Διαβατά, 1 από 

Ευκαρπία). Τέλος καταγράφτηκε ένα παιδί από την Αρμενία και αυτό προερχόμενο 

από το 13
ο
 νηπιαγωγείο Ν. Χαλκηδόνας.  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, το δείγμα αποτελείται από 38 νηπιαγωγούς, 

εφόσον έλαβα υπόψη δύο εκπαιδευτικούς ανά προσχολικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως για 

να στρογγυλοποιήσω το δείγμα μου πρόσθεσα άλλους δύο εκπαιδευτικούς από το 5
ο
 

κλασσικό νηπιαγωγείο Σίνδου, με τα νήπια αυτού να μην συμπεριλαμβάνονται στα 

υποκείμενα της διπλωματικής έρευνας. Η επιλογή του δείγματος της έρευνας είναι 

αποτέλεσμα απλής τυχαίας δειγματοληψίας με μόνο κριτήριο τη δράση τους σε ένα 

τμήμα νηπιαγωγείου ανομοιογενές ως προς την καταγωγή των μικρών μαθητών.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Αρχικό μέλημα της ανάπτυξης των ερωτηματολογίων είναι η ανταπόκριση στο 

περιεχόμενό του, στους στόχους της έρευνας και στις ερευνητικές υποθέσεις, ώστε να 

καταστεί ένα σημαντικό ερευνητικό εργαλείο. Γι αυτό και η σύνταξη του στηρίχθηκε 

στα προαναφερθέντα. Τα ερωτηματολόγια είναι δύο ειδών. Αρχικά αυτά που 

απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, αυτό-συμπληρωμένα, βάση της 5βαθμης 

κλίμακας Likert. Οι κλειστές ερωτήσεις προτιμήθηκαν διότι είναι πιο εύκολο να 

απαντηθούν από άποψη ταχύτητας, με ταυτόχρονη την ευκολότερη στατιστική 

επεξεργασία.  

Σε αρχική φάση πέντε ερωτήσεις αφορούσαν τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

κάθε εκπαιδευτικού, ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις τους συγκριτικά με τη θέση 

και τη μόρφωση που έχουν. Οι ερωτήσεις αφορούν το φύλο, την ηλικία, ημερομηνία 

κτήσης πτυχίου καθώς και τη θέση τους στο προσχολικό ίδρυμα. Οι άξονες 

επικεντρώνονται καθαρά στο γλωσσικό επίπεδο των ντόπιων και των αλλοδαπών 

νηπίων, στο ρόλο της λογοτεχνίας και της γωνιάς της βιβλιοθήκης στην ανάπτυξη του 

περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου, στο ρόλο της μητρικής γλώσσας των 

αλλόγλωσσων για τη γλωσσική ανάπτυξη, στη συνεργασία εκπαιδευτικών  -  γονέων 

αλλά και στη κατάρτιση που έχουν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα Διαπολιτισμικής 

Παιδαγωγικής. Να αναφερθεί στο εξής σημείο πως η τελευταία ερώτηση ανοιχτού 

τύπου ελεύθερης κρίσεως και γνώμης στην οποία γίνεται αναφορά σε μια διδακτική 

παρέμβαση και στον τρόπο διδασκαλίας με θεματολογία τη γλώσσα σε ντόπια και 

μεταναστόπουλα μικρά παιδιά. Ο σκοπός της προαναφερθείσας είναι η καταγραφή 

των ερωτημένων διαβαθμισμένες.  

Έπειτα, οι ερωτήσεις που αφορούν τα νήπια ήταν ανοιχτού τύπου σε στιλ 

ατομικών συνεντεύξεων, διότι οι απόψεις των νηπίων καθορίζουν το μισό των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Λόγο ότου η νηπιακή ηλικία αφιερώνεται περισσότερο 

στο παιχνίδι και στον αυθορμητισμό και λιγότερο στη γραφή και την ανάγνωση, οι 

συνεντεύξεις πάρθηκαν από εμού, σε ρόλο ερευνητή, για διευκρυνέστερη και 

εμπεριστατωμένη καταγραφή των απόψεων. Οι ερωτήσεις δεν είναι περισσότερες, 

μόλις έξι, για να αποφευχθεί η ενδεχόμενη και αναμενόμενη κούραση των μικρών 

παιδιών.  Όπως και στα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών, έτσι και στων νηπίων, 

γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο φύλο, την ηλικία, τη χώρα καταγωγής, όπως και 

την ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι, κυρίως για στατιστικούς λόγους.  
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Όπως ακριβώς οι κοινωνικές επιστήμες, έτσι και η Γλωσσολογία και 

Κοινωνιογλωσσολογία χρησιμοποιεί την ποσοτική τεχνική του ερωτηματολογίου, 

πάνω στην οποία απευθύνεται ομοιόμορφα ο ερευνητής στα υποκείμενα του 

δείγματος για να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία που θα πλαισιώσουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας και τα τελικά συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής.  

Τα στοιχεία που θα συλλέγουν ποσοτικοποιούνται για να εξαχθούν συμπερασματικά, 

με στατιστικές μεθόδους, που είναι γενικεύσιμα σε ευρύτερα πληθυσμιακά σύνολα. Η 

ανωνυμία των απαντήσεων, ωστόσο, ενισχύει την καλύτερη και ουσιαστικότερη 

ανάλυση.  

Με δεδομένο πως η βασική επιδίωξη είναι η συλλογή των δεδομένων και των 

πληροφοριών μέσα από ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεων, οι κύριοι στόχοι 

του ερωτηματολογίου, ως εργαλείο έρευνας και ανάλυσης, είναι η συλλογή 

δεδομένων σε σύντομο – μικρό χρονικό διάστημα, η ποσοτικοποίηση και η εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων, με μεθόδους στατιστικών, για τα πληθυσμιακά σύνολα, η 

ειλικρίνεια των απαντήσεων διαμέσου της ανωνυμίας των απαντήσεων. Γι αυτό 

άλλωστε πως το κύριο μέλημα της εργασίας είναι η ανταπόκριση του περιεχομένου 

των ερωτηματολογίων στους στόχους του αλλά και τις υποθέσεις όπου η εργασία 

αυτή στηρίζεται.  

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία σε μια έρευνα είναι από τα ουσιαστικά και 

πρωτεύοντα σημεία σε μια έρευνα που αποδεικνύει την γνησιότητα και 

αυθεντικότητα της έρευνας και των αποτελεσμάτων της. Έχοντας στα χέρια του ο 

αναλυτής ένα ερευνητικό εργαλείο σωστό και μετρήσιμο, όπως είναι τα 

ερωτηματολόγια, είναι υποχρεωμένος να εξετάσει την εγκυρότητά του.  

Συχνά ως εγκυρότητα είναι η ιδιότητα του να μετρά αυτό που ισχυρίζεται πως 

μετρά. Εν ολίγοις, το κατά πόσο μετράει αυτό στο οποίο αναφέρεται. Την εγκυρότητα 

ένας ερευνητής δύναται να την γνωστοποιήσει με διττό τρόπο. Αφενός, με τις 

ερωτήσεις ίδιου περιεχομένου αλλά διατυπωμένες με διαφορετικό τρόπο, αφετέρου 

με ομάδες ερωτήσεων με κοινό περιεχόμενο και ίδιο ζητούμενο. Στην παρούσα 

εργασία η εγκυρότητα υφίσταται με τον δεύτερο τρόπο. 

Η αξιοπιστία, από την άλλη, αναφέρεται στην εσωτερική συνάφεια και 

συνέπεια του εργαλείου μέτρησης. Έτσι εξασφαλίζεται το κατά πόσο μπορεί να 

παράγει ένα ερωτηματολόγιο αποτελέσματα απαλλαγμένα από σφάλματα μέτρησης, 

όπως οι απαντήσεις επηρεασμένες από τις διαφορετικές κοινωνικές και άλλες 

συνθήκες, σημείο μείζον στο περιεχόμενο της παρούσας ερευνητικής διπλωματικής 
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εργασίας. Επομένως, στις ομάδες ερωτήσεων με κοινό περιεχόμενο πληροφοριών, η 

δυνατότητα απόκτησης των ίδιων απαντήσεων αποτελεί την αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου. 

Το εργαλείο έρευνας στην παρούσα μελέτη διέπεται από εγκυρότητα, εφόσον 

διαγράφονται ομάδες ερωτήσεων με κοινό περιεχόμενο, και αξιοπιστία, διότι οι 

απαντήσεις που πάρθηκαν ήταν όμοιες ανά ερωτώμενο. Άλλωστε η δυνατότητα της 

εξασφάλισης αυτών των κύριων χαρακτηριστικών αποτελεί τη μεγαλύτερη δυσκολία 

στη σύνταξη του ερωτηματολογίου, διακόπτοντας απότομα την ομαλή διεξαγωγή 

του.  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Η γλωσσική πολυμορφία που εντοπίζεται στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, με την παρουσία αλλοδαπών παιδιών σε πρωτοβάθμιο και 

δευτεροβάθμιο παιδαγωγικό πλαίσιο, αποτελεί ένα επίκαιρο φαινόμενο συν-φοίτησης 

ντόπιων και αλλοδαπών νηπίων στον ίδιο χώρο. Έντονες διαφορές διαγράφονται 

ανάμεσα στο μαθητικό πληθυσμό, διαφορές που σχετίζονται με τη γλώσσα, την 

κουλτούρα, τη θρησκεία, ενδεχομένως, ακόμη και τις πεποιθήσεις. Στην 

συγκεκριμένη εργασία, ωστόσο, το κύριο θέμα απασχόλησης είναι η γλώσσα, η 

γλωσσική ισορροπία που επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά με τα αλλοδαπά νήπια να 

εντάσσονται, να διαβιούν και να επικοινωνούν σε ένα ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Ως καθαρά παιδαγωγική θέση, η θέση της «σχολικής ενδυνάμωσης», επίδοσης 

και ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού συνόλου της μεικτής τάξης, 

συμπεριλαμβανομένου και του πληθυσμού προερχόμενο και από μη-προνομιούχα 

περιβάλλοντα, η σχέση ανάμεσα στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, στο ρόλο τους 

στην παιδαγωγική πράξη, είναι αρκετά παλιά και πολυσυζητημένη. Η ενασχόληση 

των μικρών μαθητών με τη γλώσσα, ως το βασικότερο μέσω επικοινωνίας ντόπιων 

και μεταναστών, οδηγεί, κυρίως για τους τελευταίους, μια θετικότερη αυτοεκτίμηση, 

επίδοση και σχολική στάση, υπό προϋπόθεση της συνεργατικής παιδαγωγικής 

σχέσης. 

Έχοντας ως βάση ένα τμήμα ανομοιογενές, και όχι ενός μειονοτικού 

σχολείου, για τη διεκπεραίωση της έρευνας, αξίζει να αναφερθεί πως η σχολική 

επιτυχία των παιδιών συνδέεται με παράγοντες πέραν της σχέσης εκπαιδευτικού – 

εκπαιδευόμενου, εκτός της ζωτικής σημασίας που παρέχεται σε αυτό. Η γλωσσική 

και πολιτισμική πολυμορφία, ο ιδιαίτερος ρόλος της λογοτεχνίας στη γλωσσική 

ανάπτυξη, η ιδεολογία των εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική παιδαγωγική, η 

κοινωνική δράση, η στάση της οικογένειας, η επιμόρφωση των δασκάλων είναι 

ορισμένα από τα ουσιώδες θέματα που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των παιδιών 

και συνεπώς, μια ολόπλευρη ανάπτυξη σε προσχολικά πλαίσια. Γι αυτό άλλωστε το 

ερωτηματολόγιο βασίζεται στις προαναφερθείσες ενότητες και διαγράφουν το προφίλ 

των νηπιαγωγών και των νηπίων, σημείο που αναλύεται εκτενέστερα παρακάτω. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο τα ερωτηματολόγια αφορούσαν 

τη συλλογή δεδομένων από εκπαιδευτικούς και νήπια, μέλη του εκπαιδευτικού 

συστήματος, βάση των οποίων συλλέγονται έγκυρα στοιχεία που βασίζεται και η 
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έρευνα. Σε αρχική φάση μελετώνται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ως συν–

μέτοχοι και συν–οδηπόροι στο φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα 

ερωτηματολόγια απαρτίζονται από πέντε ερωτήσεις που αφορούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών και είκοσι οκτώ ερωτήσεις σχετικά με τη γλώσσα, 

παιδική λογοτεχνία, μητρική γλώσσα, απόψεις γονέων, κοινωνική δράση και 

κατάρτιση εκπαιδευτικών. Τα ερωτηματολόγια, ως ερευνητικό εργαλείο, ήταν 

αυτοσυμπληρώμενα και έδωσαν στοιχεία από 40 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων οι  

12 το συμπλήρωσαν επί τόπου. Η διάρκεια αυτών ήταν γύρω στα 7 με 10 λεπτά της 

ώρας στο χώρο εργασίας. Από τους εναπομείναντες 28 τα παρέλαβα την επομένη. 

