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Abstract: This paper presents the results of a survey conducted among PE60 and PE06
teachers who implement the programme "Introduction of the English language to
Kindergarten" (EAN) in the Region of Eastern Macedonia and Thrace. The aim of the
research was to assess the first thoughts of teachers from the implementation of the
programme (September to November) in three main axes that concern the achievement of the
objectives of the programme, the cooperation of kindergarten teachers with English teachers
and last but not least the effectiveness of the training and support.of teachers during this first
period. The research involved 318 teachers. Important conclusions were drawn that could
contribute to the qualitative approach of the whole project.
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Πεξίιεςε: Σηελ παξνύζα εξγαζία εθηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ60 θαη ΠΔ06 πνπ θαηά ην ηξίκελν
(Σεπηέκβξηνο - Ννέκβξηνο 2021) εθαξκόδνπλ ην πξόγξακκα «Ειζαγωγή ηης Αγγλικής
γλώζζας ζηο πρόγραμμα ηοσ Νηπιαγωγείοσ» (ΔΑΝ) ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Σηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απνηίκεζε ησλ πξώησλ εθηηκήζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηξεηο θύξηνπο άμνλεο πνπ αθνξνύλ
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηε ζπλεξγαζία λεπηαγσγώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ αγγιηθήο, θαζώο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηκόξθσζεο θαη ηεο
ππνζηήξημεο πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ην πξώην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 318 εθπαηδεπηηθνί θαη από ηε δηεξεύλεζε ησλ
απνηειεζκάησλ εμήρζεζαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηθαλά λα ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο.
Λέμεηο θιεηδηά: Αγγιηθή γιώζζα, Νεπηαγσγείν

Δηζαγσγή
Σύκθσλα κε ην Φ.80378/ΓΓ4 «Ειζαγωγή ηης Αγγλικής γλώζζας ζηο πρόγραμμα ηοσ
Νηπιαγωγείοσ», από ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 εηζάγεηαη ζην πξσηλό ππνρξεσηηθό
πξόγξακκα ησλ Νεπηαγσγείσλ ηεο ρώξαο ε Αγγιηθή γιώζζα κέζα από δεκηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, βησκαηηθνύ ραξαθηήξα. Η εηζαγσγή ηεο Αγγιηθήο γίλεηαη κε ηε δηάζεζε
εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ06 γηα δύν δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδνκάδα, ζε θάζε ηκήκα ηνπ πξσηλνύ
ππνρξεσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ Νεπηαγσγείσλ, ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ/ηελ
λεπηαγσγό ηνπ ηκήκαηνο. Ο/Η λεπηαγσγόο θαηά ηηο ώξεο απηέο παξακέλεη ζηελ ηάμε
ιακβάλνληαο ελεξγό κέξνο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηελ
νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ζπλαπνθαζίδνληαη από ηνπο/ηηο δύν εθπαηδεπηηθνύο
(ΠΔ06 θαη ΠΔ60).
Σθνπόο ηεο ελζσκάησζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην Νεπηαγσγείν είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ - κεζνδνινγηθά θαη ζεκαηηθά - ζε ζρέζε κε ηε γισζζηθή
θαη νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνιπγισζζηθήο επίγλσζεο, ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ελεξγνύ πνιίηε ζηε
ζύγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία.
Σύκθσλα κε ην ελ ιόγσ ΦΔΚ πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξώηε επαθή ηνπ
παηδηνύ κε ηελ μέλε γιώζζα απνηεινύλ ε εμεηδηθεπκέλε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Αγγιηθήο Γιώζζαο (ΠΔ06) γηα ηελ εηζαγσγή ηεο μέλεο γιώζζαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο
ειηθίαο θαζώο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ60 γηα ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο,
ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο κέζσ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, θαζώο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ Αγγιηθήο γιώζζαο κε ηνπο/ηηο Νεπηαγσγνύο γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ
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εθπαηδεπηηθνύ θαη παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, πξνβιέθζεθε ππνρξεσηηθή επηκόξθσζε ησλ αξκόδησλ Σ.Δ.Δ.
(ΠΔ06 θαη ΠΔ60) θαζώο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ Αγγιηθήο γιώζζαο θαη ησλ Νεπηαγσγώλ
από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2021, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο παξακέηξνπο
θαη ηε ζεκαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ Αγγιηθώλ ζην Νεπηαγσγείν, λα αληηιεθζνύλ ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπηαγσγείνπ σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε
ελόο ζπλεξγαηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηα αγγιηθά θαη λα αλαπηύμνπλ θαηάιιειε κεζνδνινγία.
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επηκόξθσζεο, ε Οκάδα Έξγνπ ηνπ ΔΚΠΑ δηνξγάλσζε ζηηο
15/12/2021 Ηκεξίδα γηα εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ60 θαη ΠΔ06, ζην πιαίζην ηεο νπνία
παξνπζηάζακε ηελ εηζήγεζε κε ζέκα: «Οη πξώηνη κήλεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Δ.Α.Ν. Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπλεξγαζία, ππνζηήξημε θαη επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ: ε πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο». Πξόθεηηαη
νπζηαζηηθά γηα ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κεηαμύ 318 εθπαηδεπηηθώλ
πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην πξώην απηό δηάζηεκα
ηεο εθαξκνγήο ηνπ.
Σην θείκελν πνπ αθνινπζεί εθηίζεληαη ηα θύξηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία
ζπδεηνύληαη ζην πιαίζην ελόο ζρεηηθνύ κε ην ζέκα ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ.

