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Τν πξνθίι, νη απόςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ Διιεληθή σο Γ2 
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Abstract:Τhis paper reports on a case study investigating Nursery School Teachers attitudes 

and practices with regard to Bilingualism in their classes. The study was conducted in a Greek 

Minority Pre-School in Istanbul. The research findings presented in this paper show the need 

for continuing professional development will aim to enhance teachers’ awareness on issues 

connected to Bilingualism, Intercultural Pedagogy and Teaching Greek as a Second / Foreign 

Language (L2). 
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Πεξίιεςε: Η παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι πέληε 

εθπαηδεπηηθψλ (ζπνπδέο, γλψζεηο, εκπεηξία) πνπ δηδάζθνπλ ηελ Διιεληθή σο Γεχηεξε/Ξέλε 

ζε έλαλ ειιελφθσλν Παηδηθφ Σηαζκφ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη αλαθνξηθά κε απηφ λα 

αληρλεχζεη αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ πνιχγισζζνπ 

πνιππνιηηηζκηθνχ ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Απφ ηα πνξίζκαηα ηεο 

έξεπλαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζααλαθνίλσζε πξνθχπηεη ε αλάγθε επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη δηδαζθαιίαο 

ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γίγισζζνη καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο,Μεηνλνηηθή Πξνζρνιηθή 

Δθπαίδεπζε, αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ, Διιεληθή σο Γεχηεξε/Ξέλε  

Δηζαγσγή 

ΗΔιιεληθή Οκνγέλεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζέινληαο λα επελδχζεη ζηελ θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηεο θαη λα εληζρχζεη ηελ ειιελνκάζεηα ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα 

ζρνιεία ηεο,ελαπφζεζε ηηο ειπίδεο ηεο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεοππνζηεξίδνληαο ηελ ίδξπζε ελφο Κνηλνηηθνχ Παηδηθνχ Σηαζκνχ (Πινπζίνπ, 
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2019α). Σην ελ ιφγσ ζρνιείν, πνπ αλήθεη ζηηο εθηφο πξνγξάκκαηνο κνξθέο εθπαίδεπζεο
1
, 

θνηηνχλ δίγισζζα θαη πνιχγισζζα παηδηά ειηθίαο 2-4 εηψλ. Οη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη, ζπλεπψο, ε ζρέζε ηνπο κε ηε 

γιψζζα-ζηφρν δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, θαζψο, γηα θάπνηνπο είλαη Μεηξηθή θαη γηα 

άιινπο νιφηεια Ξέλε Γιψζζα (Πινπζίνπ, 2019β)
2
. Η πεξίπησζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Παηδηθνχ 

Σηαζκνχ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γξάθνπζαο, ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηα 

έξεπλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (2016-17). Η έξεπλα είρε σο ζθνπφ λα 

ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ (εθπαίδεπζε, γλψζεηο, απφςεηο), θαη αλαθνξηθά 

κε απηφ, λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεηάζεη σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ, θαζψο ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ.Σηελ παξνχζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδεηαη ην κέξνο ηεο έξεπλαο
3

πνπ 

αθνξάην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο, θαηηηο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ πνιχγισζζνπ πνιππνιηηηζκηθνχ ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν 

απεπζχλνληαη. Τν άξζξν δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. Αξρηθά, παξαηίζεηαηην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ πξψηκε θαηάθηεζε/εθκάζεζε κίαο Γεχηεξεο/Ξέλεο
4
 γιψζζαο, ηα 

πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη κία Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο κίαο πνιχγισζζεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεοθαη, 

αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. 

Α. Θεσξεηηθό κέξνο  

1. Πξώηκε εθκάζεζε Γεύηεξεο/Ξέλεο γιώζζαο 

Έξεπλεο έρνπλ απνθαλζεί φηη έλα παηδί κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο 

γιψζζεο ζε πνιχ κηθξή ειηθία, έρνληαο, κάιηζηα, ην πξνβάδηζκα ζηελ πξνθνξά ζε ζρέζε κε 

ηνπο ελήιηθεο (Snow&Hoefnagel- Hohle, 1977 αλαθνξά ζηνTabors, 2008).Ωζηφζν, παξά ην 

κχζν πνπ ζέιεη ηα κηθξά παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα «απνξξνθνχλ ηηο γιψζζεο ζαλ  

ζθνπγγάξηα», ε δηεζλήο έξεπλα θαηέδεημε πσο ε θαηάθηεζε ηεο Γ2,  θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν 

λα ζπληειεζηεί ζε παηδηά πνιχ κηθξήο ειηθίαο ζε ζχγθξηζε κε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

(Baker, 2014· Ball, 2011· Cummins, 2005· McLaughlin, 1992). Δπηπιένλ, ε αληίιεςε πνπ 

ζέιεη ην παηδί λα θαηαθηάκία γιψζζα, απιψο γηαηί βξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ φπνπ κηιηέηαη 

απφ θπζηθνχονκηιεηέοείλαη,κάιινλ, παξσρεκέλε (Mc Laughlinet. al., 1995· Τabors, 

2008).Υπάξρνπλζεκαληηθνί αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ πξνοαπηή ηελ θαηεχζπλζε 

                                                 
1
 Γελ είλαη εληαγκέλνο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο ή ηεο Τνπξθίαο, νχηε ππφθεηηαη επηζήκσο ζε 

θαζεζηψο θάπνηαο λνκνζεζίαο (Γακαλάθεο, 2004). 
2
 Πεξηζζφηεξα γηα ην πξνθίι ησλ καζεηψλ βιέπε: Πινπζίνπ (2019α) θαη Πινπζίνπ (2019β) 

3
 Η έξεπλα είρε σο ηίηιν: Η δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία. Η πεξίπησζε ελφο ειιελφθσλνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, εθπνλήζεθε ζην πιαίζην 

ηνπ Δμ Απνζηάζεσο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο 

Γιψζζαο», ηνπ ηκήκαηνο Γισζζψλ θαη Λνγνηερλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο κε επηβιέπνπζα ηε Γξ. K. 

Ηιηνπνχινπ. 
4
 Σην εμήο Γ2 
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φπσο: ην θίλεηξν, ν βαζκφο θαη,θπξίσο, ε πνηφηεηα έθζεζεοζηεγιψζζα, ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ παηδηνχ, ε έθεζε, θαζψο, θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη 

ηηογεληθφηεξεοζπλζήθεο θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο (Mc Laughlin, et.al., 1995· Tabors, 2008). 

Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο, ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα θαηέρνπλ,ε 

ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλ ιεηηνπξγήζνπλ «πηεζηηθά» γηα ην παηδί,ίζσο 

αθνχζηα, παξεκπνδίζνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαθηήζεηηε Γ2(Tabors, 2008).Τέινο, 

εηδηθά γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε πξφζθηεζεκίαο Γ2 

πξέπεη λα επηηειείηαη παξάιιεια θαη πξνζζεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο/πξψηεο 

(Γ1), θαζψο, κφλν θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πξνζνδνθφξα γηα ηα παηδηά (Ball, 2011· 

Cummins, 2005· Skutnabb- Kangas, 2005). 

2. Τν πξνθίι ηνπ  εθπαηδεπηηθνύ πνπ δηδάζθεη ηελ Διιεληθή σο Γεύηεξε/Ξέλε 

ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

2.1. Απαξαίηεηα πξνζόληα 

Η Commission (2011) παξαζέηεη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία κηαο Γ2 ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία : α. Άξηζηε 

γλψζε ηεο γιψζζαο ζηφρνπ
5
 θαη γεληθφηεξα γλψζε γισζζψλ β.Γλψζεηο παηδαγσγηθήο γηα 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία γ. Γλψζεηο ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη αλάπηπμε πνιπγισζζίαο θαη πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.Σχκθσλα κε ηελ 

Φαηδεπαλαγησηίδνπ (2010, ζ. 5) ν/εεθπαηδεπηηθφο, πνπ δηδάζθεη ηελ Διιεληθή σο Γ2,είλαη 

ζεκηηφ λα θαηέρεη πνιχ θαιά, εθηφο ηελ Νέα Διιεληθή, γιψζζα -ζηφρν, θαη ηε γιψζζα ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία θαιείηαη λα δηδάμεη, λα γλσξίδεη ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο, λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψλεη ηελ χιε κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν, λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη. Ιδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο, φπσο ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα έξεπλα, 

ζεκαληηθφ πξνζφλ γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ είλαη, λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε θαη 

γλψζε, ψζηε λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηάμε ηνπ, λα έρεη αλαπηχμεη, ελ 

νιίγνηο,«δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα»
6
. 