Tο ερωτηματολόγιο που μετρούσε τις απόψεις των νηπιαγωγών είχε έξι 

διαστάσεις που αφορούσαν: (i) γλώσσα, (ii)λογοτεχνία, (iii) μητρική γλώσσα, (iv) 

άποψη γονέων και συνεργασία, (v) κοινωνική ένταξη και δράση και (vi) κατάρτιση 

και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα δημογραφικά στοιχεία που ζητήθηκαν από 

τους συμμετέχοντες ήταν το φύλλο τους, η ηλικία, το έτος λήψης πτυχίου, το επίπεδο 

σπουδών το οποίο έχουν καθώς και η θέση που κατέχουν στο νηπιαγωγείο. Η 

κλίμακα των απαντήσεων ήταν πεντάβαθμη τύπου Likert με μέγιστο βαθμό 

συμφωνίας με τη θέση της ερώτησης να δηλώνεται με το «συμφωνώ απόλυτα», ενώ 

τον ελάχιστο βαθμό συμφωνίας να δηλώνεται από το «διαφωνώ απόλυτα». Η 

ανάλυση των ποσοτικών στατιστικών δεδομένων έγινε μέσω του προγράμματος 

SPSS. 

Ειδικότερα το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν γυναίκες (100%) 

(Διάγραμμα 1), ενώ 32 από τις συμμετέχουσες, δηλαδή ποσοστό 80%, ανήκαν στην 

ηλικιακή ομάδα από 40 ως 49 ετών και μόλις οι οκτώ, δηλαδή ποσοστό 20%, ανήκαν 

στην ηλικιακή ομάδα των 50 ετών και άνω (Διάγραμμα 2).  
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Διάγραμμα 1: Το φύλο των συμμετεχουσών στην έρευνα 

 

Διάγραμμα 2: Η ηλικία των συμμετεχουσών στην έρευνα 

 

Σχετικά με το έτος κτήσης πτυχίου μία συμμετέχουσα (2,5%) είχε πάρει 

πτυχίο το 1985, επτά είχαν πάρει πτυχίο το 1980 (17,5%), πέντε είχαν πάρει πτυχίο το 

1981 (12,5%) και ακόμη 5 το 1982 (12,5%), τέσσερις είχαν πάρει πτυχίο το 1985 

(10%) και έξι το 1986 (15%), μία πήρε πτυχίο το 1987 (2,5%), τρείς είχαν πάρει το 

1989 (7,5%), έξι πήραν το 1990 (15%) και τέλος τρεις πήραν πτυχίο το 1992 (7,5%) 

(Διάγραμμα 3).  
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Διάγραμμα 3: Η κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχουσών ανά έτος κτήσης πτυχίου 

 

Επιπρόσθετα οι συμμετέχουσες απάντησαν και αναφορικά με το επίπεδο 

σπουδών τους. Ειδικότερα 14 είχαν αποφοιτήσει από παιδαγωγική ακαδημία (35%), 

οι 12 είχαν αποφοιτήσει από Παιδαγωγική Σχολή (30%), οι 7 είχαν κάνει εξομοίωση 

στο πτυχίο τους (17,5%) και μόλις 5 είχαν επιμορφωθεί για να λάβουν το πτυχίο τους 

(15%). Καμία συμμετέχουσα δεν είχε ακολουθήσει μετεκπαίδευση ή διδασκαλείο 

ούτε κατείχε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών (Διάγραμμα 4). Μία 

συμμετέχουσα δεν απάντησε σχετικά στην παρούσα ερώτηση.  

Διάγραμμα 4: Κατανομή συχνοτήτων επιπέδου σπουδών των συμμετεχουσών στην έρευνα 
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Τέλος οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα διερωτήθηκαν για τη θέση 

τους στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα οι 37 απάντησαν ότι κατείχαν οργανική θέση 

στο νηπιαγωγείο στο οποίο συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα (92,5%), ενώ μόλις τρεις 

βρίσκονταν στο νηπιαγωγείο με απόσπαση (7,5%). Καμία συμμετέχουσα δεν ήταν ως 

αναπληρώτρια στο σχολικό περιβάλλον (Διάγραμμα 5).  

Διάγραμμα 5: Η συχνότητα κατανομής των εκπαιδευτικών ως προς τις θέσεις τους στο νηπιαγωγείο 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις 

ερωτήσεις του εργαλείου που τους δόθηκε. Θα γίνει περιγραφή για κάθε διάσταση 

του ερωτηματολογίου ξεχωριστά και ακόμη ειδικότερα για κάθε ερώτηση.  

Γλώσσα 

Αναφορικά με την ερώτηση «Το θέμα της γλώσσας σε ένα γενικό προσχολικό πλαίσιο 

μικρών παιδιών είναι απόλυτα ικανοποιητικό» μία εκπαιδευτικός απάντησε ουδέτερα 

(2,5%), επτά εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι συμφωνούν (17,5%) ενώ οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί, δηλαδή οι 32 στο σύνολο απάντησαν ότι συμφωνούν με τη θέση 

απόλυτα (80%) (Διάγραμμα 6). Καμία εκπαιδευτικός δεν επέλεξε το βαθμό 

συμφωνίας «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα».  

Διάγραμμα 6:Κατανομή συχνοτήτων του βαθμού συμφωνίας αναφορικά με την πρώτη ερώτηση από τις 

εκπαιδευτικούς 

 

Σχετικά με την ερώτηση «Το γλωσσικό επίπεδο των αλλοδαπών νηπίων 

συγκριτικά με τους ντόπιους μικρούς μαθητές είναι το ίδιο», τέσσερις εκπαιδευτικοί 

επέλεξαν πως διαφωνούν (10%), έξι εκπαιδευτικοί επέλεξαν πως είναι ουδέτεροι 

(15%), εννιά επέλεξαν να συμφωνήσουν (22,5%) ενώ 21 συμφώνησαν απόλυτα 

(52,5%). Καμία εκπαιδευτικός δεν απάντησε πως διαφωνεί απόλυτα (Διάγραμμα 7) 
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Διάγραμμα 7: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων στην δεύτερη ερώτηση 

 

Στην ερώτηση «Οι άγνωστες γλωσσικές μαθησιακές εμπειρίες επηρεάζουν 

αρνητικά τη προσχολική επίδοση των δίγλωσσων μαθητών» καμία εκπαιδευτικός δεν 

διαφώνησε απόλυτα, έξι νηπιαγωγοί απάντησαν ότι διαφωνούν (15%), επτά 

απάντησαν ότι είναι ουδέτεροι (17,5%), 25 ότι συμφωνούν (62,5%) και μόλις δύο ότι 

συμφωνούν απόλυτα (5%) (Διάγραμμα 8).  
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Διάγραμμα 8: Κατανομή απαντήσεων στην τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου 

 

 

Λογοτεχνία 

Αναφορικά με την πρώτη ερώτηση που αφορά τη διάσταση της λογοτεχνίας «Η 

παιδική λογοτεχνία λαμβάνει μέρος σχεδόν καθημερινά στην εκπαιδευτική τάξη 

συνδέοντας την με τα λοιπά εκπαιδευτικά πλαίσια;» από το σύνολο των 40 

νηπιαγωγών, καμία δεν απάντησε πως διαφωνεί απόλυτα ή έστω διαφωνεί. Ωστόσο 

12 επέλεξαν να διατηρήσουν ουδέτερη στάση (30%), εννέα απάντησαν πως 

συμφωνούν (22,5%) ενώ οι 19 συμφώνησαν απόλυτα (47,5%) (Διάγραμμα 11).  
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Διάγραμμα 11: Απεικονίζεται η κατανομή συχνοτήτων των συμμετεχουσών στο βαθμό συμφωνίας τους με την 

πρώτη ερώτηση στη διάσταση της λογοτεχνίας 

 

Στην δεύτερη θέση «Η παιδική λογοτεχνία ενισχύει τον προφορικό λόγο και τον 

αναδυόμενο γραμματισμό» καμία νηπιαγωγός δεν απάντησε πως διαφωνεί απόλυτα, 

μία απάντησε πως διαφωνεί (2,5%), πέντε διατήρησαν ουδέτερη στάση (12,5%), δέκα 

απάντησαν πως συμφωνούν (25%) και οι 24 απάντησαν πως η θέση αυτή τις βρίσκει 

απόλυτα σύμφωνες (60%) (Διάγραμμα 12).  
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Διάγραμμα 12: Στο διάγραμμα φαίνεται η κατανομή συχνοτήτων στο βαθμό συμφωνίας  

 

Στην τρίτη θέση που αφορά τη διάσταση της λογοτεχνίας «Η γωνιά της 

βιβλιοθήκης προσελκύει μια ανομοιογενή τάξη» καμία νηπιαγωγός δεν απάντησε πως 

διαφωνεί απόλυτα, έξι απάντησαν πως διαφωνούν (15%), δέκα διατήρησαν ουδέτερη 

στάση (25%), εννέα συμφώνησαν (22,5%) και 15 συμφώνησαν απόλυτα (37,5%) 

(Διάγραμμα 13).  
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Διάγραμμα 13: Η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας στην τελευταία άποψη αναφορικά με 

τη διάσταση της λογοτεχνίας 

  

Μητρική Γλώσσα 

Αναφορικά με την πρώτη άποψη που διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο 

σχετικά με την μητρική γλώσσα «Η μητρική γλώσσα των παιδιών είναι εμφανής στην 

προσχολική τάξη» καμία νηπιαγωγός δεν διαφώνησε απόλυτα, τρείς νηπιαγωγοί 

απάντησαν πως διαφωνούν (7,5%), ακόμη 3 διατήρησαν ουδέτερη στάση (7,5%), 

εννέα εκπαιδευτικοί συμφώνησαν (9%) και η πλειοψηφία, δηλαδή 25 νηπιαγωγοί 

διατύπωσαν απόλυτη συμφωνία (62,5%) (Διάγραμμα 14) 
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Διάγραμμα 14: Η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας στην πρώτη άποψη που αφορά τη 

διάσταση της μητρικής γλώσσας 

 

Σχετικά με τη δεύτερη άποψη που διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο για τη 

διάσταση της μητρικής γλώσσας «Η μητρική γλώσσα για τα αλλόγλωσσα νήπια 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκμάθηση της ελληνικής ως νέας», έξι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν πως διαφωνούν απόλυτα (15%), τέσσερις απάντησαν πως 

διαφωνούν (10%), έξι διατήρησαν ουδέτερη στάση (15%) και ακόμη έξι συμφώνησαν 

(15%), ενώ τέλος 18 νηπιαγωγοί συμφώνησαν απόλυτα (18%) (Διάγραμμα 15).  
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Διάγραμμα 15: Στο διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή συχνοτήτων ως προς το βαθμό συμφωνίας των 

εκπαιδευτικών στην άποψη που διατυπώνει το ερωτηματολόγιο 

 

Στην τρίτη άποψη που διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την 

διάσταση της μητρικής γλώσσας «Η διαπολιτισμική παιδαγωγική ως θεματική ενότητα 

εντάσσεται στη πρακτική του νηπιαγωγείου» 13 νηπιαγωγοί απάντησαν πως 

συμφωνούν (32,5%) ενώ 27 από το σύνολο απάντησαν πως συμφωνούν απόλυτα 

(67,5%). Καμία δεν απάντησε πως διαφωνεί απόλυτα, πως διαφωνεί ή πως διατηρεί 

ουδέτερη στάση (Διάγραμμα 16).  
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Διάγραμμα 16: Παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων ως προς το βαθμό συμφωνίας στη θέση του 

ερωτηματολογίου που αφορά την διαπολιτισμική παιδαγωγική ως πρακτική 

 

Άποψη γονέων και συνεργασία 

Αναφορικά με τη διάσταση του ερωτηματολογίου -άποψη γονέων και 

συνεργασία- διατυπώνονται 8 θέσεις για τις οποίες ζητήθηκε από τις εκπαιδευτικούς 

να διατυπώσουν το βαθμό συμφωνίας τους. Στην πρώτη θέση «Η συνεργασία με τους 

γονείς των ντόπιων νηπίων υφίσταται σε επαρκή βαθμό» καμία νηπιαγωγός δεν 

απάντησε είτε πως διαφωνεί απόλυτα, είτε πως διαφωνεί. Δύο νηπιαγωγοί απάντησαν 

πως διατηρούν ουδέτερη στάση (5%), 13 απάντησαν πως συμφωνούν (32,5%) και 25 

απάντησαν πως συμφωνούν απόλυτα (62,5%) (Διάγραμμα 17).  
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Διάγραμμα 17: Εμφανίζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας  

 

Στη δεύτερη άποψη που αναφέρει πως «Η συνεργασία με τους γονείς από 

διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον υφίσταται σε επαρκή βαθμό» μία νηπιαγωγός 

απάντησε πως διαφωνεί απόλυτα (2,5%), επτά απάντησαν πως διαφωνούν (17,5%), 

τρεις διατήρησαν ουδέτερη στάση (7,5%), επτά συμφώνησαν (17,5%) και είκοσι δύο 

συμφώνησαν απόλυτα (55%) (Διάγραμμα 18).  
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Διάγραμμα 18: Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας των 

συμμετεχουσών 

 

Στην θέση «Η στάση των ντόπιων γονέων είναι θετική προς την άφιξη και συν-

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους με τα αλλοδαπά» καμία εκπαιδευτικός δεν 

διαφώνησε απόλυτα, είτε διαφώνησε, είτε παρέμεινε ουδέτερη. Ωστόσο 11 

νηπιαγωγοί (27,5%) συμφώνησαν και 29 νηπιαγωγοί συμφώνησαν απόλυτα (72,5%) 

(Διάγραμμα 19).  
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Διάγραμμα 19: Παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών 

 