1. Δθκάζεζε ηεο αγγιηθήο ζε πξώηκε ειηθία – ζεσξεηηθά δεδνκέλα
Σύκθσλα κε ηνπο Curtain & Pesola (1988) ηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ κία γιώζζα ζε κηθξή
ειηθία απνθηνύλ έλα πιενλέθηεκα ζηελ εθκάζεζή ηεο, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα
ραξαθηεξηζηεί σο ρξνληθό. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη κία ζπζρέηηζε ηνπ ρξόλνπ πνπ
αθηεξώλεηαη ζηελ εθκάζεζε κηαο γιώζζαο θαη ζηελ επάξθεηα γηα απηή πνπ απνθηνύλ νη
καζεηέο/ηξηεο. Σπλάκα, όπσο επηζεκαίλνπλ νη Baker & Prys Jones (1998), νη καζεηέο/ηξηεο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο από κία πξώηκε ειηθία, πέξα
από ηα θαζαξά γλσζηαθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνθηνύλ έλαληη άιισλ καζεηώλ/ηξηώλ,
απνθηνύλ θαη επηθνηλσληαθά, αιιά θαη πνιηηηζκηθά πιενλεθηήκαηα.
Βεβαίσο, παξάιιεια αλαπηύζζεηαη θαη έλαο αληίινγνο ν νπνίνο εδξάδεηαη ζε αληηιήςεηο, όηη
ε εηζαγσγή ηεο μέλεο γιώζζαο ζε πνιύ κηθξή ειηθία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζύγρπζε
αλάκεζα ζηελ πξώηε γιώζζα θαη ζηελ μέλε. Σρεηηθά κε ην δήηεκα απηό εδώ θαη πνιιά
ρξόληα έξεπλεο δείρλνπλ ηελ ππεξίζρπζε ησλ δίγισζζσλ ζε ζρέζε κε ηνπο/ηηο
κνλόγισζζνπο/εο καζεηέο/ηξηεο (Peal & Lambetr, 1962). Μάιηζηα, άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ
πσο ε μέλε γιώζζα όρη κόλν δελ παξαθσιύεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξώηεο, αιιά ηελ
δηεπθνιύλεη (Kecskés & Papp, 2000).
Η επαθή όκσο ησλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηελ μέλε γιώζζα, έρεη θαη άιια νθέιε γη’ απηά θαζώο
ηα θέξλεη ζε επαθή κε έλα λέν πνιηηηζκό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, αθππλίδεηαη ε
πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή ηνπο ζπλείδεζε θαζώο, κάιηζηα απνθηνύλ ζεηηθή ζηάζε
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απέλαληη ζε δεηήκαηα εηεξόηεηαο. Οη Γξίβα & Σέκνγινπ (2013), αλαθέξνπλ ζρεηηθά πσο
όηαλ δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία λα γλσξίζνπλ έλαλ άιινλ πνιηηηζκό, ηόηε απηά ζέβνληαη
θαη εθηηκνύλ ηηο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο θαη θνπιηνύξεο. Η ελαζρόιεζε, κάιηζηα κε ηνλ
πνιηηηζκό απηό ηα θαζηζηά ηθαλά λα νδεγνύληαη θαη ζε πςειόηεξα επίπεδα λνεκνζύλεο
(Kocaman& Kocaman, 2012).