 

                                                 
5
 Οη Brock θαη Power (2006) επηζεκαίλνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ κία Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ιφγνπ, θαζψο, απνηεινχλ γισζζηθφ πξφηππν γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπο.  
6

 Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα απνδέρνληαη ηελ εηεξφηεηα θαη λα αμηνπνηνχλ 

δεκηνπξγηθά ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ, λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε πιαίζηα ζηα νπνία 

δηαζηαπξψλνληαη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκηθνί θψδηθεο, λα έρνπλ ηε δηάζεζε λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα 

αλαπξνζαξκφζνπλ πξνεγνχκελεο απφςεηο θαη ζηάζεηο, λα αλαπηχζζνπλ θαηλνχξηεο ζηξαηεγηθέο γηα κηα 

ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή 

(Σηκφπνπινο, ρ.ρ. 3). 
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2.2. Πξαθηηθέο 

2.2.1. Γηδαζθαιία κίαο Γ2 

Η Tabors (2007) πξνηείλεη ζηνπο/ ζηηο λεπηαγσγνχο πξαθηηθέο,ψζηε λα αξρίζνπλ ζηαδηαθά 

λα επηθνηλσλνχλ κε καζεηέο νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ. Καηά ηελ 

έλαξμε θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν ζπζηήλεη νη εθπαηδεπηηθνί λα καζαίλνπλ βαζηθέο 

ιέμεηο φπσο «λεξφ», «ηνπαιέηα» θηι. ζηε κεηξηθήγιψζζα ηνπ παηδηνχ/ησλ παηδηψλ, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο ε πξψηε επηθνηλσλία,έσο φηνπ εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο 

κε ην λέν πεξηβάιινλ. Τνλ πξψην κήλα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο λα ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζα 

απινπνηεκέλε γηα φια ηα παηδηά-αθφκε θη αλ ζηελ ηάμε ππάξρνπλ παηδηά θπζηθνί νκηιεηέο 

ηεο γιψζζαο- θαη λα αλεβάδνπλ ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο γιψζζαο ζηαδηαθά. Να παξέρνπλ 

ζηνπο καζεηέο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν εμνηθείσζεο κε ην λέν πεξηβάιινλ θαη ηε ζρνιηθή 

ξνπηίλα απνθεχγνληαο, αξρηθά, λα βνκβαξδίδνπλ ην παηδί κε εξσηήζεηο ζηε Γ2. Να 

επηδηψθνπλ ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηνπ παηδηνχ ζηελ νκάδα απεπζπλφκελνηζηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο θαη θάλνληαο έκκεζε αλαθνξά ζην παηδί πρ. «Αο δείμνπκε 

ζηνλ/ζηελ….πώο καδεύνπκε ηα παηρλίδηα ζηελ ηάμε…» αθφκε, λα επαλαιακβάλνπλ ζχληνκεο 

απιέο θξάζεηο θαη λα επηζηξαηεχνπλ ρεηξνλνκίεο θαη λνήκαηα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα θαηαλνεηνί. Όηαλ νη κηθξνί καζεηέο αξρίδνπλ πηα λα επηθνηλσλνχλ, έζησ 

κε ιίγεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, λα ρηίδνπλ ζηαδηαθά πάλσ ζηε θαηαθηεκέλε γλψζε πρ. «-Τη είλαη 

απηό;» «-Απηνθίλεην.»«-Είλαη έλα κπιε απηνθίλεην». Αλάινγεο είλαη θαη νη πξνηάζεηο ησλ 

Brock θαη Power (2006) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

πξέπεηλα ζπλδένπλ ηε γιψζζα-ζηφρν κε ηηο άιιεο γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ ηα παηδηά θαη λα 

πξνσζνχλ ηελ εθκάζεζήηεο κε βησκαηηθέο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο. Αθφκε, λα ηα παξαθηλνχλ ψζηε λα κηιήζνπλ, λα ηνπο 

παξέρνπλ επθαηξίεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ, λα επαλαιακβάλνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα 

θαηαθηνχλ ην λέν ιεμηιφγην θαη λα ηα πξνηξέπνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο φπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,ιακβάλνληαοππφςε ηνπο 

ηδηαίηεξνπο ξπζκνχο ηνπ θάζε παηδηνχ, θαη ηέινο, λα βεβαηψλνληαη πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηα 

επφκελα βήκαηα ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο φηη ηα παηδηά θαηαλννχλ ηηο νδεγίεο πνπ 

δίλνληαη ζηε Γ2(Brock&Power, 2006 αλαθνξά, ζην Conteh, 2006, ζ. 30).Οη Dukes θαη Smith 

(2007, ζ. 75,77) ζπληζηνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαηεξνχλ ζηαζεξέο ξνπηίλεο, ψζηε ην 

παηδί λα γλσξίδεη ηη ζα ηνπ δεηεζεί, λα ρξεζηκνπνηνχλ επαλαιακβαλφκελεο ιέμεηο θαη 

θξάζεηο θιεηδηά, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηξαγνχδηα θαη ξίκεο-πνηεκαηάθηα, λα δίλνπλ έκθαζε ζηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαζψο κηινχλ, ψζηε λα γίλνληαη επθνιφηεξα θαηαλνεηνί. Σρεηηθά 

κε ηελ παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ησλ λεπίσλ ζηε γιψζζα- ζηφρν νη Dukes 

θαη Smith (2007) πξνηείλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαηεξνχλ ερεηηθά αξρεία πνπ ζα ηνπο 

βνεζνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε δηαπηζηψζεηο θαη αμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ 

παηδηνχ. Οη Βαξλάβα-Σθνχξα, 2009, Brassard θαη Boehm, 2007 θαη Tabors, 2008 ζπληζηνχλ 

ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, λα πξνβαίλνπλ ζε 

ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην γισζζηθφ ηνπο πξνθίιθαη θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζε απηφ λα επηδίδνληαη ζε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηεο 

γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά κε πξσηφθνιια θαηαγξαθήο θαη 

αμηνιφγεζεο
7
Δπηπιένλ, πξνηείλνπλ νη εθπαηδεπηηθνίλα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνπο 

γνλείο, πξαγκαηνπνηψληαο ζπλεληεχμεηο καδί ηνπο, ζηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη νη 

καξηπξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη, ψζηε λα ππάξρεη 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ γνληψλ κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Βαξλάβα-

Σθνχξα, 2009· Brassard θαη Boehm, 2007· Tabors, 2008).  

2.2.2. Πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθά 

γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, πξνηείλνληαη πξαθηηθέο ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα Πξνζρνιηθήο Ηιηθίαο.
8
Δηδηθφηεξα, ζπζηήλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ήδε 

θαηαθηεκέλεο γισζζηθέο γλψζεηο ησλ παηδηψλ, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά 

ηνπο γλσξίζκαηα θαη λα ζεσξνχληαη αθεηεξία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Βαξλάβα-Σθνχξα, 2009· Γαθέξκνπ θαη ζπλ., 2006). Σπληζηάηαη ζηνπο/ζηηο 

λεπηαγσγνχο λα δεκηνπξγνχλέλα πεξηβάιινλ πνπ λαθηινμελείζηνηρεία απφ 

δηάθνξεοθνπιηνχξεο θαη παξαδφζεηο,θσηνγξαθίεο, αληηθείκελα, παηρλίδηα, είδενηθηαθήο 

ρξήζεο, εξγαιεία, βηβιία πνπ ζπλδένληαη κε ηηοθνπιηνχξεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

παηδηψλ, λα θέξλνπλ ζηελ ηάμε βηβιία απφ δηάθνξεο γιψζζεο θαη γξαθέο (Βαξλάβα-Σθνχξα, 

2009· Γαθέξκνπ θαη ζπλ., 2006), λα ελεξγνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε 

άιιεο γιψζζεο, λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ήρνπο θαη 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γξαθήο, λα νξγαλψλνπλ εθζέζεηο παηδηθψλ έξγσλ απφ δηάθνξνπο 

πνιηηηζκνχο (Βαξλάβα-Σθνχξα, 2009), λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα παίμνπλ παηρλίδηα θαη 

λα ηξαγνπδήζνπλ ηξαγνχδηα άιισλ πνιηηηζκψλ, λα νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο καγεηξηθήο 

ζπλδένληάο ηεο κε έζηκα, γηνξηέο θαη κε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ (Γαθέξκνπ θαη 

ζπλ. 2006), λα νξγαλψλνπλ ζρνιηθέο γηνξηέο δηαπνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα, λα θαινχλ ηνπο 

γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο αθήγεζε, παξακπζηψλ, ηζηνξηψλ, ηξαγνχδηα, 

αλαπαξάζηαζε εζίκσλ (Βαξλάβα-Σθνχξα, 2009· Γαθέξκνπ θαη ζπλ. 2006). 

Β. Έξεπλα  

Η παξνχζα κειέηε θαηαηάζζεηαη ζηηο έξεπλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κειέηεο πεξίπησζεο. 