Σχετικά με την άποψη πως «Η εμπλοκή των ντόπιων και μεταναστών 

οικογενειών ημεδαπών σε δραστηριότητες του νηπιαγωγείου υφίσταται στον ίδιο 

βαθμό» τέσσερις νηπιαγωγοί διαφώνησαν απόλυτα (10%), τρείς νηπιαγωγοί 

απάντησαν πως διαφωνούν (7,5%), έξι νηπιαγωγοί διατήρησαν ουδέτερη στάση 

(15%), πέντε συμφώνησαν (12,5%) και 22 συμφώνησαν απόλυτα (55%) (Διάγραμμα 

20).  
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Διάγραμμα 20: Παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας αναφορικά με την 

εμπλοκή ντόπιων και μεταναστών μαθητών σε δραστηριότητες του νηπιαγωγείου 

 

Στην άποψη που διατυπώνει ότι «Μια ενδεχόμενη συνεργασία με αλλοδαπούς 

γονείς απαιτεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση στις δράσεις μας», καμία νηπιαγωγός δεν 

διαφώνησε απόλυτα, δύο εκπαιδευτικοί διαφώνησαν (5%), τέσσερις εκπαιδευτικοί 

διατήρησαν ουδέτερη στάση (10%), δέκα νηπιαγωγοί συμφώνησαν (25%) και 24 

εκπαιδευτικοί συμφώνησαν απόλυτα (60%) (Διάγραμμα 21).  
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Διάγραμμα 21: Εμφανίζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας  

 

Στην ερώτηση «Η συνεργασία με τους γονείς των ντόπιων νηπίων αλλά και 

αυτών από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο υφίσταται σε επαρκή βαθμό;» μία 

εκπαιδευτικός δεν απάντησε, δύο διαφώνησαν απόλυτα (5%), πέντε διαφώνησαν 

(12,5%), τέσσερις διατήρησαν ουδέτερη στάση (10%), επτά νηπιαγωγοί συμφώνησαν 

(17,5%) ενώ 21 συμφώνησαν απόλυτα (52,5%) (Διάγραμμα 22).  
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Διάγραμμα 22: Απεικονίζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών 

στην ερώτηση του ερωτηματολογίου 

 

Αναφορικά με την άποψη που διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο ότι «Η 

αξιολόγηση στον ανομοιογενή πληθυσμό της τάξης είναι ο ίδιος», πέντε εκπαιδευτικοί 

απάντησαν πως διαφωνούν απόλυτα (12,5%), 11 απάντησαν πως διαφωνούν (27,5%), 

έξι διατήρησαν ουδέτερη στάση (15%), επτά συμφώνησαν (17,5%) και 11 

συμφώνησαν απόλυτα (27,5%) (Διάγραμμα 23).  
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Διάγραμμα 23: Η κατανομή συχνοτήτων σχετικά με το βαθμό συμφωνίας των συμμετεχουσών στην θέση που 

διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο  

 

Τέλος αναφορικά με τη στάση που δηλώνει «Η στάση του σχολικού συνόλου 

ενισχύει την σχολική ακαδημαϊκότητα και σταδιοδρομία των νηπίων» καμία 

εκπαιδευτικός δεν διατύπωσε διαφωνία σε κάποιο βαθμό, πέντε νηπιαγωγοί 

παρέμειναν ουδέτεροι (12,5%), επτά εκπαιδευτικοί συμφώνησαν (17,5%) και 28 από 

το σύνολο των 40 διατύπωσε πως συμφωνεί απόλυτα (70%) (Διάγραμμα 24).  
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Διάγραμμα 24: Παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών 

στη θέση που διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο 

 

Κοινωνική ένταξη και δράση  

Αναφορικά με την πρώτη άποψη που διατυπώνεται στη διάσταση του 

ερωτηματολογίου κοινωνική ένταξη και δράση «Η συμπεριφορά των νηπίων στο 

χώρο, ντόπιων και αλλοδαπών, είναι ίδια συγκριτικά» δύο εκπαιδευτικοί διαφώνησαν 

απόλυτα (5%), τέσσερις διαφώνησαν (10%), οκτώ διατήρησαν ουδέτερη στάση 

(20%), 11 συμφώνησαν (27,5%) και 15 συμφώνησαν απόλυτα (37,5%) (Διάγραμμα 

25).  
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Διάγραμμα 25: Παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας στην άποψη που 

διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο 

 

Στην δεύτερη άποψη που διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο «Οι φιλικές – 

ομαδικές σχέσεις ντόπιων και μεταναστών μικρών μαθητών χαρακτηρίζονται ως 

μεικτές» μία εκπαιδευτικός διαφώνησε απόλυτα (2,5%), επτά διαφώνησαν (17,5%), 

τρεις διατήρησαν ουδέτερη στάση (7,5%), επτά συμφώνησαν (17,5%) και 22 

συμφώνησαν απόλυτα (55%) (Διάγραμμα 26).  
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Διάγραμμα 26: Κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας των νηπιαγωγών στην άποψη που 

διατυπώνει το ερωτηματολόγιο 

 

Στην τρίτη άποψη που διατυπώνει το ερωτηματολόγιο και υποστηρίζει ότι «Η 

αποδοχή των αλλοδαπών νηπίων υπήρξε θερμή από τους ντόπιους» τρεις 

εκπαιδευτικοί διαφώνησαν απόλυτα (7,5%), έξι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως 

διαφωνούν (15%), έντεκα εκπαιδευτικοί διατήρησαν ουδέτερη στάση (27,5%), πέντε 

συμφώνησαν (12,5%) και μόλις 15 εκπαιδευτικοί συμφώνησαν απόλυτα (37,5%) 

(Διάγραμμα 27).  
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Διάγραμμα 27: Το διάγραμμα δείχνει την κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με το βαθμό συμφωνίας  

 

Σχετικά με την θέση του ερωτηματολογίου η οποία διατυπώνει ότι «Η 

συμμετοχή των ντόπιων παιδιών σε δραστηριότητες της τάξης είναι ίδια με αυτήν των 

μεταναστών» τέσσερις εκπαιδευτικοί διαφώνησαν απόλυτα (10%), πέντε 

εκπαιδευτικοί διαφώνησαν (12,5%), ακόμη πέντε έμειναν ουδέτεροι (12,5%), εννέα 

συμφώνησαν (22,5%) και μόλις οι 17 συμφώνησαν σε απόλυτο βαθμό (42,5%) 

(Διάγραμμα 28).  
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Διάγραμμα 28: Στο παρόν διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή συχνοτήτων σε σχέση με το βαθμό συμφωνίας 

 

Στην τελευταία άποψη που αφορά τη διάσταση του ερωτηματολογίου –

κοινωνική ένταξη και δράση- διατυπώνεται ότι «Τα ενδεχόμενα μαθησιακά 

προβλήματα επηρεάζουν τους αλλοδαπούς μαθητές στις ενδοσχολικές τους δράσεις». 

Δύο εκπαιδευτικοί διαφώνησαν απόλυτα (5%), τρείς εκπαιδευτικοί διαφώνησαν 

(7,5%), δέκα εκπαιδευτικοί διατήρησαν ουδέτερη στάση (25%), ενώ η περισσότεροι 

νηπιαγωγοί 19 από τους 40 συμφώνησαν (47,5%). Τέλος έξι εκπαιδευτικοί 

συμφώνησαν με την άποψη και μάλιστα σε απόλυτο βαθμό (15%) (Διάγραμμα 29).  



63 

 

Διάγραμμα 29: Το διάγραμμα απεικονίζει τη συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με το 

βαθμό συμφωνίας τους με την άποψη που διατυπώνεται στο ερωτηματολόγιο 

 

Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Σχετικά με την πρώτη άποψη που διατυπώνει το ερωτηματολόγιο για τη 

διάσταση της κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών «Υποστηρίζω πως η 

εκπαίδευση μας σε διαπολιτισμικής παιδαγωγικής θέματα είναι ελλιπής ώστε να τίθεται 

η ανάγκη για περεταίρω επιμόρφωση των παιδαγωγών» 13 νηπιαγωγοί διαφωνούν 

απόλυτα (32,5%), 7 νηπιαγωγοί διαφωνούν (17,5%), 11 νηπιαγωγοί διατήρησαν 

ουδέτερη στάση (27,5%), έξι συμφώνησαν (15%) και μόλις τρεις συμφώνησαν 

απόλυτα (7,5%) (Διάγραμμα 30). 
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Διάγραμμα 30: Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με το 

βαθμό συμφωνίας τους στην άποψη που διατυπώνει το ερωτηματολόγιο 

 

Στη δεύτερη θέση που διατυπώνει το ερωτηματολόγιο στην διάσταση 

κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών «Το νηπιαγωγείο είναι σε θέση να 

ξεπεράσει τα υφιστάμενα προβλήματα που δύνανται να αναπτυχθούν από τη συνύπαρξη 

των αλλοδαπών και των ντόπιων μικρών παιδιών», καμία νηπιαγωγός δεν διαφώνησε 

απόλυτα, δύο εκπαιδευτικοί διαφώνησαν (5%), μία παρέμεινε ουδέτερη (2,5%), εννέα 

συμφώνησαν (22,5%) ενώ η πλειοψηφία, δηλαδή οι 28 από τις 40 νηπιαγωγοί, 

συμφώνησαν απόλυτα (70%) (Διάγραμμα 31).  
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Διάγραμμα 31: Στο διάγραμμα φαίνεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με το βαθμό συμφωνίας τους στην άποψη που διατυπώνεται 

 

Στην τρίτη θέση που διατυπώνεται στη διάσταση της κατάρτισης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών «Εντάσσω στην παιδαγωγική εργασία του 

νηπιαγωγείου το κοινωνικό περιβάλλον των αλλοδαπών» μία εκπαιδευτικός 

διαφώνησε απόλυτα (2,5%) υποστηρίζοντας πως δεν εντάσσει το περιβάλλον των 

αλλοδαπών μαθητών στην παιδαγωγική εργασία, δύο εκπαιδευτικοί διαφώνησαν 

(5%), 11 παρέμειναν ουδέτεροι (27,5%), ακόμη 11 συμφώνησαν (27,5%) ενώ τέλος 

15 συμφώνησαν απόλυτα (37,5%) (Διάγραμμα 32).  

Διάγραμμα 32: Απεικονίζεται η συχνότητα κατανομής των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με το 

επίπεδο συμφωνίας τους 
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Η μόρφωση και η πείρα της εκπαιδευτικής δράσης των νηπιαγωγών 

καθιστούν αφενός το επάγγελμα ιδιαίτερα υπεύθυνο, αφετέρου απαιτητικό για τα 

παιδαγωγικά δεδομένα της εκπαίδευσης. Το εξής διαγράφεται και στην ευρύτερη 

θεματολογία της γλώσσας. Το ζήτημα, όμως, της γλωσσικής ανάπτυξης αποτελεί 

πλέον ένα κρίσιμο θέμα και ακόμη πιο κρίσιμο το ζήτημα της προσέγγισης. έτσι, από 

το συνολικό δείγμα της έρευνας σε μια ανομοιογενή τάξη το 30% των εκπαιδευτικών 

συνδέουν το θέμα της γλώσσας με την πληροφορική, εκπαιδευτικά λογισμικά (12 

νηπιαγωγοί ανέφεραν δραστηριότητες με τη χρήση Η/Υ και κύριο στόχο τη γλώσσα). 

Το 17,5% των ερωτηθέντων εξέφρασαν πως η χρήση των εικαστικών μεθόδων 

λειτουργούν αποτελεσματικά για τη «διδασκαλία» της γλώσσας (7 παιδαγωγοί). Σε 

ποσοστό 7.5% του δείγματος παρουσίασε δραστηριότητες για τη γλωσσική ανάπτυξη 

με μουσικοκινητικά παιχνίδια και ενέργειες, δηλώνοντας πως η μουσική λειτουργεί 

καταλυτικά στην εκμάθηση της γλώσσας σε ντόπιους και μετανάστες μαθητές (3 

εκπαιδευτικοί).  

Στο ίδιο ποσοστό παρατηρείται και η διασύνδεση με τη θεματική ενότητα του 

περιβάλλοντος για τη φωνολογική επίγνωση, την ανάγνωση, την προγραφή. 

Συγκεκριμένα φαίνεται πως δραστηριότητες και, ειδικότερα, βιωματικού χαρακτήρα 

που σχετίζονται με τη φύση λειτουργεί καταλυτικά στη γλωσσική ανάπτυξη (7 

εκπαιδευτικοί).  Την ίδια άποψη έχει και το 15% του συνολικού ποσοστού του 

δείγματος εντάσσοντας την ίδια ενότητα σε διαφορετική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, 
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διαπιστώθηκε πως δραστηριότητες που επικεντρώνονται στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον ενισχύουν τη γλωσσική μάθηση ιδίως όταν πρόκειται για ένα περιβάλλον 

πολιτισμικά μεικτό (6 παιδαγωγοί). Άξιο σημείο στην παρούσα έρευνα είναι η 

διασύνδεση της γλώσσας και των μαθηματικών, δύο, ίσως, αντίθετων διαφορετικών 

στοιχείων. Σε ποσοστό 12.5% χρησιμοποιούν τη δύναμη των μαθηματικών, όπως 

αντιστοίχηση, ομαδοποίηση, ταξινόμηση ομοιοτήτων και διαφορών, ώστε να 

ενισχύουν το γραπτό και προφορικό λόγο των νηπίων (5 παιδαγωγοί).  