2. Η έξεπλα
Η έξεπλα αθνξά ζε εθπαηδεπηηθνύο (λεπηαγσγνύο θαη αγγιηθήο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δ.Α.Ν) ζηα λεπηαγσγεία ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο Θξάθεο, θαηά ην πξώην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Σεπηέκβξηνο
έσο Ννέκβξηνο 2021). Σηόρνο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ πξώησλ ηνπο εθηηκήζεσλ αλαθνξηθά
κε:
● ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο,
● ηε ζπλεξγαζία λεπηαγσγώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ αγγιηθήο,
● ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηκόξθσζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ είραλ ζε απηό ην
ρξνληθό δηάζηεκα νη εθπαηδεπηηθνί
Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ελόο αλώλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν
ζρεδηάζηεθε κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Docs θαη ζηάιζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο κέζσ ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σηε
ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληαπνθξίζεθαλ 318 εθπαηδεπηηθνί, από ηνπο/ηηο
νπνίνπο/εο ην 96,9% ήηαλ γπλαίθεο (γξάθεκα 1).

Γξάθεκα 1. Φύιν

Από ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ζεο εθπαηδεπηηθνύο, ην 83,6% ήηαλ Νεπηαγσγνί θαη ην ππόινηπν
16,4% αγγιηθήο γιώζζαο (γξάθεκα 2).
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Γξάθεκα 2. Δηδηθόηεηα

Σην γξάθεκα 3 πνπ αθνινπζεί δηαθξίλνληαη ηα ρξόληα ππεξεζίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ
ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθώλ (γξάθεκα 3).

Γξάθεκα 3. Χξόληα ππεξεζίαο

3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζώο θαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ
κεηαβιεηώλ πνπ παξνπζίαζαλ θάπνην ελδηαθέξνλ.
Σηελ εξώηεζε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο ε εθκάζεζε ηεο δεύηεξεο μέλεο
γιώζζαο ζηε λεπηαθή ειηθία όρη κόλν δελ δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξώηεο, αιιά ηελ
εληζρύεη;, νη απαληήζεηο θηλήζεθαλ ζηελ πην θάησ θιίκαθα, όπνπ ε απάληεζε 1 αθνξά ην
θαζόινπ θαη ε απάληεζε 5 ην ζπκθσλώ απόιπηα (γξάθεκα 4).
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Γξάθεκα 4. Σπζρέηηζεο πξώηεο-δεύηεξεο γιώζζαο

Σηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ παξαηεξήζεθε κία αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε απαληήζεσλ
κεηαμύ ησλ δύν εηδηθνηήησλ, όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 5 πνπ αθνινπζεί.