Σχκθσλα κε ηνπο Stake (1995) θαη Robson (2007) φηαλ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

κεηαθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε, ζχλζεηε θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ηφηε ε έλλνηα ηεο 

«κειέηεο πεξίπησζεο» (Case Study) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ εξεπλεηηθή 

ζηξαηεγηθή. […] Πεξίπησζε απνηεινχλ ζπλήζσο νη άλζξσπνη, νη νκάδεο, ηα πξνγξάκκαηα, 

                                                 
7
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8
Αλαθνξά ζην «Πξφγξακκα γηα ηελ Καιιηέξγεηα, ηελ Αγσγή θαη ηε Φξνληίδα Παηδηψλ Πξνζρνιηθήο Ηιηθίαο» 

(2009) γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηνλ «Οδεγφ λεπηαγσγνχ» (2006) ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 

Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ γηα ην λεπηαγσγείν( 2003). 
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ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή θνξείο θαη ζπαληφηεξα ηα γεγνλφηα θαη νη δηαδηθαζίεο 

(Μαγγφπνπινο, 2017, ζ. 74). 

1. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Έπεηηα απφ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κέξνπο ηεο γξάθνπζαο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ην γισζζηθφ πξνθίι (γιψζζεο πνπ κηινχλ, ζηάδην εθκάζεζεο/θαηάθηεζεο 

ηεο Διιεληθήο, ηχπνο δηγισζζία θηι.)ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Κνηλνηηθφ Παηδηθφ 

Σηαζκφ πνηθίιεη θαη δηαθνξνπνηείηαη αλά πεξίπησζε καζεηή αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηε γιψζζα ζηφρν, ην πφηε άξρηζε ηε θνίηεζή ηνπ ζην ζρνιείν
9
. Δληνχηνηο, 

ζχκθσλα κε παξαηήξεζε ηεο εξεπλήηξηαο, ζην ζρνιείν δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή θαη 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηνπ γισζζηθνχ πξνθίι θαη δελ παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθάε 

γισζζηθή εμέιημε ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε εξσηήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓ, ηε 

ζηνρνζεζία ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζείηαη θαη ην θαηά πφζν, ηειηθά, ην 

ελ ιφγσ πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο γισζζηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. Υπφ ην πξίζκα απηφ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ζθηαγξάθεζεηνπ πξνθίι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε 

ηεο Διιεληθήο σο Γ2 θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πνιχγισζζνπ πνιππνιηηηζκηθνχ θνηλνχ ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη.Με ζεκείν αλαθνξάο ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα δηαηππψζεθαλ σο εμήο: 1.Πνην είλαη ην πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθψλ; (ζπνπδέο, 

γλψζεηο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο Γ2/ΞΓ, δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο) 2. Πνηεο είλαη ε απφςεηο 

ηνπο γηα ην πνιππνιηηηζκηθφ καζεηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη (πξψηκε εθκάζεζε κίαο 

Γ2, πξαθηηθέο εθκάζεζήο ηεο, πξαθηηθέο δηαρείξηζεο καζεηηθνχ θνηλνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα); 

1.1. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο  

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Παηδηθνχ Σηαζκνχ, δχν εθπαηδεπηηθνί ηάμεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη θαη 

ππεχζπλε ηνπ Κνηλνηηθνχ Παηδηθνχ Σηαζκνχ, δχν βνεζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηάμεο θαη κία 

αθφκε εθπαηδεπηηθφο πνπ εηζέξρνληαλ ζηελ ηάμε εκβφιηκα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

έλα ζρέδην εξγαζίαο (πξφηδεθη). Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

ε αλαθνξά ζηηο πέληε εθπαηδεπηηθνχο γίλεηαη  κε ηνπο  θσδηθνχο «εθπαηδεπηηθφο 1, 2, 3, 4 θαη 

5».   

1.2. Σπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο παξνχζαο κειέηεο, απνηέιεζε ε ζπλέληεπμε. Η επηινγή ηεο 
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ζηεξίρηεθε ζην γεγνλφο φηη ε ζπλέληεπμε βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη 

αθνξά ζηελ άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ εξεπλεηή θαη ππνθεηκέλνπ, ελψ[...] ζθνπφο ηνπ 

εξεπλεηή είλαη ε πξνζέγγηζε θαη θαηαγξαθή ηεο αιήζεηαο ρσξίο, απνζηέσζε θαη 

απνρξσκάηηζε ησλ απαληήζεσλ (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008, ζ. 10). Απφ απηή ηε 

ζθνπηά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηα δψζεο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηηο πέληε εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ ζρνιείνπ. Φξεζηκνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε αλνηρηέο θαη 

κεηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο (Ισζεθίδεο, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε ζπλέληεπμε 

ζρεδηάζηεθε έλαο ιεηηνπξγηθφο νδεγφο ζπλέληεπμεο κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ επηδηψρζεθε λα 

θαιπθζνχλ κέζσ απηήο (Ισζεθίδεο, 2003). Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη’ ηδίαλ 

κε ηηο 5 εθπαηδεπηηθνχο ζηηο 16/3/2017, 23/3/2017, 24/3/2017 θαη 7/4/2017, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη ζε κέξνο ηεο δηθήο ηνπο επηινγήο, ψζηε λα αηζζάλνληαη άλεηα λα 

εθθξαζηνχλ. Η ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη απηή ηεο 

ζεκαηηθήο αλάιπζεο ε νπνία αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα: Δμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα, 

θσδηθνπνίεζε, αλαδήηεζε ζεκάησλ, επαλεμέηαζε ζεκάησλ, νξηζκφο θαη νλνκαζία ζεκάησλ, 

ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ (Braun & Clark, 2016 ζηνπο Ίζαξε θαη Πνπξθφ, 2015, ζ. 117· 

Maguire θαηDelahunt, 2017, ζ. 3354).Με ζηφρν ηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηηο γλψζεηο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο 

απφςεηο ηνπο πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο, δφζεθαλ ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο δχν εξσηεκαηνιφγηα. Τν πξψην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη είρε σο ζηφρν λα αληρλεχζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζθηαγξαθνχλ ην πξνζσπηθφ 

πξνθίι ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, (εηδηθφηεηα, ζπνπδέο, εμεηδίθεπζε θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα 

δηδαθηηθήο ηεο μέλεο γιψζζαο, δηγισζζίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο). Τν δεχηεξν 

εξσηεκαηνιφγην ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο πξνεγεζείζεο ζπλεληεχμεηο θαη ζηφρεπε 

ζην λα αληρλεχζεη επηπιένλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ην γισζζηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο σο Γ2 θαη ηηο 

πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ  γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν 

απεπζχλνληαη
10

. Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ιεγφκελα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η εξεπλήηξηα θξφληηζε ψζηε ηα εξσηεκαηνιφγηα λα είλαη δπλαηφ λα 

απαληεζνχλ ζε ζχληνκν ρξφλν. Τα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζηηο 19/5/2017 θαη 

ζπιιέρζεθαλ ζηηο 24/5/2017, ηελ εκέξα πνπ νινθιεξψζεθε ε έξεπλα
11

.H αλάιπζε ηνπ 

πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνδφζεθε ζε έλαλ ζπλνπηηθφ πίλαθα (Πίλαθαο 1). 

Ταδεδνκέλα/ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ελζσκαηψζεθαλ ζε 

εθείλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά. 

                                                 
10

 Τν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε απνζπάζκαηα-αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο:Γαθέξκνπ, Φ., Κνπινχξε, Π., Μπαζαγηάλλε, Δ. (2006) Οδεγφο Νεπηαγσγνχ. 

Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα θαη 

ΔΣΠΑ. (2011). «ΝΔΟ ΣΦΟΛΔΙΟ» (Σρνιείν 21νπ αηψλα) Νέν Πξφγξακκα Σπνπδψλ Νεπηαγσγείνπ, Αζήλα: 

Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ έγηλε κε γλψκνλα ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην πνην ΑΠ αθνινπζνχλ ζηε ζπλέληεπμε πνπ πξνεγήζεθε.  
11

 Η εθπαηδεπηηθφο 1 αξλήζεθε λα απαληήζεη ζην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ρσξίο λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηεο.  
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2. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο  

2.1. Τν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Τα  ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ζηελ ηδηφηεηα, ηηο 

ζπνπδέο, ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο ζε δεηήκαηα δηδαθηηθήο ηεο ειιεληθήο σο Γ2, δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο.  

Πίλαθαο 1: Τν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Δθπαηδεπηηθόο 1: Υπεύζπλε ηνπ Παηδηθνύ Σηαζκνύ&  εθπαηδεπηηθόο ηάμεο πξν- 

λεπηαθνύ ηκήκαηνο 

Η εθπαηδεπηηθφο 1 (εθπαηδεπηηθφο ηάμεο) είλαη Διιελίδα ππήθννο, δαζθάια (Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο) κε 26 ζπλνιηθή πξνυπεξεζία, απνζπαζκέλε ζην εμσηεξηθφ. Γειψλεη φηη 

γλσξίδεη ηνπξθηθά (ζηνηρεηψδεο γλψζε) θαη γεξκαληθά (δελ έρεη δηεπθξηληζηεί ην επίπεδν) θαη 

φηη έρεη επηκνξθσζεί ζρεηηθά κε δεηήκαηα δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ηεο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο, ρσξίο, σζηφζν, λα αλαθέξεη ηε δηάξθεηα θαη ην 

είδνο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο, φηη δηαζέηεη δεθαπεληαεηή πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο.  