Το εναπομένον δείγμα, μέσα από την έρευνα, διαγράφει έναν διαφορετικό 

προσανατολισμό. Το 5% του δείγματος φαίνεται πως χρησιμοποιεί διαπολιτισμικού 

περιεχομένου δραστηριότητες για την ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης δεδομένου 

πως τα δρώντα «υποκείμενα» είναι ανομοιογενή (2 παιδαγωγοί). Στην ίδια 

κατεύθυνση στρέφεται και το 2.5% των ερωτηθέντων, χρησιμοποιώντας την ιστορία 

για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης και παραγωγής του γραπτού λόγου (1 

νηπιαγωγός). Τέλος, το ποσοστό 2.5% παρατηρήθηκε πως ανέπτυξε δραστηριότητες  

για την εκμάθηση της γεωγραφίας με κύριο σκοπό να ενισχυθούν οι αναγνωστικές, 

προφορικές, επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες της προγραφής. Συνεπώς, 

όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω όλες οι διαθεματικές ενότητες του Αναλυτικού 

Προγράμματος του νηπιαγωγείου έχουν ενισχυτικό και καταλυτικό χαρακτήρα για τη 

γλωσσική ανάπτυξη σε μια τάξη ντόπιων και μεταναστόπουλων μαθητών.  

 

 

παιδί και πληροφορική

παιδί και εικαστικά

παιδί και μουσική

παιδί και φυσικό περιβάλλον

παιδί και ανθρωπογενές 

περιβάλλον

παιδί και μαθηματικά

λοιπά
 

*λοιπά: διαπολιτισμικότητα, γεωγραφία και ιστορικά δεδομένα 

Η έρευνα, επικεντρωμένη στη γλωσσική πολυμορφία που δύναται να 

κυριαρχεί σε μια τάξη με μεικτό, πολιτισμικά, μαθητικό πληθυσμό, έχει κύριο σκοπό 
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να δώσει αποτελέσματα έγκυρα για την κοινή – συνολική γλωσσική ανάπτυξη σε 

ελληνικά δεδομένα, σημείο που καθίσταται εφικτό έπειτα από αυτοσυμπληρώμενα 

ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένα προσχολικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, όπως αναλύθηκε εκτενέστερα 

προηγουμένως. Όμως, για μια πιο ολοκληρωμένη τοποθέτηση στην ερευνητική μας 

δράσης σημαντικό στοιχείο είναι οι απόψεις και των ίδιων των νηπίων ως ενεργοί 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε 

από τον ίδιο τον μελετητή σε μορφή συνεντεύξεων στα επί μέρους νηπιαγωγεία, στα 

οποία λήφθησαν και οι απόψεις – απαντήσεις των νηπιαγωγών. Οι συνεντεύξεις 

διήρκησαν 10 λεπτά της ώρας και το σύνολο των νηπίων ανέρχεται στα 62.  

Το δείγμα της έρευνας διαγράφηκε μεικτό ως προς την καταγωγή, κάτι που 

αναφέρθηκε και αιτιολογήθηκε πολλάκις, αλλά και ως προς την ηλικία, εφόσον η 

προσχολική εκπαιδευτική βαθμίδα της χώρας μας δεν κάνει διακρίσεις, αλλά 

αντιθέτως, υφίσταται η δι-ηλικιακή παρουσία νηπίων και προνηπίων στον ίδιο χώρο. 

Επομένως, από τα αλλόγλωσσα νήπια το 54,5% είναι νήπια (18 παιδιά) ενώ το 45,5% 

είναι προνήπια (15 παιδιά) (Α). Στην περίπτωση των ντόπιων τα νήπια ανέρχονται 

στο 65,5% (19 νήπια) ενώ τα προνήπια σε ποσοστό 34.5% (10 παιδιά) (Β). 

(Α)                                                                      (Β) 

  

 

μετανάστες νήπια

μετανάστες προνήπια
                                                 

ντόπια  νήπια

ντόπια προνήπια
 

Από το συνολικό δείγμα της έρευνας φαίνεται πως το 53.2% (33 νήπια) ήταν 

προερχόμενα από οικογένειες μεταναστών (η χώρα καταγωγής αναγράφεται 

αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο) και το 46.8%  (29 παιδιά) ελληνικής 

καταγωγής.  
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ντόπια

μετανάστες
                                                       

Για λόγους στατιστικής ανάλυσης καταγράφηκε και το φύλο. Από το 

ερωτηθέν, λοιπόν, μεικτό και συνολικό ποσοστό του δείγματος καταγράφηκε πως το 

63% ήταν αγόρια (39) ενώ το 37% ήταν κορίτσια (23). 

 

αγόρια

κορίτσια
 

 

Για λόγους στατιστικής ανάλυσης έγινε διευκρίνηση για τη χώρα γέννησης 

από την εκπαιδευτικό, από τα προσωπικά στοιχεία του κάθε μικρού μαθητή. Φαίνεται 

πως από τα αλλοδαπά νήπια το 57.5% γεννήθηκε στις επιμέρους χώρες καταγωγής 

(19 παιδιά), ενώ το 42.5% γεννήθηκε στη χώρα υποδοχής, δηλαδή στην Ελλάδα (14 

παιδιά) (Α). Μια ανάλογη περίπτωση δεν καταγράφεται για τους ντόπιους, εφόσον 

μόνο το 17.5% γεννήθηκε στο εξωτερικό (5 νήπια), ενώ το εναπομένων 82.6% στην 

Ελλάδα (24 νήπια) (Β).  

(Α) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΗΠΙΑ                        (Β) ΝΤΟΠΙΑ ΝΗΠΙΑ 
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γέννηση στο εξωτερικό

γέννηση στην Ελλάδα                               

γέννηση στο εξωτερικό

γέννηση στην Ελλάδα  

Όσον αφορά, ωστόσο, τα αλλόγλωσσα νήπια διαπιστώνεται πως παρά του 

σημαντικού ποσοστού γέννησής τους στο εξωτερικό, η ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι 

είναι η ελληνική, εφόσον το 72.7% το «ομολογεί» (24 παιδιά), ενώ μόνο το 27.3% 

μιλάει τη γλώσσα προέλευσης (9 νήπια). 

 

ομιλούμενη ελληνική γλωσσα

ομιλούμενη ξλενη γλώσσα                 

  Το νηπιαγωγείο ως εκπαιδευτικός χώρος αλλά και θεσμός, εκτός από τη 

πρώτη «μόρφωση» και ακαδημαϊκή άνοδο, προσφέρει ψυχαγωγία μέσα από το 

αυθόρμητο παιχνίδι, το ελεύθερο παιχνίδι, το συμβολισμό, τη μίμηση ως μέθοδος 

έκφρασης των μικρών παιδιών. Μέσα από την συνέντευξη σε μια γενική ερώτηση 

που αφορά το συνολικό παρόν δείγμα, η καθημερινότητα και η ρουτίνα στο 

νηπιαγωγείο, το παιχνίδι και η μέθοδος διδασκαλίας φαίνεται να αρέσει σε ποσοστό 

69.3% των νηπίων (43 παιδιά). Πιο αναλυτικά, στο σύνολο των προνηπίων οι φιλίες 

παρέες, το οικοδομικό υλικό, τα παιχνίδια στον αυλαίο χώρο, τα παραμύθια είναι 

ορισμένες από τις αιτιολογίες που δόθηκαν από τα μικρά παιδιά, δείχνοντας την 

αγάπη τους προς το προσχολικό ίδρυμα. Εν αντίθεση, το 30.7% των μικρών παιδιών 

(19 παιδιά) δήλωσαν πως δεν τους αρέσει το νηπιαγωγείο, δεν επιθυμούν την 
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παραμονή τους στο χώρο, κυρίως για λόγους που επικεντρώνονται στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Σου αρέσει το σχολείο; Τι σου αρέσει περισσότερο να κάνεις; 

 

μου αρέσει το νηπιαγωγείο

δεν μου αρέσει το νηπιαγωγείο
 

Η παραμονή στο χώρο είναι βασικό στοιχείο που καθιστά ένα νήπιο αρκετά 

προσαρμοσμένο στο προσχολικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σε ερώτηση που τέθηκε σε 

μικρά παιδιά προνηπιακής ηλικίας σχετικά με την επιθυμία τους στο νηπιαγωγείο, 

φαίνεται πως σε ποσοστό 73.3% (11 παιδιά) αλλοδαπής καταγωγής δήλωσαν πως το 

νηπιαγωγείο τους αρέσει σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο όσο επιθυμούν την παραμονή 

της στο χώρο, ενώ το αντίστοιχο 26.7% δεν επιθυμεί να παραμείνει (Α). Ανάλογη 

εκδοχή διαγράφει και το 100% των προνηπίων ελληνικής καταγωγής σχετικά με την 

θετική στάση τους απέναντι στο προσχολικό ίδρυμα (10 προνήπια) ενώ δεν 

καταγράφτηκε παιδί που να μην επιθυμεί την παραμονή του σε αυτόν το χώρο (Β). 

Θα ήθελες να μείνεις κι άλλο στο νηπιαγωγείο; 

 

(Α) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ                                                         (Β) ΝΤΟΠΙΑ 

 

μου αρέσει

δεν μου αρέσει 
                                                   

μου αρέσει

δεν μου αρέσει 
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Στρέφοντας την προσοχή μας στα νήπια, σε παιδιά δηλαδή που την ερχόμενη 

σχολική σεζόν θα φοιτήσουν σε πρωτοσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με την Α’ 

δημοτικού να βρίσκεται «προ των πυλών», τέθηκε το ζήτημα της ενδεχόμενης 

επιθυμίας για μια μετάβαση σε ένα νέο και συγχρόνως άγνωστο περιβάλλον για τα 

μικρά παιδιά. Συνεπώς, όπως προκύπτει και από την έρευνα το 55.5% (10 παιδιά) των 

νηπίων προερχόμενα από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον δήλωσαν πως 

επιθυμούν να γνωρίσουν ένα νέο εκπαιδευτικό χώρο σαν το δημοτικό ενώ σε 

ποσοστό 44.5% (8 νήπια) δεν επιθυμεί να φύγει από το νηπιαγωγείο (Α). Αντίστροφο 

στοιχείο παρατηρείται στα ελληνόπουλα. Σε ποσοστό 42% (8 νήπια) εξέφρασαν την 

επιθυμία τους για μια μετάβαση ενώ το 52.3% (10 παιδιά) δεν θέλει να φύγει από τον 

προσχολικό χώρο. Τέλος διαπιστώθηκε κι ένα νήπιο, σε ποσοστό 5.3% που δεν 

γνωρίζει ακόμα, διατηρώντας μια ουδέτερη στάση (Β). 

Θέλεις να πάς στο δημοτικό; 

(Α)                                                                                         (Β) 

 

 

ναι

οχι
                                                                         

ναι

οχι

ουδέτερος
 

Η γωνιά της βιβλιοθήκης – της ανάγνωσης και γραφής είναι το βασικό μέρος 

σ’ ένα νηπιαγωγείο όπου αναπλάθεται η γλωσσική και φωνολογική ανάπτυξη, ο 

αναδυόμενος γραμματισμός. Όμως κατά πόσο είναι ελκυστικός; Σε ποσοστό 3.5% 

των προνηπίων (2 παιδιά) και το 14.5% των νηπίων μικρών παιδιών διαφορετικού 

πολιτισμικού υποβάθρου δήλωσαν ότι τους αρέσει η γωνιά της βιβλιοθήκης, λόγο της 

νέας γνώσης των θεμάτων, η ακρόαση της ελληνικής γλώσσας κ.α. Αντίθετη άποψη 

εκφράζει το 19.4% των μικρών μαθητών (13 παιδιά) και το 14.5% των νηπίων (9 

μαθητές) με την κύρια αιτιολογία τη δυσκολία των δραστηριοτήτων γραφής και 

ανάγνωσης αλλά και των ελληνικών. Στην ίδια κατεύθυνση στρέφεται και το 4.8% 
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των νηπίων ντόπιων μαθητών (3 παιδιά) και των 16.2% των ντόπιων νηπιακής 

ηλικίας (10 παιδιά), λόγο κυρίως των δράσεων που λαμβάνουν ενεργό μέρος στη 

γωνιά αυτή. 

Αντίθετη στάση διαγράφει το  11.2% των προνηπίων (7 παιδιά) αλλά και το 16.2% 

(10 παιδιά) νηπιακής ηλικίας με μια αρνητική θέση απέναντι στη γωνιά της 

βιβλιοθήκης, δεδομένου της ελλιπής αναγνωστικής δεξιότητας, την έλλειψη φιλικών 

σχέσεων ή την απλή αδιαφορία. 