Γξάθεκα 5. Σπζρέηηζεο πξώηεο-δεύηεξεο γιώζζαο κεηαμύ εηδηθνηήησλ

Σηελ εξώηεζε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο ε πξώηκε εηζαγσγή ηεο
αγγιηθήο γιώζζαο θάλεη ηα παηδηά λα θνπξαζηνύλ κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίζνπλ κε
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηε θνίηεζε ηνπο ζην λεπηαγσγείν;, νη απαληήζεηο βξίζθνληαη ζε
πνιύ κεγάιν βαζκό ζηελ θαηεγνξία 1 πνπ αθνξά ζην θαζόινπ (γξάθεκα 6).

Γξάθεκα 6. Σπλαηζζήκαηα παηδηώλ
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Σηελ εξώηεζε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιώζζαο
ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ παηγληώδε ηξόπν πνπ γίλεηαη πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηα παηδηά θαη
απνηειεί βαζηθό εζσηεξηθό θίλεηξν γηα λα ζπλερίζνπλ θαη ζηηο επόκελεο ηάμεηο;, νη
απαληήζεηο βξίζθνληαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ζηελ θαηεγνξία 5 πνπ αθνξά ζην ζπκθσλώ
απόιπηα (γξάθεκα 7).

Γξάθεκα 7. Δζσηεξηθά θίλεηξα

Σηελ εξώηεζε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη ε επαθή ησλ κηθξώλ παηδηώλ κε
ηελ μέλε γιώζζα ζπκβάιιεη ζην λα αλαπηπρζεί ε πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή ηνπο
ζπλείδεζε;, νη απαληήζεηο θαηαηάζζνληαη ζηηο πςειόηεξεο θαηεγνξίεο 4 θαη 5 (γξάθεκα 8).

Γξάθεκα 8. Πνιππνιηηηζκηθή θαη πνιπγισζζηθή ζπλείδεζε

Σηελ εξώηεζε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο έλα ζεκαληηθό όθεινο από ηελ
εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζηα λεπηαγσγεία είλαη όηη ηα λήπηα αληηιακβάλνληαη
θαιύηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεηξηθήο ηνπο γιώζζαο, θαζώο κεηαθέξνπλ ζηξαηεγηθέο από
απηή ζηελ μέλε γιώζζα θαη απνθηνύλ κεηαγισζζηθή ζπλείδεζε;, νη πεξηζζόηεξεο
απαληήζεηο θηλνύληαη ζε έλα κέζν επίπεδν κε ζεηηθή ηάζε (θαηεγνξίεο 3 θαη 4) (γξάθεκα 9).
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Γξάθεκα 9. Λεηηνπξγία κεηξηθήο γιώζζαο

Σηελ εξώηεζε ζε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ηελ άπνςε πσο όηαλ ε εθκάζεζε ηεο μέλεο
γιώζζαο μεθηλάεη γηα ηα παηδηά λσξίο, ηόηε έρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο λα αλαπηύμνπλ ηε
γιώζζα ζε επίπεδν θπζηθνύ νκηιεηή;, ε θαηεγνξία 4 ζπγθεληξώλεη ην πςειόηεξν πνζνζηό
απαληήζεσλ (γξάθεκα 10).

Γξάθεκα 10. Γιώζζα ζε επίπεδν θπζηθνύ νκηιεηή

Σηελ εξώηεζε πνηνπο ζηόρνπο εθηηκάηε όηη πεηπραίλεη πεξηζζόηεξν ην πξόγξακκα Δ.Α.Ν;,
επηθξάηεζαλ νη πην θάησ:
● Σεβαζκόο γηα άηνκα ή νκάδεο δηαθνξεηηθέο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά 65,4%
● Δπαηζζεηνπνίεζε ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθόηεηα 64,4%
● Αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα ηελ εθκάζεζή θαη άιισλ μέλσλ γισζζώλ 59%
● Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 42,2%
● Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθώλ δεμηνηήησλ 40%
● Απηνεθηίκεζε 33,7%
● Δπαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ην ξόιν ηεο κεηξηθήο γιώζζαο θαη πνιηηηζκνύ 24,8%