Δθπαηδεπηηθόο 2: Δθπαηδεπηηθόο ηάμεο κεηαβξεθηθνύ ηκήκαηνο  

Η εθπαηδεπηηθφο 2 (εθπαηδεπηηθφο ηάμεο) είλαη Διιελίδα ππήθννο, λεπηαγσγφο κε 12 

ζπλνιηθή πξνυπεξεζία, απνζπαζκέλε ζην εμσηεξηθφ. Γειψλεη φηη γλσξίδεη αγγιηθά (πνιχ 

θαιή γλψζε) θαη γαιιηθά (θαιή γλψζε) θαη φηη έρεη επηκνξθσζεί κε εμάκελν ζεκηλάξην ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ελψ δηαζέηεη ηξηεηή πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο 

Γεχηεξεο/Ξέλεο.  

Δθπαηδεπηηθόο 3: Βνεζόο εθπαηδεπηηθνύ πξν-πξνλεπηαθνύ ηκήκαηνο 

Η εθπαηδεπηηθφο 3 (βνεζφο) είλαη Διιελναξκεληθήο θαηαγσγήο, θνηηήηξηα ζην Αλνηρηφ 

Παλεπηζηήκηνρσξίο παηδαγσγηθή επάξθεηα. Δίλαη δίγισζζε ηνπξθηθά (πξψηε γιψζζα), 

ειιεληθά (μέλε γιψζζα). Γειψλεη φηη δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε δεηήκαηα δηγισζζίαο, 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο. Γηαζέηεη 

ηεηξάρξνλε πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο. 

Δθπαηδεπηηθόο 4: Βνεζόο εθπαηδεπηηθνύ κεηαβξεθηθνύ ηκήκαηνο 

Η εθπαηδεπηηθφο 4  (βνεζφο) είλαη Οκνγελήο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απφθνηηνο 

ηδησηηθήο ζρνιήο βξεθνλεπηνθφκσλ θαη απφθνηηνο ηνπ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη 

δίγισζζε ειιεληθά (πξψηε γιψζζα), ηνπξθηθά (δεχηεξε γιψζζα). Γειψλεη φηη δελ έρεη 

επηκνξθσζεί/ εμεηδηθεπηεί ζε δεηήκαηα δηγισζζίαο, δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ηεο Γεχηεξεο/Ξέλεο Γιψζζαο. Γηαζέηεη επηαεηή πείξα ζηε δηδαζθαιία θαη πέληε 

ρξφληα πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γεχηεξεο/Ξέλεο. 

Δθπαηδεπηηθόο 5: Δθπαηδεπηηθόο πνπ πξαγκαηνπνηεί εβδνκαδηαίν πξόηδεθη/ θαζήθνληα 

βηβιηνζεθνλόκνπ 

Η εθπαηδεπηηθφο 5 είλαη Διιελίδα ππήθννο, λεπηαγσγφο κε 26 ζπλνιηθή πξνυπεξεζία, 
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απνζπαζκέλε ζην εμσηεξηθφ. Γηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα κε ηίηιν: «Δπξσπατθή 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Δηζαγσγή Καηλνηνκηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». 

Γειψλεη φηη γλσξίδεη αγγιηθά (πνιχ θαιή γλψζε), γαιιηθά (ζηνηρεηψδεο γλψζε), ηνπξθηθά 

(βαζηθή γλψζε) θαη φηη έρεη επηκνξθσζεί/ εμεηδηθεπηεί κε νιηγνήκεξν ζεκηλάξην ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ελψ δηαζέηεη έλα έηνο  πείξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο 

Γεχηεξεο/Ξέλεο. 

2.2. Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ  

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηελ πξψηκε εθκάζεζε κίαο Γ2, ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ηελ 

εληζρχνπλ, ην γισζζηθφ πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο, θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο  πνιπγισζζίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

2.2.1. Πξώηκε Δθκάζεζε Γεύηεξεο/Ξέλεο Γιώζζαο 

Δθθξάζηεθε νκφθσλα ε ζεηηθή άπνςε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθκάζεζε κηαο Γ2 

ζε πξψηκε ειηθία. Ωο πξνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ ζεηηθή ηελ πξφσξε 

εθκάζεζε κίαο Γ2, γηα ηηο εθπαηδεπηηθνχο 2, 3 θαη 4 ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα θαηέρεη ν 

παξάγνληαο ειηθία. «[…]Τα παξάζπξα ησλ επθαηξηώλ είλαη κόλν ζηηο κηθξέο ειηθίεο 

αλνηρηά[…]» ππνζηεξίδεη ε εθπαηδεπηηθφο 2, ζπκπιεξψλνληαοπσο ε εθκάζεζε κίαο Γ2 

«βνεζά ην παηδί λα αλαπηπρζεί γλσζηηθά ν εγθέθαινο»,                                                   

«[…]από κηθξή ειηθία είλαη άδεην ην κπαιό ζνπ θαη ακέζσο κπαίλεη ζην κπαιό θαη εύθνια 

καζαίλεη […]» (εθπαηδεπηηθόο 3), «[…]όζν πην κηθξό είλαη, ηόζν πεξηζζόηεξν κπνξεί λα κάζεη 

από ηα πξώηα ηνπ ρξόληα θαη βέβαηα λα έρεη αθνύζκαηα γισζζώλ […]» (εθπαηδεπηηθόο 4). Τελ 

ίδηα ζηηγκή νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 θαη 5 πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ηξφπν εθκάζεζεο: 

Δθπαηδεπηηθφο 1: «Δελ ππάξρεη πξώηκε εθκάζεζε, γηα κέλα όια καζαίλνληαη καδί». 

Δθπαηδεπηηθφο 5: «[…]Τε ζεσξώ ζεηηθή[…] εθόζνλ ηε καζαίλνπλ ηζνξξνπεκέλα θαη ρσξίο 

ςπραλαγθαζκνύο».  

2.2.2. Παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ηελ Δθκάζεζε κίαο Γεύηεξεο/Ξέλεο Γιώζζαο 

Ιδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεη ε εθπαηδεπηηθφο 1 ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, ππνζηεξίδνληαο 

πσο είλαη ζεκαληηθφ ην παηδί «λα αηζζάλεηαη ηελ απνδνρή» ησλ άιισλ. «Είλαη πάξα πνιύ 

ζεκαληηθό, δειαδή, γηαηί θαηά ηε γλώκε κνπ ε δηαδηθαζία απηή ηεο κάζεζεο έρεη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή βάζε».Η εθπαηδεπηηθφο 5 ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζή ηεο Γ2 κε 

ηε κεηξηθή. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 2 ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ δηδάζθνληα, ε επηβξάβεπζε ηνπ 

καζεηή θαη «ε ζπλερήο επαθή κε ηε γιώζζα, ε επαθή κε θπζηθνύο νκηιεηέο, έηζη, ώζηε λα 

αλαγθάδεηαη λα κηιήζεη» επηδξνχλ ζηελ εθκάζεζή ηεο, ελψ παξφκνηα άπνςε εθθξάδεηαη θαη 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 4 «ν ιόγνο θαη ηα αθνύζκαηα πνπ ζα έρνπλε.». Τέινο, γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθφ 3 ε ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε θνίηεζε είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ εθκάζεζε ηεο 
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γιψζζαο. 

2.2.3. Γισζζηθό πξνθίι ησλ καζεηώλ 

Σχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 2,3,4 θαη 5 ζην εξσηεκαηνιφγην 2 ζρεηηθά κε 

ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ
12

 κε ηε γιψζζα-ζηφρν (κεηξηθή, Γ2 θηι.) νη απφςεηο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά θαη παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 2 ε Διιεληθή γηα 2 απφ ηα 

παηδηά είλαη κεηξηθή, γηα 2 δεχηεξε/μέλε θαη γηα ηα ππφινηπα κία απφ ηηο δχν κεηξηθέο ηνπο. 