 

Η γωνιά βιβλιοθήκης, οι δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης, σας αρέσουν 

μέσα στο νηπιαγωγείο; Γιατί; Γιατί όχι; 

 

ξένα νήπια: ναι

ξένα νήπια: όχι

ντόπια νήπια: ναι

ντόπια νήπια: όχι
 

Σε μια ανομοιογενή τάξη διαφαίνεται πως η πολυγλωσσία υπάρχει και είναι 

εμφανής στη σχολική καθημερινότητα και όχι μόνο. Κι αυτό έχει «θεατές» όλη την 

ολομέλεια της τάξης. Οι απόψεις διίστανται όχι μόνο λόγο της ηλικίας αλλά και λόγο 

των πολιτισμικών διαφορών. Έτσι, το 19.3%  (12 παιδιά) των αλλοδαπών προνηπίων 

και το 24% των νηπίων παιδιών  (15 παιδιών) δήλωσαν πως τα ελληνικά είναι πιο 

σημαντικά απ’ ότι κάθε άλλη γλώσσα που δύναται να ακουστεί μέσα στο τμήμα, 

κυρίως γιατί είναι η καθομιλούμενη στο χώρο, ενώ αντίθετη γνώμη εκφράζει το 4.8% 

(3 παιδιά) των προνηπίων και το 4.8% (3 μαθητές) των νηπίων αλλοδαπής 

καταγωγής. Η ίδια ερώτηση τέθηκε και στα ντόπια μικρά παιδιά του συνολικού 

δείγματος. Έτσι, σε ποσοστό 11.2% των μικρών μαθητών (7 παιδιά) και το 22% των 

νηπίων (13 παιδιά) δήλωσαν πως τα ελληνικά είναι η πιο σημαντική γλώσσα απ’ όλες 

τις άλλες, ενώ το αντίθετο εκφράζουν το 4.8% των νηπίων (3 παιδιά)  και το 
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αντίστοιχο 9.1% των νηπίων (6 μικροί μαθητές), διαμορφώνοντας την άποψη πως κι 

άλλες ξένες γλώσσες βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερο επίπεδο. 

Πιστεύεις πως τα ελληνικά είναι πιο σημαντικά από άλλες γλώσσες (αλβανικά, 

ρώσικα) που μπορεί να μιλάει άλλο παιδί μέσα στην τάξη; 

 

ξένα νήπια: ναι

ξένα νήπια: όχι

ντόπια νήπια: ναι

ντόπια νήπια: όχι
 

Κάνοντας μια έρευνα σε ένα ανομοιογενές τμήμα νηπιαγωγείου και όχι σε 

μειονοτικό, είναι εφικτό και συνάμα φυσιολογικό η παρατήρηση μεικτών φιλικών 

σχέσεων, εκτός ηλικιακών κριτηρίων. Έτσι ερώτημα που τέθηκε στο δείγμα της 

έρευνας ήταν οι παρέες από παιδιά μεταναστών. Πιο αναλυτικά φαίνεται πως 22.5% 

των προνηπίων μικρών αλλοδαπών παιδιών (14 παιδιά) και το 24% των νηπίων (15 

παιδιά) δήλωσαν πως κάνουν παρέα με ελληνόπουλα. Οι αιτιολογίες που δόθηκαν 

κυρίως ήταν διότι παίζουν πολλά παιχνίδια μαζί. Αντίθετη άποψη εξέφρασε το 1.6% 

των προνηπίων και το 4.8% των νηπίων μεταναστόπουλων, λόγο έλλειψης της 

ελληνικής γλωσσικής ανάπτυξης ή και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Από την 

πλευρά των ντόπιων μικρών μαθητών φαίνεται πως επικρατεί η ίδια άποψη, εφόσον 

το 13% των προνηπίων (8 μαθητές) και το 27.1% των νηπίων μικρών παιδιών (17 

παιδιά) δήλωσαν πως κάνουν παρέα με μεταναστόπουλα λόγο της κοινής προτίμησης 

των παιχνιδιών. Αντίθετη γνώμη, βάση της έρευνας, δήλωσε το 3.5% των παιδιών 

προνηπιακής ηλικίας (2 παιδιά) και το 3.5% νηπιακής (2 άτομα) λόγο της γλωσσικής 

ανάπτυξης.  
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Κάνεις παρέα με παιδιά από άλλη χώρα/ από την Ελλάδα; Με ποια; Γιατί; Γιατί 

όχι; Λόγω της γλώσσας; Δεν μπορείς να μιλήσεις με αυτό; 

 

ξένα νήπια: ναι

ξένα νήπια: όχι

ντόπια νήπια: ναι

ντόπια νήπια: όχι
 

Όντας μια έρευνα σε μια ανομοιογενή τάξη είναι δυνατό να ακουστούν 

διάφορες γλώσσες απ’ όλες τις καταγωγές των μικρών μαθητών που ανήκουν στο 

σχολικό σύνολο. Σε σύγκριση, ωστόσο, με τα ελληνικά, ως η καθομιλούμενη γλώσσα 

στην εκτεταμένη εκπαιδευτική κοινότητα, η ποικιλότητα των ξένων και ταυτόχρονα 

νέων γλωσσών δύναται να προκαλέσει μια σύγχυση και, ενδεχομένως, ένα μπέρδεμα 

στην μόρφωση των μικρών παιδιών. Επομένως, όπως η έρευνα διαγράφει, ένα 

ποσοστό στο 19.3% (12 παιδιά) των προνηπίων και το 26% (16 παιδιά) των νηπίων 

παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης φαίνεται να έχουν παρατηρήσει πως ορισμένα 

παιδιά χρησιμοποιούν μια άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής για επικοινωνιακούς 

σκοπούς. Αντιθέτως, το εξής δεν αποτελεί αξιοσημείωτο γεγονός για το 4.8% των 

προνηπίων (3 παιδιά) και το 3.5% των νηπίων παιδιών (2 παιδιά), τα οποία και δεν 

επιβεβαίωσαν την παραπάνω εκδοχή. Όσον αφορά τα μικρά ντόπια παιδιά φαίνεται 

πως σε ποσοστό 13% των προνηπίων (8 παιδιά) και αλλά και το 35% των νηπίων 

ελληνικής καταγωγής (19 παιδιά) έχουν παρατηρήσει πως χρησιμοποιείται και 

κάποια άλλη γλώσσα για επικοινωνιακούς λόγους ενώ μόνο το 3.5% των προνηπίων 

(2 νήπια) δεν υποστηρίζουν το παραπάνω από το συνολικό δείγμα της ερευνητικής 

εργασίας.  
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Έχεις παρατηρήσεις ποτέ μέσα στο νηπιαγωγείο να χρησιμοποιείται κάποια 

άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής; Σου αρέσει; Γιατί; Γιατί όχι; 

 

 

ξένα νήπια: ναι

ξένα νήπια: όχι

ντόπια νήπια: ναι

ντόπια νήπια: όχι
 

 

Σε ένα πλαίσιο διαπολιτισμικό η πολυμορφία της γλώσσας είναι σημείο που 

διαφαίνεται έντονα στο σχολικό πλαίσιο και η αλληλεπίδραση των νηπίων στο 

σύνολό τους με τις γλώσσες που ακούγονται στο περιβάλλοντα χώρο. Όμως η 

προθυμία των μικρών παιδιών τόσο στο άκουσμα της νέας ξένης, γι αυτά, γλώσσας, 

όσο και στην εκμάθηση αυτής, φαίνεται να είναι σημείο εμφανές στο νηπιαγωγείο, 

και συγκεκριμένα στο δείγμα της παρούσας έρευνας. Έτσι, όπως διαγράφεται, σε 

ποσοστό 48% του δείγματος (25 νήπια) δήλωσαν πως θέλουν να μάθουν την 

ελληνική ως μια νέα γλώσσα που δεν είναι γνώστες, ενώ το αντίστοιχο 4.8% (3 

νήπια) εξέφρασαν πως δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Επιπροσθέτως, το 52.9% των 

νηπίων ( 30 νήπια) δήλωσαν πως θα επιθυμούσαν να μάθουν μια νέα γλώσσα που 

ακούγεται από αλλόγλωσσα νήπια – συμμαθητές τους στο χώρο, ενώ σε ποσοστό 

6.4% (4 νήπια) δεν θα επιθυμούσαν μια γνωριμία αλλά και εκμάθηση με μια ξένη, 

από τη χώρα υποδοχής, γλώσσα, παρά μόνον τα ελληνικά στο νηπιαγωγείο.  

 

Θα ήθελες να μάθεις την καινούργια, ξένη για εμάς, γλώσσα του φίλου σου; / Θα 

ήθελες να μιλάς τη γλώσσα που μιλάτε στη χώρα σου ή τα Ελληνικά; 

 

 

 



77 

 

ξένα νήπια: ναι

ξένα νήπια: όχι

ντόπια νήπια: ναι

ντόπια νήπια: όχι
 

 

Ποικίλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και των παιδιών, φέρουν τις 

δικιές τους επιπτώσεις στη διαπολιτισμικής φύσεως εκπαίδευση που εμπεριέχεται σε 

μια ανομοιογενή τάξη. Η ένταξη των γονέων στο παιδαγωγικό σύστημα, η 

συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ορισμένοι από τους 

παρεμβαλλόμενους παράγοντες. Η κοινωνική ένταξη, η γονική ενίσχυση, η 

συνεργασία με τους νηπιαγωγούς για μια ομαλότερη ολόπλευρη ανάπτυξη ενός 

μικρού παιδιού είναι από τα βασικά σημεία για την δίγλωσση εκπαίδευση και την 

προετοιμασία αυτών για το δημοτικό. Η γλωσσική πολιτική και η γλωσσική πρακτική 

στην εκπαιδευτική κοινότητα αποτελούν ένα από τα στοιχεία μεταξύ πολλών άλλων 

που καθιστούν το σχολείο επιτυχημένο, είτε περισσότερο, είτε λιγότερο. Το ίδιο 

ισχύει και στην εκπαίδευση σε μια μεικτή τάξη ντόπιων και μεταναστών νηπίων . 

Μια μεγάλη ποικιλία από παράγοντες που δρουν αλληλεπιδρούν κιόλας καθορίζοντας 

τόσο την επιτυχία όσο και την αποτυχία της «δίγλωσσης» διδασκαλίας  (Baker, C., 

2001, σελ 313).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι γλωσσικές πολυμορφικές και ανομοιογενείς τάξης όπου η έρευνα εστίασε 

περιλαμβάνουν ένα «μείγμα» μαθητικού πληθυσμού - περιεχόμενο κατά κόρον από 

γλωσσικές μειονότητες. Ο στόχος της εκπαίδευσης, ιδίως όταν πρόκειται για τη 

προσχολική βαθμίδα, είναι μια γλωσσική ισορροπία, όπως αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, διότι εάν μια γλώσσα κυριαρχήσει έναντι της άλλης, όποια κι αν είναι 

αυτή, δύναται να τεθεί σε κίνδυνο ο πολυγλωσσικός αναλφαβητισμός, μια 

ενδεχόμενη έλλειψη ισορροπίας μπορεί να οδηγήσει στην περιθωριοποίηση κάποιας 

γλωσσικής ομάδας, ακόμη και στην απομόνωση αυτής, σημείο που δεν αποσπάται η 

εκπαιδευτική κοινότητα. Επομένως, ο εκπαιδευτικός – παιδαγωγικός σκοπός είναι η 

παραγωγή δίγλωσσων και πολυπολιτισμικών μαθητών σε ένα περιβάλλον γλωσσικά 

πολύμορφο (Γκότοβος, Α., 2002, σελ 294). 

Υπό το πρίσμα πως οι δεξιότητες και ικανότητες στη προφορική επικοινωνία, 

εφόσον η ανάγνωση και η γραφή δεν υφίσταται στη προσχολική φάση, ερμηνεύονται 

ως έγκυροι δέκτες της συνολικής ικανότητας στη γλώσσα (κατανόηση προφορικού 

και αφηγηματικού λόγου) της χώρας υποδοχής. Πάραυτα, και όπως αναλύθηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, η μη αναπτυγμένη επικοινωνιακή ευχέρεια δεν συνδέεται 

από την ανάλογη σχολική επιτυχία. Στα πλαίσια του νηπιαγωγείου ωστόσο, οι πτυχές 

τις γλωσσικές ικανότητας που αναπτύσσονται και εξελίσσονται είναι η επικοινωνιακή 

(ως μια συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο), διακριτές γλωσσικές ικανότητες (ως 

ειδικές φωνολογικές και γραμματικές γνώσεις καθώς και γραφής/ ανάγνωσης που 

αποκτώνται στο δημοτικό), ακαδημαϊκή – γλωσσική ικανότητα (ως ικανότητα 

κατανόησης ολοένα και πιο σύνθετης απαιτητικής προφορικής γλώσσας). 

Προτού ένα μικρό παιδί, αλλόγλωσσο ή μη, αναπτύσσει στο νηπιαγωγείο 

δεξιότητες όπως φωνημική επίγνωση, ευχέρεια λόγου, κατανόηση λεξιλογίου, εν 

ολίγοις προαναγνωστικές δεξιότητες, που δημιουργού προϋποθέσεις για την 

εδραίωση του απαραίτητου γνωστικού υποβάθρου και την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

πριν την ανάγνωση, ώστε να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη. Επομένως, η 

γλώσσα ως στόχος αλλά και ως μέσο διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων  

υφίσταται  από τους εκπαιδευτικούς στη γλώσσα υποδοχής, ώστε να γίνει εφικτό 

ταυτόχρονα και η νέα γλώσσα. Όπως είναι και οι προ-μαθηματικές γνώσεις. Η ευρεία 

χρήση εποπτικών μέσων (οπτικές αναπαραστάσεις), η δυνατότητα να ερμηνεύσουν 

και να υπερασπιστούν τον τρόπο σκέψης και επίλυσης των δραστηριοτήτων, οι 
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πολλαπλές μορφές παρουσίασης των στρατηγικών ενισχύουν τις προγνωστικές 

δεξιότητες, σημείο που αναπλάθει τη γλωσσική αλλά και γνωστική ανάπτυξη των 

μικρών μαθητών.  