Οη επόκελεο εξσηήζεηο επηθεληξώζεθαλ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο. Έηζη ζηελ εξώηεζε ζε πνην
βαζκό ζεσξείηε πσο νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο απνδέρνληαη ηελ ύπαξμε δπν εθπαηδεπηηθώλ
ζηελ ηάμε;, ν βαζκόο ζπλεξγαζίαο αμηνινγήζεθε ζηελ πςειόηεξε θιίκαθα (γξάθεκα 11).
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Γξάθεκα 11. Απνδνρή εηδηθνηήησλ

Ωζηόζν, κεηαμύ ησλ εηδηθνηήησλ παξαηεξήζεθε κία δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο πνπ
δόζεθαλ, θαζώο ην 65% ησλ θαζεγεηώλ αγγιηθήο θαηαηάζζεη ηελ απνδνρή ζην επίπεδν 5, ηε
ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηό λεπηαγσγώλ είλαη ζην 38% (γξάθεκα 12).

Γξάθεκα 12. Απνδνρή εηδηθνηήησλ αλά εηδηθόηεηα

Η επόκελε εξώηεζε δηεξεπλά ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο όπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα
απαληήζνπλ ζηελ εξώηεζε: Σε πνην βαζκό ζπκθσλείηε πσο ε ζπλεξγαζία ζαο κε ηελ/ηνλ
λεπηαγσγό ή εθπαηδεπηηθό αγγιηθήο αληίζηνηρα, ζάο βνεζάεη λα αληαπνθξηζείηε ζηηο
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ζαο ζηε ζρνιηθή ηάμε;. Γηαπηζηώλεηαη πσο ν βαζκόο
ζπλεξγαζίαο αμηνινγήζεθε ζηελ πςειόηεξε θιίκαθα (γξάθεκα 13).
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Γξάθεκα 13. Βαζκόο ζπλεξγαζίαο

Ωζηόζν θαη ζηελ πεξίπησζε απηή κεηαμύ ησλ εηδηθνηήησλ παξαηεξήζεθε κία
δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ, θαζώο ην 70% ησλ θαζεγεηώλ αγγιηθήο
θαηαηάζζεη ηε ζπλεξγαζία ζην επίπεδν 5 ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό λεπηαγσγώλ βξίζθεηαη
ζην 13% (γξάθεκα 14).

Γξάθεκα 14. Βαζκόο ζπλεξγαζίαο αλά εηδηθόηεηα

Σηελ εξώηεζε θαηά πόζν ε εθπαίδεπζή ζαο (πξνπηπρηαθό θαη ελδερνκέλσο κεηαπηπρηαθό
επίπεδν) ζάο πξνεηνίκαζε ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηνλ/ηελ λεπηαγσγό
ή εθπαηδεπηηθό αγγιηθήο αληίζηνηρα ζηε ζρνιηθή ηάμε;, ην επίπεδν ησλ απαληήζεσλ
θηλήζεθε ζε ρακειά επίπεδα, ηόζν ζπλνιηθά, όζν θαη ζε επίπεδν εηδηθνηήησλ (γξάθεκα 15).