Η εθπαηδεπηηθφο 3 έρεη ηελ άπνςε φηη γηα 7 απφ ηα παηδηά είλαη κεηξηθή, γηα 6 απφ ηα παηδηά  

δεχηεξε/μέλε θαη γηα ηα ππφινηπα κία απφ ηηο δχν κεηξηθέο. Η εθπαηδεπηηθφο 5 έρεη ηε γλψκε 

φηη γηα 7 παηδηά ε Διιεληθή είλαη κεηξηθή γηα 7 κία απφ ηηο κεηξηθέο θαη γηα ηα ππφινηπα 

δεχηεξε/μέλε γιψζζα, ελψ γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 4 ε Διιεληθή είλαη κεηξηθή γιψζζα φισλ 

ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. Σε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζρεηηθά κε ην αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ γισζζηθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη πνηα είλαη 

ε άπνςή ηνπο γηα ηε  ρξεζηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο, νη εθπαηδεπηηθνί 1 θαη 2 δίλνπλ 

ζεηηθή απάληεζε, ρσξίο λα αηηηνινγνχλ ηελ άπνςή ηνπο, ε εθπαηδεπηηθφο 4 αξλεηηθή 

απάληεζε, ρσξίο λα παξαζέηεη ηελ άπνςή ηεο, ελψ, νη εθπαηδεπηηθνί 3 θαη 5 δειψλνπλ πσο 

δελ γλσξίδνπλ αλ ρξεζηκνπνηείηαη δειηίν πεξηγξαθήο γισζζηθνχ πξνθίι ησλ 

καζεηψλεθθξάδνληαο αληίζεηεο απφςεηο γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ.
13

Γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ 5 

απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηαγξαθή είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ελψ, ε εθπαηδεπηηθφο 3 ζεσξεί πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εηθφλα ηνπ 

γισζζηθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπο, ρσξίο νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή.Απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο αληινχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ:Δθπαηδεπηηθφο 2: «Δελ ππάξρεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι, θαζώο νη καζεηέο πνπ θηινμελνύκε ζην ζρνιείν πξνέξρνληαη από 

γισζζηθά πεξηβάιινληα δηάθνξα». Δθπαηδεπηηθφο 4: «Υπάξρνπλε παηδηά πνπ είλαη θαη 

πνιύγισζζα από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο». Δθπαηδεπηηθφο 3: «[…]αξαβηθά, γαιιηθά, ζπξηαληθά, 

ηζέρηθα, αξκέληθα, έρνπλε πνιιέο γιώζζεο».Δθπαηδεπηηθφο 1: «[…]θάπνηνη από απηνύο όηαλ 

έξρνληαη ζε καο δελ κηιάλε ειιεληθά θαλ, θαζόινπ, βέβαηα έρνπλ έλα background ζην κπαιό 

ηνπο, γηαηί έρνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα πνπ θνπβαιάλε απ’ ην ζπίηη».Τέινο, εεθπαηδεπηηθφο 

5 επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ επηπέδσλ «παηδηά πνπ μέξνπλ 

ζρεδόλ θαιά ηελ ειιεληθή», «παηδηά πνπ δελ ηελ κηιάλε θαιά ηελ ειιεληθή ζπλ ην ηδίσκα εδώ 

πνπ ππάξρεη», «παηδηά πνπ δελ μέξνπλ θαζόινπ ειιεληθά». 

2.2.4. Γισζζηθέο αλάγθεο 

Σηε ζπλέρεηα, νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο αλάγθεο ηνπ 

καζεηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Μεγαιχηεξε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο 

εληνπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 1, 2 θαη 4.Δθπαηδεπηηθφο 1 :«[…]απηή ήηαλ ε αλάγθε πνπ 

                                                 
12

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ήηαλ 21 παηδηά.  
13

Απφ ηε παξαηήξεζε ηεο εξεπλήηξηαο  πξνθχπηεη φηη δελ ππήξρε θχιιν ζην νπνίν λα δεηνχληαη ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ γισζζηθνχ πξνθίι ησλ παηδηψλ. 
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δεκηνπξγήζεθε ην ζρνιείν».Δθπαηδεπηηθφο 2: «Πεξηζζόηεξε ελίζρπζε ρξεηάδεηαη ε ειιεληθή, 

αλ ζπλερίζνπλ λα θνηηνύλ ζε ειιεληθά ζρνιεία[…]» Εθπαηδεπηηθόο 4: «..αθνύ ην ζρνιείν καο 

είλαη ειιελόθσλν, ηα ειιεληθά έρνπλ αλάγθε.» Η εθπαηδεπηηθφο 3 εθθξάδεη κηα δηαθνξεηηθή 

άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία είλαη ζεκαληηθή ε εθκάζεζε ηεο Τνπξθηθήο, αιιά, 

ηαπηφρξνλα, θαη ε εθκάζεζε άιισλ γισζζψλ, έρνληαο σο θξηηήξην ηελ κειινληηθή 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Γειψλεη: «Όιεο νη γιώζζεο είλαη ζεκαληηθέο!» Γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθφ 5 ε γιψζζα πνπ ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε ελίζρπζε είλαη: « […] Η κεηξηθή ηνπο 

όπνηα θη είλαη απηή». 

2.2.5. Γισζζηθή ζπκπεξηθνξά 

Σε ζρέζε κε ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν αληρλεχνληαη 

ζηνηρεία ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 θαη 3. Η εθπαηδεπηηθφο 1 θαηαζέηεη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηεο, σο απφξξνηα ηεο επηαεηνχο εκπεηξίαο ηεο. Τν πξψην ζηάδην 

επηθνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

παηδηψλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζηε γιψζζα πνπ γλσξίδνπλ, πξνζεγγίδνληαο άηνκα πνπ κηινχλ 

ηε γιψζζα ηνπο. « […] Πεξλάλε ζην ζηάδην λα πξνζπαζνύλε λα κηιήζνπλ θαη λα απεπζπλζνύλ 

θαη ζε καο ζηα ηνπξθηθά, ζηελ αξρή δειαδή είλαη αξθεηά καγθσκέλα ηα παηδηά, δελ έρνπλ ηελ 

επρέξεηα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο θαη κελ μερλάκε θαη ην κηθξό ηεο ειηθίαο, δελ είλαη θαλ λήπηα 

απηά ηα παηδηά αθόκα». Κνηλή παξαηήξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 θαη 3 είλαη ε γισζζηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ. «Κακηά θνξά θηόιαο είλαη πάξα πνιύ γνεηεπηηθό πνπ ηα 

παηδηά πξνζπαζνύλ ην έλα ην άιιν λα βνεζήζεη κε ηε γιώζζα πνπ μέξνπλ ηελ θνηλή, δειαδή αλ 

θάπνηνο δελ θαηαιαβαίλεη θαη είλαη θάπνηνο άιινο δίπια θαη θαηαιαβαίλεη, ηνπ ην ιέεη ζηα 

ηνπξθηθά θαη απηό είλαη πάξα πνιύ θαιό» (εθπαηδεπηηθφο 1), «Πξνζπαζεί λα ην κάζεη ζηνλ 

θίιν ηα ειιεληθά θαη ν άιινο δελ θαηαιαβαίλεη, πξνζπαζεί ηνύξθηθα κεηά, απηό ηα βνεζάεη» 

(εθπαηδεπηηθφο 3). 

3. Πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθώλ  

3.1. Δλίζρπζε εθκάζεζεο ηεο Γ2 

Πξνηάζεηο ζρεηηθά κε πξαθηηθέο ελίζρπζεο ηεο Διιεληθήο σο Γ2 αληρλεχνληαη ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 θαη 2. Η ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ κέζσ ηεο νπνίαο 

επηηπγράλεηαη θαη ε επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν «Τα παηδηά θαηά θάπνην ηξόπν βνκβαξδίδνληαη 

από δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, κε απνηέιεζκα ην κπαινπδάθη ηνπο όια απηά λα ηα πξνζιακβάλεη 

θαη λα κελ θαηαιαβαίλεη όηη ηώξα ηα επεμεξγάδεηαη, όκσο ηα έρεη» θαη «ε ζπλερήο επηβξάβεπζε 

ησλ παηδηώλ θαη ε ελίζρπζε όηαλ πξνζπαζνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηελ ειιεληθή 

γιώζζα[…]» είλαη κεξηθέο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 2. Η 

εθπαηδεπηηθφο 1 αλαθέξεηαη ζε πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ ηάμε: «παηγληώδεο ηξόπνο 

δηδαζθαιίαο,πνηθηιία θαη ελαιιαγή ζεκαηηθώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή, λα έρεη ην παηδί 

κηα θαιή πιύζε εγθεθάινπ ζα ην ιέγακε, ώζηε λα εληζρύεη ηνλ άιιν θαη λα κελ μερλάεη απηά 
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πνπ καζαίλεη»,θαη ζε πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο γνλείο γηα ελαζρφιεζε κε ηε Γ2 

εθηφο ζρνιείνπ. Η πξψηε απφ απηέο αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο 

«[…] είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό απηό πνπ θάλνπκε κε ηε βηβιηνζήθε, όπνπ δίλνπκε πιηθό λα 

πεγαίλεη ζην ζπίηη, γηα λα κπνξνύλ νη γνλείο θαη λα δηαβάζνπλ θαη λα θάλνπλ κία κηθξή 

δξαζηεξηόηεηα, λα ρξσκαηίζνπλ, ηα θνιιήζνπλ, λα ελώζνπλ, λα ππάξρεη απηή ε επθαηξία γηα λα 