Με βάση, λοιπόν, τα προαναφερθέντα θέματα και ζητήματα της 

ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού που δύναται να παρουσιαστεί στο 

νηπιαγωγείο, και υπό το πρίσμα πως το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει 

πρόσβαση στην εκπαίδευση σε γλώσσα που να κατανοεί, βάση διεθνούς 

βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε η παρούσα ποσοτική ερευνητική εργασία, 

μελετώντας τα ποσοτικά δεδομένα (Γκότοβος, Α., 2002, σελ 224). Το δείγμα της 

έρευνας ήταν διπλό, αφενός οι μαθητές, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί, ως ενεργά μέλη 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αρχική φάση μελετήθηκε το ερωτηματολόγιο των 

νηπιαγωγών που βασίζονταν στη γλωσσική ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη και 

συνεργασία με τους γονείς.  

Το ζήτημα της γλώσσας σε ένα γενικό επίπεδο της τάξης, και με τα δεδομένα 

των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ως επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες της 

Παιδαγωγικής Επιστήμης, φαίνεται ικανοποιητικό στις ανομοιογενείς τάξεις των 

νηπιαγωγείων, όπου έλαβε μέρος η παρούσα έρευνα. Ακόμη και οι γλωσσικές 

ικανότητες των παιδιών προερχόμενα από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 

βρίσκεται στο ίδιο αναπτυξιακό επίπεδο συγκριτικά με τα ντόπια νήπια σε αρκετά 

νηπιαγωγεία του δείγματος, όχι όμως και στον απόλυτο βαθμό. Το εξής αιτιολογείται 

από τις άγνωστες γλωσσικές και γνωστικές εμπειρίες, οι οποίες δύναται να 

επηρεάσουν σε αρνητικό βαθμό την επίδοση των μεταναστόπουλων σε προσχολικό 

πλαίσιο. Το εξής μπορεί να σηματοδοτήσει μια μεγαλύτερη ενεργοποίηση των 

δράσεων των εκπαιδευτικών, όμως δεν επηρεάζει την επικοινωνία των νηπίων μεταξύ 

τους. Η αθωότητα της παιδικής ηλικίας, ο αυθορμητισμός που οδηγεί στην επιλογή 

των φιλικών σχέσεων με κύριο κριτήριο το παιχνίδι και όχι την εθνικότητα καθιστά 

ένα επικοινωνιακό κλίμα του μαθητικού πληθυσμού σε εξαιρετικό βαθμό και δίχως 

κωλύματα. Γιαυτόν, άλλωστε, τον λόγο, διαγράφεται ως αποτελεσματικότερος 

τρόπος διδασκαλίας ενός ανομοιογενούς μαθητικού πληθυσμού μιας τάξης η ομαδική 

διαδικασία μάθησης, άλλοτε σε μικρές ομάδες, άλλοτε ολόκληρη η ολομέλεια. 

Η ανάγνωση και η γραφή είναι σημεία που δεν απαντώνται στο νηπιαγωγείο, 

όντας διεργασίες που λαμβάνουν έως κατά την Α’ Δημοτικού. Όμως η πρώτη 

γνωριμία με τον γραμματισμό υφίσταται μέσα από τη γωνιά της βιβλιοθήκης, όπου τα 

μικρά παιδιά εξοικειώνονται με τα πρώτα κείμενα. Η παιδική λογοτεχνία κατέχει 
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έναν ιδιαίτερο ρόλο στη προσχολική εκπαίδευση. Εστιάζει στην ηλικία των 

αποδεκτών της, τα παιδιά δηλαδή, στις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί (έχει 

ψυχαγωγικούς, παιδαγωγικούς, γνωστικούς στόχους), αλλά και στα ζητήματα 

λογοκρισίας, αυτολογοκρισίας, ιδεολογίας που τίθενται. Στα πλαίσια των ημερήσιων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων φαίνεται πως λαμβάνει ενεργό ρόλο η παιδική 

λογοτεχνία αλλά και το περιεχόμενο, τόσο για την πρώτη επαφή με το γραμματισμό 

ως αναδυόμενο, όσο και για την ευρύτερη θεματολογία που προσφέρεται ως 

παιδαγωγική αξιοποίηση, ενισχύοντας ταυτόχρονα προφορικό και αφηγηματικό/ 

περιγραφικό λόγο.  

Παρόλο αυτά, συμπεριλαμβανομένων της ποικιλίας παιχνιδιού και 

δραστηριοτήτων που προσφέρει το νηπιαγωγείο, φαίνεται από τα δεδομένα πως η 

μαθησιακή περιοχή της βιβλιοθήκης δεν είναι και ιδιαίτερα προσιτή, για τα μικρά 

παιδιά, εφόσον και σχεδόν το μισό δείγμα το εξέφρασε. Οι μη αναπτυγμένες 

γλωσσικές ικανότητες των νηπίων σε επίπεδο γραφής και ανάγνωσης αλλά και η 

έντονη επιθυμία για δημιουργικό παιχνίδι μεταφράζουν τη βιβλιοθήκη ως «μέρος» 

ζωγραφικής ή ενασχόλησης παιδαγωγικού περιεχομένου παιχνίδια παρά για μία 

«εξερεύνηση» με το βιβλίο και το εσωτερικό αυτού. Το εξής σημείο, ωστόσο, 

ορίζεται όχι, όμως, στον απόλυτο βαθμό, βάση της παρούσας έρευνας. 

Σε ένα τμήμα νηπιαγωγείου όπου ο μαθητικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από 

ανομοιογένεια  είναι δυνατό να ακουστεί  μια  γλωσσική ποικιλία, η οποία φανερώνει 

και την πολυπολιτισμικότητα. Ένα νήπιο, εν ολίγοις, περιεχόμενο από μια οικογένεια 

με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο δύναται να εκφράσει τα χαρακτηριστικά τα 

γλώσσας του, όπως και όλα αυτά του πολιτισμού και της κουλτούρα του. Βάση, 

λοιπόν, της έρευνας η μητρική γλώσσα των κάθε αλλόγλωσσων νηπίων που φοιτούν 

στα κατά τόπους νηπιαγωγεία είναι και συνάμα αποτελεί ένα σημείο εμφανές μέσα 

στην τάξη, χωρίς, ωστόσο, να βοηθάει στη σχολική επίδοση που το νηπιαγωγείο 

επιδιώκει. Το εξής αιτιολογείται από το γεγονός πως η μητρική δεν μπορεί να 

αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής, δηλαδή 

για τα δεδομένα της εργασίας, της ελληνικής. 

Ωστόσο, και όπως η σύγχρονη βιβλιογραφία έχει αποδείξει, η ομαλότερη 

ένταξη των μεταναστόπουλων, η αναμενόμενη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη, η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, είναι ορισμένα από τα σημεία που ενισχύονται 

από την εκτενέστερη και ουσιαστικότερη συνεργασία, επικοινωνία και συν-δράση 

των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τους κηδεμόνες, όπως ακριβώς και άλλα 
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σημεία της διαπαιδαγώγησης των μικρών παιδιών, όπως η μάθηση, η οποία δεν είναι 

επί του παρόντος. Εισχωρώντας στα ενδότερα της διπλωματικής έρευνας, η οποία 

επικεντρώνεται στη συνεργασία των γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Πιο αναλυτικά, φαίνεται πως η συνεργασία των ντόπιων γονέων με τους 

νηπιαγωγούς υφίσταται σε πολύ καλό βαθμό, ομοίως και με τους γονείς 

προερχόμενοι από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. 

Όσον αφορά τη συν-διαπαιδαγώγηση των ντόπιων και των μεταναστόπουλων νηπίων 

φαίνεται πως η στάση των ελλήνων γονέων είναι θετική, ενώ η εμπλοκή ντόπιων και 

αλλοδαπών οικογενειών σε δράσεις του νηπιαγωγείου υφίσταται στον ίδιο βαθμό. 

Μια, ωστόσο, ενδεχόμενη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους αλλόγλωσσους 

γονείς ίσως απαιτεί κάπως μεγαλύτερη ενεργοποίηση των δράσεων τους, δεδομένου 

της ελλιπής γλωσσικής ανάπτυξης ή και της μη ολοκληρωμένης κοινωνικής ένταξης 

και ενσωμάτωσης. Υπό το πρίσμα πως η στάση του σχολείου ως κοινότητα και 

θεσμός ενισχύει τη σχολική ακαδημαϊκότητα και σταδιοδρομία των νηπίων φαίνεται 

πως η αξιολόγηση σε ένα ανομοιογενή πληθυσμό μιας τάξης του νηπιαγωγείου δεν 

μπορεί να είναι ο ίδιος, δεδομένου πως η γλωσσική ανάπτυξη δεν είναι η ίδια στο 

δείγμα της έρευνάς μας.  

Μια στενή σχέση συνεργασίας οικογένειας και νηπιαγωγών φέρει ολόπλευρες 

ωφέλειες στη ψυχοσύνθεση των νηπίων. γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη 

παρουσιάζει ραγδαία ανοδική πορεία σε παιδαγωγικά πλαίσια. Ομοίως και η 

κοινωνική ανάπτυξη, ένταξη και δράση του ανομοιογενούς πληθυσμού σε μια συν-

διαπαιδαγώγηση. Όπως προκύπτει από την έρευνα η συμπεριφορά των μεταναστών 

νηπίων συγκριτικά με τους ντόπιους μαθητές δεν χαρακτηρίζεται όμοια μέσα σε μια 

προσχολική τάξη, σημείο που φαίνεται μέσα στις φιλικές δυομαδικές ή ομαδικές 

σχέσεις ντόπιων και μεταναστών νηπίων. οι σχέσεις αυτές είναι μεικτές ως προς ένα 

βαθμό, σημεία σε ορισμένα προσχολικά ιδρύματα.  

Η αποδοχή των μικρών παιδιών προερχόμενα από διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο σε μια τάξη αποτελούμενη από νήπια της χώρας υποδοχής, φαίνεται από 

την έρευνα, πως δεν υπήρξε και τόσο θερμή από τους δεύτερους, σημείο που 

αποδεικνύεται μέσα από τη συμμετοχή του ανομοιογενούς δείγματος σε 

δραστηριότητες της τάξης. Ντόπιοι και μετανάστες δεν παρουσιάζουν κοινή δράση 

σε καθημερινής φύσεως δραστηριότητες, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, με τα 

αλλοδαπά να παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία. Τέλος, τα μαθησιακά προβλήματα που 

διαφαίνονται στα αλλόγλωσσα λόγω της ελλιπούς γλωσσικής ανάπτυξης ενδέχεται να 
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επηρεάζουν την ενδοσχολική παρουσία αλλά και τη δράση τους στο νηπιαγωγείο, 

συγκριτικά πάντα με ο υπόλοιπο ομοιογενές, ελληνικής καταγωγής, δείγμα. 

Από τις κατευθύνσεις που απαρτίζουν τη διαπολιτισμική εκπαιδευτική 

διάσταση του ερωτηματολογίου, σημαντική ενότητα του παρόντος σχετίζεται με την 

κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν διαπολιτισμικής 

φύσεως θέματα. Φαίνεται από την ανάλυση πως η σημερινή εκπαιδευτική πρακτική 

προσχολικής βαθμίδας δεν είναι σε επαρκή βαθμό αναπτυγμένη και η επιμόρφωση σε 

περεταίρω βαθμό καθίσταται αναγκαία. Παρόλο αυτά, το νηπιαγωγείο με την 

εκπαιδευτική και ψυχολογική διάσταση της θέσης που έχει καταλάβει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έχει τη δύναμη αλλά και την αντοχή να ξεπεράσει τα 

υφιστάμενα προβλήματα που εμφανίζονται μέσα από τη συνύπαρξη των 

αλλόγλωσσων και των ντόπιων νηπίων, από τη γλωσσική ανάπτυξη έως και την 

κοινωνική ενσωμάτωση και συν-διαπαιδαγώγησή τους. Άλλωστε η διαπολιτισμικής 

φύσεως ευρύτερη θεματολογία αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον των αλλόγλωσσων 

εντάσσεται στην παιδαγωγική εργασία των νηπιαγωγών και το εξής διαγράφεται από 

τη διαθεματικότητα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη παιδαγωγική 

διαδικασία. Δραστηριότητες σχετικές με τη γλώσσα και την ανάπτυξη αυτής ως 

δεύτερη – ξένη σε μεταναστόπουλα παιδιά, συνδέοντάς την με κάθε γνωστικό 

αντικείμενο – πεδίο του ΔΕΠΠΣ διαγράφουν τις αποτελεσματικές διδακτικές 

παρεμβάσεις. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία δεν επικεντρώθηκε μόνο στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική παιδαγωγική αλλά και στα ίδια τα παιδιά όντας 

ενεργοί στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Οι ιδέες και οι επιθυμίες των νηπίων 

παίζουν καταστατικό ρόλο για τη διαμόρφωση της ψυχολογικής διάστασης της 

μάθησης, που λαμβάνει μέρος σε μια προσχολική τάξη έως και της παιδαγωγικής, 

διαμορφώνοντας ακόμη και τον ημερήσιο προγραμματισμό, βασισμένο στις ανάγκες 

και τις ικανότητες των μικρών παιδιών. Στην παρούσα έρευνα, ωστόσο, το δείγμα 

που λήφθηκε ήταν σε προσχολικές τάξεις ανομοιογενείς πολιτισμικά και 

πολυγλωσσικά και όχι σε μειονοτικά σχολεία, λόγω αποφυγής του προβλήματος 

συγκριτικού αντικειμένου αλλά και λόγω των επίκαιρων κοινωνικών προβλημάτων 

στον ελληνικό χώρο. 