Γξάθεκα 15. Δθπαίδεπζε γηα ηε ζπλεξγαζία

Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο εζηίαζαλ ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο θαη επηκόξθσζεο. Έηζη ζηελ
εξώηεζε ε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε από ηνπο Σπληνληζηέο ΠΔ60 θαη ΠΔ06 αληίζηνηρα, ζε
πνηα ζέκαηα επηζπκείηε λα εζηηάδεη πεξηζζόηεξν; Τα ζέκαηα πνπ θπξηάξρεζαλ ήηαλ:
● ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα 78,3%
● ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 35,5%
● ζηελ κεηαμύ ζαο αλάπηπμε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο (λεπηαγσγνί θαη
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αγγιηθήο γιώζζαο) 33,6%
● ζην λα θαηαλνήζεηε ηε θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξνγξάκκαηνο 25,2%
● ζην λα έξζεηε ζε επαθή κε ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο 17,9%
● ζηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 11,9%
Σην ίδην πιαίζην θαη ε επόκελε εξώηεζε αθνξά ζηνπο ζηόρνπο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεί
πεξηζζόηεξν ε επίζεκε επηκόξθσζε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ. Οη απαληήζεηο αθνξνύλ:
● ζην πιαίζην εηζαγσγήο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην πξόγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ
76,8%
● ζηε θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο 58,9%
● ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα αγγιηθά
43,4%
● ζηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο 37,1%
● ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ γεληθόηεξα 25,5%
● ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνύ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο λεπηαγσγώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ
αγγιηθήο 34,1%
● ζηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 4,6%
Τέινο, κηα ηειεπηαία εξώηεζε αλνηρηνύ ηύπνπ αθνξνύζε ζε πηζαλέο πξνηάζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ. Σηελ εξώηεζε απηή αληαπνθξίζεθαλ 77 εθπαηδεπηηθνί, νη απαληήζεηο ησλ
νπνίσλ νκαδνπνηήζεθαλ ζεκαηηθά ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
Η πξώηε από απηέο αθνξνύζε ην αίηεκα γηα ιηγόηεξε ζεσξία θαη πεξηζζόηεξε πξάμε, θαζώο
αθηεξώζεθαλ πνιιέο ώξεο, ζπδήηεζεο θαη επηκόξθσζεο πάλσ ζε ζεσξεηηθά ζέκαηα θαη ζε
ιηγόηεξν πξαθηηθά. Σην πιαίζην απηό ηνλίζηεθε όηη ζα ήηαλ ρξήζηκεο γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θάπνηεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο. Μία δεύηεξε θαηεγνξία αθνξνύζε ζην αίηεκα
γηα πεξηζζόηεξε επηκόξθσζε ε νπνία ζα εζηηάδεη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα θαη ζα έρεη
βησκαηηθό ραξαθηήξα. Δπίζεο, αλαθέξζεθαλ δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ
ησλ εηδηθνηήησλ, από ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο, έσο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κόλν από Νεπηαγσγνύο. Τέινο κία ζεηξά ζεκάησλ εζηίαδαλ ζε ηερληθά
δεηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ πξσηίζησο ζηηο πιαηθόξκεο πινπνίεζεο ηεο επηκόξθσζεο.