ηνλσζεί ε δηαδηθαζία θαη ηεο γιώζζαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ γνληνύ κε ηνπ παηδηνύ θαη 

ηαπηόρξνλα ηεο ζρέζεο παηδηνύ γνληνύ θαη ζρνιείνπ.»δειψλεη ε εθπαηδεπηηθφο 1.Μία αθφκε 

πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζην ζπίηηε νπνία θαηά 

ηα ιεγφκελά ηεο Δθπαηδεπηηθνχ 1 επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ«θαηαζθεπψλ ηεο εβδνκάδαο
14

, «νη 

νπνίεο έρνπλ πάληα ιόγν, νηηδήπνηε θεύγεη από ην ζρνιείν θνηηάκε πάληα λα έρεη θάπνην ιόγν, 

πνίεκα, αίληγκα, παξνηκία, έλα κηθξό θείκελν, ιεμηιόγην, ώζηε απηό λα εληζρύεη θαη λα γίλεηαη ε 

επαλάιεςε θαη ε εκπέδσζε».Σρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε «ηνπ ιάζνπο»Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

παηδηά επηρεηξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζηε Γ2, νη εθπαηδεπηηθνί 1 θαη 2 δειψλνπλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαλάιεςε. Δθπαηδεπηηθφο 1: «επαλαιακβάλνληαο, δειαδή, όηη λα ε 

Ναηαιία, ν Κώζηαο, ν Γηάλλεο». Δπηζεκαίλνπλ ακθφηεξεο φηη «έλα πνιύ ζπρλό ιάζνο ησλ 

παηδηώλ είλαη ηα άξζξα «ε κακά», «ε κπακπάο». Η εθπαηδεπηηθφο 1 δηεπθξηλίδεη: «επηκέλσ 

πάξα πνιύ ζ’ απηό κε ηα αγόξηα-θνξίηζηα θαη ην ιέσ κε έλα είδνπο, αο πνύκε, θαλόλα «Γηα ηα 

αγόξηα ιέκε «ν» γηα ηα θνξίηζηα ιέκε «ε» θαη απηό ην έρνπλ κάζεη όκσο, δειαδή ζ’ απηό ην 

θνκκάηη δελ θάλνπλ ιάζε».Η εθπαηδεπηηθφο 2 θαίλεηαη λα πηνζεηεί πεξηζζφηεξν ηελ πξαθηηθή 

ηεο ελίζρπζεο ηεο ζσζηήο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο: «ην δηνξζώλνπκε θαη εληζρύνπκε, 

ζπλήζσο, όηαλ αθνύκε ηα παηδηά λα ην ιέλε ζσζηά, εληζρύνπκε απηή ηελ ζπκπεξηθνξά, ην 

ζσζηό δειαδή θαη ην επηβξαβεύνπκε ιέγνληαο κπξνζηά ζηα άιια παηδηά : Είδαηε; Τν είπε 

ζσζηά, είπε «ν κπακπάο»! Τηο απφςεηο ηνπο γηα «ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ιάζνπο» κέζα απφ ηελ 

επαλάιεςε ηνπ ζσζηνχ ζπκκεξίδεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 4. Τελ ίδηα ζηηγκή, ε 

εθπαηδεπηηθφο 3 δελ δηνξζψλεη ηα παηδηά, γηαηί, φπσο θαηαζέηεη: «[...]ηα παηδηά κε 

δηνξζώλνπλ γηαηί έρσ ζπαζηά ειιεληθά.» Τέινο, ε εθπαηδεπηηθφο 5 δειψλεη πσο δελ 

δηνξζψλεη ηα ιάζε ησλ παηδηψλ, ρσξίο λα αηηηνινγεί ηελ ηνπνζέηεζή ηεο.  

3.2.  Γηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο 

Η «απνδνρή» είλαη ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ 1 απαξαίηεην ζηνηρείν ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο «ζ’ απηά ηα πεξηβάιινληα ηα πνιπγισζζηθά θαη ηα πνιππνιηηηζκηθά 

έρεη κεγάιε ζεκαζία ε απνδνρή. Εάλ δελ απνδερηείο ηνλ άιινλ γη’ απηό πνπ είλαη, ό, ηη θη αλ 

είλαη απηό, άζρεηα από ην ηη ζθεθηόκαζηε, δελ κπνξείο λα πεξάζεηο εύθνια πξάγκαηα.»Καη νη 

εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 3 εθθξάδνληαη αλάινγα:Δθπαηδεπηηθφο 2: «Ο ρεηξηζκόο ηεο πνιπγισζζίαο 

θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο κέζα ζηελ ηάμε είλαη κία πξόθιεζε ζηελ νπνία είλαη πνιύ 

ελδηαθέξνλ λα πξνζπαζνύκε όια απηά ηα πεξηβάιινληα από ηα νπνία πξνέξρνληαη ηα παηδηά, 
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 «Η θαηαζθεπή ηεο εβδνκάδαο» απνηειεί κία απφ ηηο πάγηεο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ελ ιφγσ 

ζρνιείνπ. Πξφθεηηαη γηα κία ρεηξνηερλία ε νπνία δίλεηαη ζηα παηδηά θάζε εβδνκάδα θαη ζπλδέεηαη κε ηηο 

ζεκαηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πρ. Φζηλφπσξν, Φξηζηνχγελλα θηι.Πάλσ ζηελ θαηαζθεπή, ε νπνία σο επί ησλ 

πιείζησλ, θαηαζθεπάδεηαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο, επηζπλάπηεηαη ή επηθνιιάηαη γξαπηφ θείκελν (ηξαγνχδη, 

παξνηκία, αίληγκα θηι.) 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 204 απφ 416 

λα ηα αγθαιηάζνπκε θαη λα πξνάγνπκε βέβαηα θαη ηελ ειιελνκάζεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο θαη λα κελ κεηώζνπκε ηηο ππόινηπεο θνπιηνύξεο». Δθπαηδεπηηθφο 3: «Εκείο 

εδώ δελ ρξεζηκνπνηνύκε, άιιεο γιώζζεο, αιιά βέβαηα αμίδνπλε, γηαηί είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 

μέξνπλε πνιιέο γιώζζεο, ε θνπιηνύξα είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα όινπο. Εδώ πην πνιύ ηελ 

ειιεληθή θνπιηνύξα, αιιά έρνπκε ζεβαζκό ζε όιεο ηηο θνπιηνύξεο, απηό, δελ ην ρσξίδνπκε 

εκείο εδώ κέζα».Ωο πξαθηηθέο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο αλαθέξζεθαλ απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο 1, 2, 3 θαη 4 ε καγεηξηθή
15

, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ηκέξα Μεηξηθήο Γιψζζαο
16

 θαη ην ηξαγνχδη ησλ γελεζιίσλ
17

 ζηηο 

γιψζζεο πνπ γλσξίδεη ην παηδί πνπ γηνξηάδεη.Η εθπαηδεπηηθφο 5 δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο ππνζηεξίδνληαοφηη κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαη νη παξαπάλσ 

πξαθηηθέο δελ επηηπγράλνπλ ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δσήο ησλ παηδηψλ, 

θαζψο, δελ ππάξρεη ε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ θαη, επνκέλσο, ζχλδεζε κε ηε γιψζζα θαη ηελ 

ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ηνπο.Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δεχηεξν 

εξσηεκαηνιφγην πξνθχπηεη φηη ε εθπαηδεπηηθφο 2 δηαθσλεί κε ην απφζπαζκα πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ αλαπηχζζεηαη φηαλ κνηξάδνληαη 

ηζηνξίεο θαη ζχκβνια ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Η εθπαηδεπηηθφο 3 δηαθσλεί ζρεηηθά κε ην φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηξνθνδνηεί 

ηηο γσληέο κε ζρεηηθφ πιηθφ πνπ ζπλδέεη ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη, ε εθπαηδεπηηθφο 2 απαληά 

«δελ γλσξίδσ» ζηελ πξφηαζε πνπ πξνεγήζεθε, δηαθσλεί, φκσο, ζην λα ππάξρνπλ κηθξέο 

γσληέο κε θσηνγξαθίεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, βηβιία ή ερνγξαθήζεηο ζηηο γιψζζεο ησλ παηδηψλ ζηε 

βηβιηνζήθε  ηεο ηάμεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιιηεξγνχλ 

ηνλ ζεβαζκφ, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ελδπλακψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ δελ 

έρνπλ κεηξηθή ηελ ειιεληθή. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 2,3 θαη 4 δειψλνπλ φηη δελ γλσξίδνπλ 

αλ ε επηινγή κνπζηθήο θαη ηξαγνπδηψλ απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ είλαη κηα θαιή 

πξαθηηθή απφ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληα θαη ηα παηδηάαλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα θαη απηνλνκία κέζσ ηεο ζπδήηεζεο γηα νηθνγελεηαθέο ζπλήζεηεο, κεηξηθή γιψζζα 

θαη αγαπεκέλα παηρλίδηα. 