Το νηπιαγωγείο ως χώρος εκπαίδευσης αλλά και διασκέδασης, χώρος 

κοινωνικοποίησης και συν-διαπαιδαγώγησης, φαίνεται πως αρέσει σε ένα μεγάλο 

ποσοστό νηπίων ντόπιων και αλλοδαπών. Ως μέρη προσέλκυσης είναι κυρίως το 
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οικοδομικό υλικό, το κουκλόσπιτο, το κουκλοθέατρο αλλά και ο προαύλιος χώρος, με 

τις φιλίες που δημιουργούνται εκεί, σημείο που μεταφράζεται ως αιτία για έντονη 

επιθυμία παραμονής των προνηπίων του συνολικού δείγματος στο παρόν ίδρυμα. 

όσον αφορά τα  αλλόγλωσσα νήπια φαίνεται να θέλουν μια μετάβαση στο δημοτικό, 

διότι η ανάπτυξη της γλώσσας και επικοινωνίας ενισχύεται περισσότερο. Από την 

άλλη, τα ντόπια παιδιά νηπιακής ηλικίας δεν επιθυμούν μια μετάβαση αλλά την 

παραμονή τους στο νηπιαγωγείο και την ενασχόληση τους με τα ήδη γνώριμα 

πράγματα. 

Μια από τις κύριες περιοχές δράσεις αλλά και διαθέσιμες προς περεταίρω 

παιδαγωγική αξιοποίηση είναι η γωνιά της βιβλιοθήκης, ως μαθησιακό μέρος της 

ανάγνωσης και γραφής. Φαίνεται πως δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η 

συγκεκριμένη περιοχή δραστηριότητας καθώς διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου 

προνήπια αλλά και της χώρας υποδοχής, δηλαδή της Ελλάδας, δεν εξέφρασαν την 

επιθυμία τους σε ανάγνωσης, προγραφής αλλά και περιφραστικού περιεχομένου 

δραστηριότητες. Την ίδια παράμετρο δεν φαίνεται να ακολουθούν και τα αλλοδαπά 

και ντόπια νήπια, τα οποία, και βάση της έρευνας, προσελκύονται από την παρούσα 

περιοχή της τάξης, ομοίως και με τις δραστηριότητες αυτής. Το εξής αιτιολογείται 

από το γεγονός της ιδιαιτερότητας της ηλικίας, εν ολίγοις, του αναπτυξιακού 

χαρακτηριστικού αλλά και της έντονης επιθυμίας για μάθηση και δημιουργικότητα, 

για κατάκτηση του αναγνωστικού και προγραφικού προφίλ που διαγράφει τον 

μέλλοντα μαθητή.  

Όπως η δημιουργική γωνιά της βιβλιοθήκης, έτσι και η κάθε γωνιά αναδύει 

τον επικοινωνιακό λόγο, το δημιουργικό διάλογο και την προφορική γλωσσική 

ανάπτυξη, με στοιχεία προγραφής, στη γλώσσα υποδοχής. Πάραυτα, σε μια 

ανομοιογενή προσχολική τάξη δύναται να ακουστεί μια ποικιλία γλωσσών, τόσος 

όσος και ο αριθμός των αλλόγλωσσων σε ένα τμήμα. Έτσι λοιπόν, η πλειοψηφία 

ξένων και Ελλήνων νηπίων που γίνονται ακροατές στο άκουσμα των γλωσσών 

πιστεύουν πως τα ελληνικά, ως η καθομιλουμένη γλώσσα, είναι πιο σημαντικά σε 

σύγκριση με άλλες γλώσσες που μπορεί ένα παιδί να μιλάει μέσα σε μια ανομοιογενή 

τάξη. Επομένως, η κύρια γλώσσα επικοινωνίας σε μια χώρα καθίσταται η 

σημαντικότερη από κάθε άλλη γλώσσα που δύναται να ακουστεί στο σχολικό χώρο, 

και ιδιαίτερης προτίμησης από κάθε παιδί, αλλοδαπό ή μη.  

Οι μεικτές τάξεις, εκτός από μια ποικιλία γλωσσών που εμφανίζουν, 

διαγράφουν και μεικτές παρέες, εφόσον με την συν-διαπαιδαγώγηση των νηπίων 
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ελληνικής ή μη καταγωγής επέρχεται και η δημιουργία μεικτών φιλικών σχέσεων 

μέσα σε ένα σχολικό χώρο. Φαίνεται, λοιπόν, πως περισσότερα προνήπια αλλά και 

νήπια που συμβιώνουν από κοινού αναπτύσσουν μεικτές φιλίες, ανεξαρτήτως 

θρησκείας, κουλτούρας, πολιτιστικών στοιχείων και γλώσσας. Αυτό διαγράφτηκε από 

την παρουσία τουλάχιστον ενός αλλόγλωσσου νηπίου σε μια φιλική ομάδα. Μπορεί 

να μην έχει αναπτυχθεί η γλώσσα σε καλό επικοινωνιακό επίπεδο σε μια τέτοια μικρή 

ηλικία, αλλά τα νήπια μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του συμβολικού και του 

μιμητικού παιχνιδιού. 

Η παρουσία κάποιας άλλης γλωσσικής διαλέκτου σε σχολικό πλαίσιο, από 

παιδιά διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου, είναι φυσιολογική. Το εξής γίνεται 

βαθύτερα κατανοητό σε ντόπια παιδιά, τα οποία και χρησιμοποιούν τη γλώσσα 

υποδοχής για επικοινωνιακούς λόγους. Όπως, η έρευνα αποκαλύπτει σχεδόν το 

συνολικό ποσοστό του δείγματος των παιδιών νηπιακής ηλικίας εκφράζουν πως η 

παρουσία κάποιας άλλης γλώσσας εκτός της ελληνικής είναι σημείο εφικτό σε ένα 

περιβάλλον συμβίωσης μικτών παιδιών. Ωστόσο, το παρόν σημείο δεν τους αναδύει 

κάποιο προβληματισμό, διότι το εκφράζουν ως σημείο φυσιολογικό, ως στοιχείο 

απόλυτα εναρμοσμένο με το διαπολιτισμικό πλαίσιο.  

Ο κύριος σκοπός του νηπιαγωγείου στα μικρά παιδιά είναι η ολόπλευρη 

ανάπτυξη των νηπίων, από τη γνωστική ανάπτυξη έως τον κοινωνικο-

συναισθηματικό τομέα. Για τα αλλόγλωσσα μικρά παιδιά η γνώση της ελληνικής 

γλώσσας ως δεύτερη και ταυτόχρονα ξένη είναι, ίσως, από τα βασικά προτερήματα 

της προσχολικής βαθμίδας. Η πλειοψηφία των αλλοδαπών νηπίων στον ελληνικό 

χώρο του νηπιαγωγείο φαίνεται πως επιθυμεί να μάθει τα ελληνικά, ως μια νέα 

γλώσσα επικοινωνίας, εφόσον η κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών στο νέο σύνολο 

της τάξης και η ένταξη και δράση σε κοινές, με τα ντόπια παιδιά, δραστηριότητες 

υφίσταται στον απόλυτο βαθμό έπειτα από καλή γνώση της επικοινωνιακής γλώσσας 

και σε ικανοποιητικό βαθμό χρήση αυτής. Όσον αφορά τα ντόπια παιδιά φαίνεται 

πως θέλουν να μάθουν, αντιστοίχως, τη γλώσσα των ξένων φίλων τους ώστε η 

οικειότητα να αναπτυχθεί εντονότερα μεταξύ τους, σε μια μεικτή φιλική ομάδα. 

Η γλώσσα επικοινωνίας είναι το αυτό μέσον που διευκολύνει ένα μικρό παιδί 

ώστε να αποκτήσει νέες πληροφορίες και εμπειρίες. Ως μέσο έκφρασης δίνει τη 

δυνατότητα και του συμβολικού της χαρακτήρα, μέσα από την εσωτερίκευσης και 

της έκφρασης των εμπειριών. Για τα αλλόγλωσσα νήπια, ωστόσο, η κατάσταση 

χαρακτηρίζεται ως δυσκολότερη, εφόσον πρόκειται για μια ομάδα παιδιών που 
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κλίνονται να αντιμετωπίσουν άγνωστες εμπειρίες και γνώσεις μέσα από μια άγνωστη 

γλώσσα γι αυτά. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση, λοιπόν, καθίσταται αναγκαία εφόσον 

μέσα από τη διαμόρφωση ενός προσχολικού περιβάλλοντος κατάλληλο να 

ανταπεξέλθει σε ένα μεικτό περιβάλλον οδηγεί σε μια γλωσσική και κατά επέκταση 

γνωστική ανάπτυξη. έτσι λοιπόν επιτυγχάνεται μια προσωπική επαφή του κάθε 

παιδιού χωριστά, αλλοδαπό ή μη, με την ελληνική διάλεκτο. Άλλωστε οι γλωσσικές 

ικανότητες είναι αλληλοεξαρτώμενες από τη κατοχή των γνώσεων, οι οποίες 

εξαρτώνται από το περιβάλλον του μικρού νηπίου και μπορούν να αναπτυχθούν και 

να βελτιωθούν (Γιαγκουνίδης, Π., 2005, σελ 454). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η δίγλωσση εκπαίδευση δεν είναι απλά και μόνο μια άσκηση ουδέτερη και 

όμως εφαρμόζεται η θεωρία και η έρευνα στην πραγματικότητα. Είναι και άσκηση 

στην κοινωνική πολιτική αλλά και ιδεολογία. Εξ αρχής είναι ανάγκη να 

πραγματοποιηθεί μια οριοθέτηση ανάμεσα στην εκπαίδευση που προάγει αλλά και 

χρησιμοποιεί δύο γλώσσες. Αφενός η γλώσσα της γλώσσας υποδοχής, δηλαδή η 

ελληνική, αφετέρου εκείνη που απευθύνεται σε παιδιά των γλωσσικών μειονοτήτων. 

Αυτή η διαφορά ταυτίζεται απόλυτα με την απόσταση σε μια τάξη, όπου η επίσημη 

διδασκαλία καλλιεργεί τη διαπολιτισμικότητα, ομοίως και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Ο γενικός όρος της δίγλωσσης εκπαίδευσης αναφέρεται τόσο στην τάξη ως μέρος που 

λαμβάνει μέρος η εκπαιδευτική πρακτική, όσο και στο πρόγραμμα, ως μέσο 

διδασκαλίας, με αποτέλεσμα και οι δύο περιπτώσεις να είναι ασαφής και ανακριβής. 

Η διάσταση της μεταβατικής κατάστασης από το άγνωστο στο νέο αλλά και ξένο, 

από τη χρήση της μειονοτικής γλώσσας της οικογένειας στη χρήση της κυρίαρχης 

γλώσσας της πλειονότητας. Βασικός, εν ολίγοις, στόχος είναι η κοινωνική και 

πολιτισμική αφομοίωση από τη γλωσσική πλειονότητα (Baker, C., 2001, σελ. 274). 

Τι γίνεται, όμως, με τη μητρική γλώσσα, όταν αυτή βρίσκεται σε στερεό 

υπόβαθρο στα μικρά αλλόγλωσσα νήπια; Η προώθηση της μητρικής, όπως 

αναγνωρίζει η διεθνής βιβλιογραφία, αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη μιας ξένης. Το ίδιο ισχύει και για τα μεταναστόπουλα νήπια, με την ξένη 

γλώσσα να είναι η ελληνική. Μάλιστα, η προώθηση της μητρικής αποτελεί 

προϋπόθεση της όλης σχολικής επίδοσης και επιτυχίας των αλλόφωνων μαθητών, 

σημείο που αρχίζει από την προσχολική ηλικιακή φάση. Η ανάπτυξη μιας θετικής 

στάσης των μικρών παιδιών απέναντι στη μητρική γλώσσα από το νηπιαγωγείο 

ακόμα, διαμορφώνοντας την ως στάση δια βίου, οδηγούν στην παρουσίαση 

λιγότερων νοητικών ελλείψεων αλλά και αναπτυξιακών προβλημάτων Γιαγκουνίδης, 

Π., 2005, σελ 455). 