Σπκπεξάζκαηα-Σπδήηεζε-Πξνηάζεηο
Από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ δηαπηζηώζεθε όηη ε εθκάζεζε ηεο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο
ζηε λεπηαθή ειηθία, εληζρύεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξώηεο. Σην ζπκπέξαζκα απηό ζπκθσλεί ην
ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ, αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί αγγιηθήο γιώζζαο θαίλεηαη λα
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ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε απηή ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό.
Γηαπηζηώζεθε αθόκε πσο ε πξώηκε εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, δελ θνπξάδεη ηα παηδηά
θαη κε ηελ έλλνηα απηή δελ απνηειεί εκπόδην ζηε θνίηεζή ηνπο, νύηε επηβαξύλεη ηνλ ςπρηθό
ηνπο θόζκν κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Απελαληίαο, όηαλ ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε παηγληώδε
ηξόπν ηόηε πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηα παηδηά θαη απνηειεί βαζηθό εζσηεξηθό θίλεηξν γηα
λα ζπλερίζνπλ θαη ζηηο επόκελεο ηάμεηο. Σπλάκα, ε εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζηα
λήπηα ηα βνεζάεη ζε έλα ζεκαληηθό βαζκό ζην λα αληηιακβάλνληαη θαιύηεξα ηελ ιεηηνπξγία
ηεο κεηξηθήο ηνπο γιώζζαο, θαζώο κεηαθέξνπλ ζηξαηεγηθέο από απηή ζηελ μέλε γιώζζα θαη
απνθηνύλ κεηαγισζζηθή ζπλείδεζε, ελώ έρνπλ θαη πνιιέο πηζαλόηεηεο λα αλαπηύμνπλ ζηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ηε γιώζζα θαη ζε επίπεδν θπζηθνύ νκηιεηή.
Δίλαη όκσο ζεκαληηθό όηη ε επαθή ησλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηελ μέλε γιώζζα, πέξα από ηε
γλσζηηθή αμία πνπ έρεη, ζπκβάιιεη παξάιιεια ζην λα αλαπηπρζεί ε πνιππνιηηηζκηθή θαη
πνιπγισζζηθή ζπλείδεζε ησλ παηδηώλ. Άιισζηε νη ζεκαληηθόηεξνη ζηόρνη πνπ
επηηπγράλνληαη από ην πξόγξακκα, ζύκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηείραλ είλαη
ν ζεβαζκόο γηα άηνκα ή νκάδεο δηαθνξεηηθέο γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά, θαζώο θαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθόηεηα.
Αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ θαη ππάξρεη ζπκθσλία ζηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο όηη
δειαδή νη καζεηέο/ηξηεο απνδέρνληαη ηελ ύπαξμε δπν εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηάμε, θαζώο θαη
όηη ε ζπλεξγαζία κε ηελ/ηνλ λεπηαγσγό ή εθπαηδεπηηθό αγγιηθήο αληίζηνηρα, βνεζάεη ζηελ
πξνζέγγηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ελ ηνύηνηο,
ζηηο απαληήζεηο κεηαμύ ησλ εηδηθνηήησλ παξαηεξήζεθαλ άμηεο ιόγνπ δηαθνξνπνηήζεηο. Έηζη,
νη θαζεγεηέο αγγιηθήο θαηαηάζζνπλ ζε πςειόηεξα επίπεδα ην πιαίζην απηήο ηεο
ζπλεξγαζίαο. Απηό ην ζέκα, σζηόζν αλαδεηθλύεηαη θαη κέζα από ηελ αλνηρηνύ ηύπνπ
εξώηεζε, όπνπ αλαδεηθλύεηαη ε αλαγθαηόηεηα κηαο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο απηήο ηεο ζρέζεο.
Άιισζηε, ηόζν νη λεπηαγσγνί, όζν θαη νη θαζεγεηέο αγγιηθήο ζπκθσλνύλ ζην όηη, ζε
επίπεδν βαζηθώλ ζπνπδώλ ή αθόκε θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, δελ είραλ ηελ επθαηξία λα
πξνεηνηκαζηνύλ γηα έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν κάιηζηα απνπζηάδεη θαη ζπλνιηθά σο
θνπιηνύξα από ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.
Βεβαίσο, ην ζέκα απηό επηδέρεηαη θάπνηαο βειηίσζεο ε νπνία κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα από
ηελ επηκόξθσζε, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη απηή, ζύκθσλα θαη κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ
ζπκκεηερόλησλ, ζα είλαη πεξηζζόηεξν πξαθηηθή θαη βησκαηηθή θαη εζηηαζκέλε ζε δεηήκαηα
ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο.
Τα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ Curtain & Pesola
(1988), ζύκθσλα κε ηα νπνία όηαλ ηα παηδηά καζαίλνπλ κία γιώζζα ζε κηθξή ειηθία
απνθηνύλ έλα πιενλέθηεκα ζηελ εθκάζεζή ηεο. Δπίζεο επηβεβαηώλνπλ θαη ηηο απόςεηο ησλ
Baker & Prys Jones (1998), όηη νη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία δηαδηθαζία
εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο από κία πξώηκε ειηθία, πέξα από ηα θαζαξά γλσζηαθά
πιενλεθηήκαηα πνπ απνθηνύλ έλαληη άιισλ καζεηώλ/ηξηώλ, απνθηνύλ θαη επηθνηλσληαθά,
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θαη πνιηηηζκηθά πιενλεθηήκαηα, θαζώο αθππλίδεηαη ε πνιππνιηηηζκηθή θαη
πνιπγισζζηθή ηνπο ζπλείδεζε.
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