3.3. Γηαρείξηζε ηεο Πνιπγισζζίαο  

Κνηλή νδφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά εθθξάδνληαη ζηηο άιιεο 
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Σην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δθπαηδεπηηθφ 1, απνθαζίζηεθε  φηη 

ε καγεηξηθή, ε νπνία απνηεινχζε κφληκε ελφηεηα ζην πξφγξακκα θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε δεχηεξε Πέκπηε 

ζα πιαηζησλφηαλ κε ζπληαγέο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

επηιέρζεθαλ 17 ζπλνιηθά ζπληαγέο (ειιεληθέο, ηνπξθηθέο, αξαβηθέο, ηζέρηθεο, ξσζηθέο αξκεληθέο θαη γαιιηθέο), 

ρσξίο, σζηφζν, λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο αληίζηνηρεο θαηαγσγήο, ρσξίο λα ππάξρεη εκπινθή ησλ 

αληίζηνηρσλ γισζζψλ ή ζχλδεζε κε ηηο ελ ιφγσ ρψξεο (γηνξηέο, έζηκα, πνιηηηζκηθά ζηνηρεία)θηι.  
16

Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηαο Ηκέξαο Μεηξηθήο Γιψζζαο νξγαλψζεθε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία θιήζεθαλ 

νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ κηινχλ άιιεο γιψζζεο λα δηαβάζνπλ ζε απνζπάζκαηα ν θαζέλαο ζηε κεηξηθή ηνπ ην 

παξακχζη «Τα ηξία γνπξνπλάθηα».  
17

Καηά ηνλ ενξηαζκφ γελεζιίσλ ζην ζρνιείν, φηαλ παξεπξίζθνληαλ γνλέαο κε κεηξηθή γιψζζα δηαθνξεηηθή 

απφ ηελ ειιεληθή ην ηξαγνχδη ησλ γελεζιίσλ ηξαγνπδηφηαλ ζηα ειιεληθά θαη ζηα ηνπξθηθά. 
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γιψζζεο απνηειεί ε κεηάθξαζε θαη ε επαλάιεςε απηνχ πνπ εθθξάδνπλ ηα παηδηά ζηελ 

Διιεληθή. Η εθπαηδεπηηθφο 2 δειψλεη φηη εθιακβάλεη ηε κε θαηαλφεζε ησλ φζσλ ιέγνληαη 

απφ ηα παηδηά ζε άιιε γιψζζα σο «αδπλακία» ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη πξνζπαζψληαο λα 

ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή ζηελ εξγαζία ή ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή. Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί 3 θαη 4 εθηφο απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο πνπ 

πξναλαθέξζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 2, ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ ηνπξθηθή γιψζζα 

πξνθεηκέλνπ λα επεμεγήζνπλ θάηη πνπ δελ έγηλε θαηαλνεηφ. Ωο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηγισζζίαο ησλ παηδηψλ αλαθέξνληαη : 

Δθπαηδεπηηθφο 1: «ην γεγνλόο όηη δελ είκαζηε αξλεηηθνί ζην λα κηιάλ ηα παηδηά θαη κέζα ζην 

ζρνιείν απηό πνπ ζέινπλε, ό, ηη ηνπο εθθξάδεη[...]». Δθπαηδεπηηθφο 4: «[…]ην παηρλίδη, κηιάλε 

κεηαμύ ηνπο ειεύζεξα, εθθξάδνληαη ειεύζεξα ηα παηδηά θαη, άξα, εθεί πέξα κπνξώ λα πσ όηη νη 

γιώζζεο πνπ μέξνπλ ηα παηδηά κεηαμύ ηνπο, αλαπηύζζνληαη θπξίσο κε ην παηρλίδη».Δπηπιένλ,νη 

εθπαηδεπηηθνί 1, 2 θαη 3 αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή 

ηελ Παγθφζκηα Ηκέξα Μεηξηθήο Γιψζζαο, σζηφζν, θαηά ηελ άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 5 ε 

δξαζηεξηφηεηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δελ ιεηηνχξγεζε εληζρπηηθά πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε.Απφ ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πξνθχπηνπλ επηπιένλ ζηνηρεία πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ησλ αληηιήςεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ 

ζρεηηθά κε ηηο άιιεο γιψζζεο. Η πξφηαζε «ν/ε εθπαηδεπηηθόο λα ελζαξξύλεη ηα παηδηά πνπ δελ 

έρνπλ σο κεηξηθή ηελ ειιεληθή λα κηινύλ ζηηο γιώζζεο ηνπο ζηελ ηάμε»δελ βξίζθεη ζχκθσλε 

ηελ εθπαηδεπηηθφ 2, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 3 θαη 4 απαληνχλ «δελ γλσξίδσ». Ωο πξνο ην «ν 

εθπαηδεπηηθόο λα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ραηξεηνύλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα»ε εθπαηδεπηηθφο 

4 δηαθσλεί θαη ε εθπαηδεπηηθφο 2 απαληά «δελ γλσξίδσ».Τέινο, νη εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 3 

δηαθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ δχν απφςεηο αληίζηνηρα ε θαζεκία, φηη «ε γισζζηθή δηδαζθαιία 

ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ πξόηεξε γλώζε ησλ παηδηώλ» (εθπαηδεπηηθφο 2) θαη «ν 

ζρεδηαζκόο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ζύκθσλα κε ηε γισζζηθό 

επίπεδν ησλ καζεηώλ» (εθπαηδεπηηθφο 3). 

Γ. Σπκπεξάζκαηα 

Σχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ παξαηέζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο 

πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηδάζθεη κηα Γ2 ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, εληνπίδνληαη ζεκεία πνπ ρξήδνπλ ελίζρπζεο. Παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δηαζέηνπλ κφλν νη εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 5. Η 

εθπαηδεπηηθφο 4 είλαη απφθνηηνο ηδησηηθήο ζρνιήο βξεθνλεπηνθνκίαο, ε εθπαηδεπηηθφο 1 δελ 

έρεη εμεηδίθεπζε ζε παηδηά απηψλ ησλ ειηθηψλ, θαζψο είλαη δαζθάια δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ε εθπαηδεπηηθφο 3 δελ έρεη θακία ζρεηηθή εηδίθεπζε. Ωο πξνο ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε 

δεηήκαηα δηδαθηηθήο ηεο Γ2, δηγισζζίαο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ε κφλε 

εθπαηδεπηηθφο πνπ δειψλεη πσο έρεη επηκνξθσζεί είλαη ε εθπαηδεπηηθφο 1, ρσξίο, σζηφζν, λα 

δηεπθξηλίδεη ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 2 θαη 5 δειψλνπλ 

πσο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 

3 θαη 4 δελ έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο ηνκείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
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Αμίδεη, λα ζεκεησζεί φηη ζε ζρεηηθή εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγηννη 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ ζεηηθέο ζην ελδερφκελν κηαο κειινληηθήο επηκφξθσζεο. Όπσο 

αλαθέξεη ε Σθνχξηνπ (2011) απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ίδηα ην 2008, νη 

εθπαηδεπηηθνί, παξά ην γεγνλφο φηη πηζαλφλ λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ή ζεκηλάξηα 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, δπζθνιεχνληαη ζηελ εθαξκνγή, θαζψο επίζεο θαη ζην λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο γιψζζεο θαη ηε ζεκαζία ηεο 

κεηξηθήο ζηελ εθκάζεζε Γ2. Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηά ε 

παξνχζα έξεπλα, φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηε ζπλέρεηα.Οη επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ εθκάζεζε κίαο Γ2 ζε πξψηκε ειηθία είλαη ηξεηο, απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 2, 3 θαη 4 

πνπ ζεσξνχλ φηη ην πξψηκν ηεο ειηθίαο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ επηηπρή θαηάθηεζε ηεο Γ2, ε 

άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 1 πνπ ππνζηεξίδεη πσο δελ πθίζηαηαη πξφσξε εθκάζεζε, φια 

καζαίλνληαη καδί θαη ε άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ 5,πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν 

εθκάζεζεο/θαηάθηεζεο θαη ηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Ωζηφζν, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε εθκάζεζε κίαο Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο πξέπεη λα ζπληειείηαη κε βησκαηηθφ ηξφπν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία θαη κέζνδνο ή φηη ην παηδί θαηαθηά κία γιψζζα, απιψο 

γηαηί βξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ φπνπ κηιηέηαη απφ θπζηθνχο νκηιεηέο (McLaughlin, 1995· 

Τabors, 2008).Όζνλ αθνξά ην γισζζηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ηηο ζπλεληεχμεηο, δηαθαίλεηαη φηη, ελψ 