Η διδασκαλία της ελληνικής, ως η γλώσσα υποδοχής, σε αλλόγλωσσα νήπια 

σαν μια ξένη γλώσσα γνωριμίας αλλά και κατανόησης των πραγμάτων αλλά και 

εμπειριών έχουν βασικό στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των 

παιδιών στην ελληνική γλώσσα ώστε να κατανοήσουν αλλά και να παράγουν 

προφορικό και προγραφικό λόγο, με ταυτόχρονη την υποβοήθηση στην ενσωμάτωση 

των παιδιών προερχόμενα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα στην ελληνική 
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κοινωνία, αναπτύσσοντας το σχολικό περιβάλλον ένα προφίλ διαπολιτισμικό. Η 

διαφοροποίηση της ελληνικής γλώσσας, κυρίως ως δεύτερη και ξένη γλώσσα καθιστά 

την ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις γλωσσικές ανάγκες του 

αλλόγλωσσου μαθητικού πληθυσμού για να επιτευχθεί μια καλύτερη ισότητα 

ευκαιριών για την εκπαιδευτική διαδικασία. Το εξής, φυσικά, δεν καθιστά την 

περιθωριοποίηση της μητρικής, όποια και αν είναι αυτή. Η επαφή του 

μεταναστόπουλου νηπίου με το ελληνικό περιβάλλον, το υποβοηθά σε έρθει σε μια 

επαφή με την ελληνική γλώσσα, κουλτούρα, πολιτισμικών στοιχείων, διαμέσου 

συγκεκριμένων καταστάσεων ώστε να μην καταστεί αυτό το γεγονός ένα εμπόδιο για 

την ανάπτυξη τόσο γνωστικά, όσο και γλωσσικά, δηλαδή, της ελληνικής 

(Γιαγκουνίδης, Π., 2005, σελ 453). 
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πολύγλωσσος φάκελος» από το βιβλίο της Σούλας Μητακίδου με τίτλο «Η 

διδασκαλία της γλώσσας: Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων», εκδόσεις 

Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2005 

 Ζιώγου, Ζ., Μπέση, Μ., (2010): «Το παιδικό κείμενο ως διδακτικό 

διαπολιτισμικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο» από τα πρακτικά του 13
ου

 Διεθνές 

Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - Μετανάστευσης – Διαχείρισης 
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Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, 7 – 9 Μαϊου, 

Αλεξανδρούπολη 

 Κακριδή, Μ., (2000): «Νόρμα, γλωσσική ποικιλία και εκπαίδευση» Γλωσσικός 

Υπολογιστής 2 

 Καραμπάτσος, Α., Παγώνη, Κ., (2005): «Τρόποι διδασκαλίας σε 

πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές τάξεις με βάση την εναρμόνιση του 

περιεχομένου, την παιδαγωγική της επιείκειας και των κανόνων της 

κοινωνιογλωσσολογικής επικοινωνίας» από το βιβλίο της Σούλας Μητακίδου 

με τίτλο «Η διδασκαλία της γλώσσας: Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων», 

εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2005 

 Κοτρωνίδου, Δ., (2012): «Δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο» από τα 

πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και 

Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.Ε.Κ.), 6
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο, 5 – 7 Οκτωβρίου 

2012, Αθήνα 

 Μαργαρώνη, Μ., (2010): «Καλλιέργεια μεταγνωστικών, κοινωνικών και 

συναισθηματικών στρατηγικών στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή 

ξένης: διδακτικές προσεγγίσεις» από τα πρακτικά του 13
ου

 Διεθνές Συνεδρίου 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - Μετανάστευσης – Διαχείρισης Συγκρούσεων και 

Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, 7 – 9 Μαϊου, Αλεξανδρούπολη 

 Μπάρκας, Π., (2010): «Αγωγή και Εκπαίδευση σε προσχολική ηλικία σε 

περιβάλλον διαχρονικά πολιτισμικό» από τα πρακτικά του 2
ου

 Συνεδρίου 

Προσχολικής Αγωγής, 22 – 24 Οκτωβρίου 2010, Ιωάννινα 

 Μπερζίτζογλου, Μ., (2005): «Σχολική αποδοτικότητα και σχολική υποεπίδοση 

μαθητών διαφόρων εθνικοτήτων» από το βιβλίο της Σούλας Μητακίδου με 

τίτλο «Η διδασκαλία της γλώσσας: Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων», 

εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2005 

 Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ. (2003): «Μια επίκαιρη συζήτηση για την 

εκπαιδευτική πολιτική της διγλωσσίας», Επιστημονική επετηρίδα του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σελ 159 – 

169 

 Πανταζής, Σ., (2010): «Αλλοδαπά παιδιά στο Νηπιαγωγείο» από τα πρακτικά 

του 2
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής 22-24 Οκτωβρίου, σελ 260-

273, Αθήνα 

 Σακελλαροπούλου, Ε., (2007): «Διγλωσσία και τρόποι διαχείρισης της στην 

εκπαιδευτική πράξη», από τα πρακτικά του 2
ου

 Εκπαιδευτικού Συνεδρίου 

Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση, 19 – 21 Οκτωβρίου, Ιωάννινα 

 Σκούρτου, Ε., (2002): «Δίγλωσσοι μαθητές στο ελληνικό σχολείο» Επιστήμες 

της Αγωγής, τεύχος 2002, σελ 11-20 
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 Σπανός, Β., Χαϊδογιάννου, Χ., (2013): «Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και 

γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα» Τα εκπαιδευτικά, 

σελ 239 – 252 

 Στασή, Ε., (2010): «Θεωρητικές Προσεγγίσεις της διδασκαλίας της ελληνικής 

ως μητρικής δεύτερης ή ξένης γλώσσας» από τα πρακτικά του 13
ου

 Διεθνές 

Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - Μετανάστευσης – Διαχείρισης 

Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, 7 – 9 Μαϊου, 

Αλεξανδρούπολη 

 Τρέσσου Ε., Μητακίδου, Σ., (2003): «Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς 

για τις εμπειρίες τους. Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων», σελ 47 – 53, 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 

 Τριανταφύλλου, Α., (2007): «Πολιτισμική πολυμορφία, γλωσσική 

πολυμορφία: για την ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής επικοινωνιακής 

ικανότητας» από τα πρακτικά επιμορφωτικού σεμιναρίου, 21,28,31/03/2007, 

Αθήνα 

 Τσιπλάκου, Σ., Χατζηιωάννου, Ξ., (2010): «Η διδασκαλία της γλωσσικής 

ποικιλότητας: μια διδακτική παρέμβαση» από τα πρακτικά του 10
ου

 Συνεδρίου 

Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία 

 Χατζηδάκη, Α., (2005): «Η συμβολή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στη 

διδασκαλία της γλώσσας σε μειονότητες: Ένα σχέδιο μαθήματος» από το βιβλίο 

της Σούλας Μητακίδου με τίτλο «Η διδασκαλία της γλώσσας: Εκπαίδευση 

γλωσσικών μειονοτήτων», εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2005 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επειδή έχουν σημασία για τη 

στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση του ερωτηματολογίου. 

 

 

I. φύλο:                                    άντρας                γυναίκα 

II. ηλικία:                                  30-39                   40-49                         50+ 

III. έτος λήψης πτυχίου της νηπιαγωγού: …………… 

IV. σπουδές που έχω κάνει:    πτυχίο ακαδημίας 

                                                 πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος 

                                                 εξομοίωση  

                                                 επιμόρφωση 

                                                 μετεκπαίδευση/ διδασκαλείο 

                                                 μεταπτυχιακό 

                                                 διδακτορικό 

                                                 πτυχίο άλλης σχολής (ποια σχολή?)………….. 

V. θέση στο νηπιαγωγείο:       οργανική θέση 

                                                          απόσπαση 

                                                          αναπληρωτής/τρια 

 

Παρακαλώ να αναφέρεται το βαθμό συμφωνίας σας στις ακόλουθες τοποθετήσεις. 

 

1) ΓΛΩΣΣΑ 

 

i) Tο θέμα της γλώσσας σε ένα γενικό προσχολικό πλαίσιο μικρών παιδιών 

είναι απόλυτα ικανοποιητικό. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

ii) Το γλωσσικό επίπεδο των αλλοδαπών νηπίων συγκριτικά με τους ντόπιους 

μικρούς μαθητές είναι το ίδιο. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

iii) Οι άγνωστες γλωσσικές μαθησιακές εμπειρίες επηρεάζουν αρνητικά τη 

προσχολική επίδοση των δίγλωσσων μαθητών. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 
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iv) Η επικοινωνία μεταξύ των ντόπιων και των νηπίων μεταναστών 

επιτυγχάνεται με απόλυτη επιτυχία. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

v) Η ομαδική διαδικασία μάθησης επηρεάζει θετικά τη γλωσσική ανάπτυξη 

των ντόπιων και των αλλοδαπών νηπίων στο χώρο, έναντι της 

εξατομικευμένης μάθησης; 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

2)      ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

vi) Η παιδική λογοτεχνία λαμβάνει μέρος σχεδόν καθημερινά στην 

εκπαιδευτική τάξη συνδέοντας την με τα λοιπά εκπαιδευτικά πλαίσια.; 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

vii) Η παιδική λογοτεχνία ενισχύει τον προφορικό λόγο και τον αναδυόμενο 

γραμματισμό.  

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

viii) Η γωνιά της βιβλιοθήκης προσελκύει μια ανομοιογενή τάξη.  

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

 

 

3)           ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

ix) Η μητρική γλώσσα των παιδιών είναι εμφανής στην προσχολική τάξη. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

x) Η μητρική γλώσσα για τα αλλόγλωσσα νήπια αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την εκμάθηση της ελληνικής ως νέας. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 
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xi) Η διαπολιτισμική παιδαγωγική ως θεματική ενότητα εντάσσεται στη 

πρακτική του νηπιαγωγείου. 

 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

   

 

 

4) ΑΠΟΨΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

xii) Η συνεργασία με τους γονείς των ντόπιων νηπίων υφίσταται σε επαρκή 

βαθμό. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

xiii) Η συνεργασία με τους γονείς από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον 

υφίσταται σε επαρκή βαθμό. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

xiv) Η στάση των ντόπιων γονέων είναι θετική προς την άφιξη και συν-

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους με τα αλλοδαπά. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

xv) Η εμπλοκή των ντόπιων και μεταναστών οικογενειών ημιδαπών σε 

δραστηριότητες του νηπιαγωγείου υφίσταται στον ίδιο βαθμό. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

xvi) Μια ενδεχόμενη συνεργασία με αλλοδαπούς γονείς απαιτεί μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση στις δράσεις μας. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

xvii) Η συνεργασία με τους γονείς των ντόπιων νηπίων αλλά και αυτών από 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο υφίσταται σε επαρκή βαθμό; 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 
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xviii) Η αξιολόγηση στον ανομοιογενή πληθυσμό της τάξης είναι ο ίδιος.  

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

xix) Η στάση του σχολικού συνόλου ενισχύει την σχολική ακαδημαϊκότητα και 

σταδιοδρομία των νηπίων.  

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

 

5)  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 

 

xx) Η συμπεριφορά των νηπίων στο χώρο, ντόπιων και αλλοδαπών, είναι ίδια 

συγκριτικά 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

xxi) Οι φιλικές – ομαδικές σχέσεις ντόπιων και μεταναστών μικρών μαθητών 

χαρακτηρίζονται ως μεικτές. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

xxii) Η αποδοχή των αλλοδαπών νηπίων υπήρξε θερμή από τους ντόπιους. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

xxiii) Η συμμετοχή των ντόπιων παιδιών σε δραστηριότητες της τάξης είναι ίδια 

με αυτήν των μεταναστών. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

xxiv) Τα ενδεχόμενα μαθησιακά προβλήματα επηρεάζουν τους αλλοδαπούς 

μαθητές  στις ενδοσχολικές τους δράσεις. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 
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6) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

 

xxv) Υποστηρίζω πως η εκπαίδευση μας σε διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 

θέματα είναι ελλιπής ώστε να τίθεται η ανάγκη για περεταίρω 

επιμόρφωση των παιδαγωγών. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

xxvi) Το νηπιαγωγείο είναι σε θέση να ξεπεράσει τα υφιστάμενα προβλήματα 

που δύνανται να αναπτυχθούν από τη συνύπαρξη των αλλοδαπών και των 

ντόπιων μικρών παιδιών. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

xxvii) Εντάσσω στην παιδαγωγική εργασία του νηπιαγωγείου το κοινωνικό 

περιβάλλον των αλλοδαπών. 

 

Διαφωνώ απόλυτα         Διαφωνώ          Ουδέτερος      Συμφωνώ    Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

xxviii) Περιγράφω εν συντομία μια διδακτική παρέμβαση για την αλληλεπίδραση 

νηπίων ελλήνων αλλά και αλλοδαπών με κεντρική θεματολογία τη 

γλώσσα. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

VI. φύλο:                                    αγόρι            κορίτσι 

VII. ηλικία:                                  νήπια            προνήπια 

VIII. χώρα καταγωγής                  ………………………. 

IX. ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι …………………… 

 

 

Οι ερωτήσεις θα γίνουν σε μορφή συνεντεύξεων ανοιχτού τύπου 

 

 

1. Σου αρέσει το σχολείο; Τι σου αρέσει περισσότερο να κάνεις; 

(προνήπια): Θα ήθελες να μείνεις κι άλλο στο νηπιαγωγείο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

(νήπια): Θέλεις να πάς στο δημοτικό; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Η γωνιά βιβλιοθήκης, οι δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης, σας αρέσουν 

μέσα στο νηπιαγωγείο; Γιατί; Γιατί όχι; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Πιστεύεις πως τα ελληνικά είναι πιο σημαντικά από άλλες γλώσσες 

(αλβανικά, ρώσικα) που μπορεί να μιλάει άλλο παιδί μέσα στην τάξη; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Κάνεις παρέα με παιδιά από άλλη χώρα/ από την Ελλάδα; Με ποια; Γιατί; 

Γιατί όχι; Λόγω της γλώσσας; Δεν μπορείς να μιλήσεις με αυτό; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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5. Έχεις παρατηρήσεις ποτέ μέσα στο νηπιαγωγείο να χρησιμοποιείται κάποια 

άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής; Σου αρέσει που ακούς μόνο ελληνικά; 

Γιατί; Γιατί όχι; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Θα ήθελες να μάθεις την καινούργια, ξένη για εμάς, γλώσσα του φίλου σου; / 

Θα ήθελες να μιλάς τη γλώσσα που μιλάτε στη χώρα σου ή τα Ελληνικά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 