αλαγλσξίδνπλ φηη ην γισζζηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ πνηθίιεη, σζηφζν, δελ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ε ειιεληθή απνηειεί κεηξηθή ή δεχηεξε/μέλε. Αληίθαζε 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη, ελψ ην πξνθίι ησλ παηδηψλ πεξηγξάθεηαη σο πνιππνιηηηζκηθφ θαη 

παξά ην γεγνλφο φηη ε πνιπγισζζία ησλ παηδηψλ είλαη αληηιεπηή απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο, 

εληνχηνηο, νη εθπαηδεπηηθνί 1,2 θαη 4 ζεσξνχλ φηη ε γιψζζα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε νη 

καζεηέο, είλαη ε Διιεληθή. Οη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη σο αηηηνιφγεζε ζηελ απάληεζή ηνπο 

είλαη φηη ην ζρνιείν δεκηνπξγήζεθε κε απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη φηη νη καζεηέο ζα ρξεηαζηνχλ 

θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο γηα ηε θνίηεζή ηνπο ζηα νκνγελεηαθά ζρνιεία.Αληηζέησο, ε 

Δθπαηδεπηηθφο 3 ππνζηεξίδεη φηη ηφζν ε εθκάζεζε ηφζν ηεο Τνπξθηθήο (γιψζζα ηεο ρψξαο), 

φζν θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ, δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα κειινληηθή επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε, ελψ ε εθπαηδεπηηθφο 5 δηαθνξνπνηεί ηε ζέζε ηεο ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάγθε 

γηα ελίζρπζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ, φπνηα θη αλ είλαη. Οη γισζζηθέο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ ζπλδένληαη κε ην ζθνπφ ίδξπζεο ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ ην ίδην ην ζρνιείν ηηο 

δηεξεπλά, ηηο εληνπίδεη θαη ηηο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ. 

Οη παξάγνληεο «θνίηεζε ζην ειιελφγισζζν ζρνιείν» θαη «κειινληηθή επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε» ζαθψο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, ψζηε λα δίλνληαη ίζεο επθαηξίεο 

γηα κάζεζε θαη εξγαζία, πιελ φκσο, νη γισζζηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο 

ζπλδένληαη πξσηίζησο κε ηελ αλάπηπμε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Ωο πξαθηηθέο ελίζρπζεο 

ζηελ εθκάζεζε/ θαηάθηεζε ηεο Γ2 αλαθέξνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο 1 θαη 2: ε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, φζν θαη σο πιηθφ 

γηα ελαζρφιεζεζην ζπίηη, ε επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ν 
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παηγληψδεο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ε ελαιιαγή ζεκαηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξαθηηθέο (παηγληψδεο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ελαιιαγή ζεκαηηθψλ, αμηνπνίεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ) ζπλάδνπλ 

θαηά έλα κέξνο κε ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, σζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

πξάμε ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεοθαη ζα ζπδεηεζείεθηελέζηεξαζε κειινληηθή 

αλαθνίλσζε. Δλδεηθηηθά, επηζεκαίλνληαη ηξία επηκέξνπο ζεκεία: ην πξψην είλαη ε 

επηβξάβεπζε ηεο ζσζηήο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ. Η 

πξνζέγγηζε πνπ ζέιεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα επηβξαβεχεη ηελ ζσζηή απάληεζε θαη φρη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα εθθξαζηεί ζηε γιψζζα-ζηφρν θαη, αθφκε, λα δηνξζψλεη ην παηδί 

επηδεηθηηθά ή λα επηκέλεη ζε έλα γισζζηθφ θαηλφκελν, φπσο ιφγνπ ράξηλ ηα 

άξζξα,πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ εθκάζεζε/θαηάθηεζε ηεο Γ2 πξνθαιεί εξσηεκαηηθά σο 

πξνο ηελ παηδαγσγηθή ηεο ππφζηαζε, εηδηθά, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζηηο ειηθίεο γηα ηηο 

νπνίεο γίλεηαη ιφγνο, ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε ζηάδην θαηάθηεζεο θαη ηεο κεηξηθήο ηνπο ζηελ 

νπνία θάλνπλ επίζεο ιάζε(Tabors, 2008).Τν δεχηεξν ζεκείν πνπ αμίδεη λα ζπδεηεζεί 

πεξαηηέξσ, είλαη ε αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη ε αλάζεζε 

εξγαζίαο γηα ην ζπίηη. Ο ηξφπνο πνπ εθαξκφδεηαη ε ελ ιφγσ πξαθηηθή, εγείξεη 

πξνβιεκαηηζκνχο εηδηθά γηαηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ ε νηθνγέλεηά ηνπο δελ γλσξίδεη ηελ 

Διιεληθή θαη, ζπλεπψο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο γνληνχ θαη παηδηνχ ζηε 

Γ2, νχηε ε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ, ελψ, επηπιένλ, απαηηείηαη απφ ηνπο καζεηέο 

λα δηεθπεξαηψζνπλ εξγαζία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Τν 

ηξίην ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ πξνζνρήο θαη δηεξεχλεζεο, είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο εβδνκάδαο, σο πξαθηηθήο πνπ εληζρχεη ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο σο Γ2. 

Η θαηαζθεπή δελ απνηειεί κέζν δηδαζθαιίαο, νχηε παηρλίδη κε ην νπνίν γνλέαο θαη παηδί ζα 

αζρνιεζνχλ ζην ζπίηη. Δπηπξφζζεηα, γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ Διιεληθή ν 

γξαπηφο ιφγνο πνπ πξνζηίζεηαη ζε θάζε θαηαζθεπή δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί αθνξκή 

γηα αιιειεπίδξαζε ζηε γιψζζα-ζηφρν. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πνιπγισζζία θαη ηελ 

πνιππνιηζκηθφηεηα, δηεμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε φπνηα αλαθνξά γίλεηαη, αθνξά 

κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (Μαγεηξηθή, Παγθφζκηα Ηκέξα Μεηξηθήο Γιψζζαο, ηξαγνχδη 

γελεζιίσλ), πνπ απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε ζην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ηξφπνο πνπ 

εθαξκφδνληαηνη ελ ιφγσ πξαθηηθέοακθηζβεηείηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ 5 ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη ζηεξνχληαη δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο. Η άπνςε ηεο εξεπλήηξηαο είλαη φηη 

ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ πξαθηηθψλ ρξήδεη,επίζεο, πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην 2 ζην νπνίν παξαηέζεθαλ ζρεηηθά απνζπάζκαηα ησλ 

ΑΠ κε πεξηγξαθέο πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, πξνθχπηεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαθσλνχλ ή 

εκθαλίδνληαη αλαπνθάζηζηνη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ πξαθηηθψλ ζην 

ζρνιείν ηνπο, σζηφζν, αληίθαζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη, θαηά δήισζή ηνπο,αθνινπζνχλ ηα 

ελ ιφγσ ΑΠ.Σπλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη νη εθπαηδεπηηθνί αξθνχληαη ζηελ αλνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο παξνπζίαο ησλ άιισλ γισζζψλ θαη θνπιηνχξσλ θαη φρη ζηελ 

νπζηαζηηθή απνδνρή θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο 1 θαη 
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3 γίλεηαη ιφγνογηα ηε γισζζηθή αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ, 

παξαηήξεζε εχζηνρε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή ηνπο 

κε ηα παηδηά, σζηφζν, δελ θαίλεηαη ζηελ πξάμε λα ζηεξίδνπλ ηελ εκπινθή άιισλ γισζζψλ 

ζην πξφγξακκα.Οη ξήζεηο«Δελ απαγνξεύνπκε ζηα παηδηά λα κηινύλ, άιιεο γιώζζεο» θαη 

«ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δξαζηεξηόηεηα όηαλ εθθξάδνληαη ζε άιιε 

γιώζζα»θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ κεηαβεί απφ ην ζηάδην ηεο αλνρήο ζε 

απηφ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ 

ηνπο.Αθφκε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ, νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα 

πνπ εμέηαζε ε παξνχζα έξεπλαθαη πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Υπφ απηφ ην πξίζκα ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο 

σο Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο,είλαη, θαηά ηελ άπνςε ηεο εξεπλήηξηαο, επηηαθηηθή θαη 

δεδνκέλε.Ωζηφζν, δελ ακθηζβεηνχληαη νη θαιέο πξνζέζεηο, ε εκπεηξία θαη ε ζθιεξήεξγαζία 

πνπ απαηηείηαη απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλγηα ηελ επηβίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ.Όπσο πξναλαθέξζεθε ηφζν ζηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ, φζν θαη ζε επηκέξνπο 

ζεκεία ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ε έξεπλα επεθηάζεθε θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε 

κειέηε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνοπνπ ζρεδηάδεηαη θαη εθπνλείηαη απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηδάμνπλ ηελ Διιεληθήο σο Γ2 ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Τα απνηειέζκαηά ησλ έηεξσλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα ζπδεηεζνχλ ζε επφκελεο αλαθνηλψζεηο.  
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