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Abstract: This research explores if the profile of kindergarten teachers bears an impact on 

their perception towards the idea of introducing a foreign language, especially the English 

language as a separate subject in the kindergarten. More specifically, it was explored whether 

and to what extent socio-demographic information concerning each kindergarten teacher 

separately (e.g. years of service, age, language knowledge e.t.c.) is related to adopting such an 

innovation or not. The quantitative approach and closed-ended questionnaires, which were 

completed by teachers currently working at public kindergartens throughout Greece were used 

as methodological tools. The sample surveyed was 50 kindergarten teachers and the statistical 

analysis of the quantitative data was carried out with the SPSS software package, which is 

used for complex statistics. Τhis research project depicted that certain factors, which are 

related to each pre-school educator separately, such as age, additional academic and 

vocational training,teaching experience, the school area  and so on have no influence on their 

opinion concerning the incorporation of the English language in the kindergarten. 

Keywords: Profile, perceptions of pre-school educators, English at Greek kindergarten, 

curriculum, school subject, pre-school education. 

Πεξίιεςε: Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα αλαδείμεη ηελ πηζαλφηεηα επίδξαζεο ηνπ 

πξνθίι ησλ λεπηαγσγψλ ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή κηαο μέλεο γιψζζαο, 

εηδηθφηεξα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Νεπηαγσγείν. 

Αλαιπηηθφηεξα, δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν θαη ζε πνην βαζκφ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε λεπηαγσγφ μερσξηζηά (π.ρ. έηε πξνυπεξεζίαο, ειηθία, γλψζε 

αγγιηθήο γιψζζαο θ.η.ι.) ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ηεο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ή φρη απηήο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Η έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 

πνζνηηθήο κεζφδνπ αλάιπζεο θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα 

κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ δφζεθαλ ζε λεπηαγσγνχο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο. Τν δείγκα  πνπ κειεηήζεθε αθνξά 50 λεπηαγσγνχο ηεο  ρψξαο καο θαη  ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ  έγηλε  κε  ην ινγηζκηθφ παθέην SPSS γηα 
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ζχλζεηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εγρείξεκα 

θαηαδεηθλχεηαη φηη ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε λεπηαγσγφ, 

φπσο ε ειηθία,ε επηκφξθσζε θαη ε θαηάξηηζή ηεο,ε δηδαθηηθήο ηεο πξνυπεξεζία, ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζρνιείνπ θηι. δελ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηεο γηα ηελ έληαμε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν. 

Λέμεηο –θιεηδηά: Πξνθίι λεπηαγσγψλ, αληηιήςεηο λεπηαγσγψλ, Αγγιηθά ζην Διιεληθφ 

Νεπηαγσγείν, γλσζηηθφ αληηθείκελν, αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.  

1. Δηζαγσγή 

Τα ηειεπηαία ρξφληα έληνλνο είλαη ν δηάινγνο γχξσ απφ ηελ έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζεο θαη ήδε νη εθπαηδεπηηθέο αηδέληεο έρνπλ ήδε αλαδηακνξθσζεί ζε 

απηή ηε βάζε, ψζηε ζην απψηεξν κέιινλ ε δηδαζθαιία κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ Αγγιηθψλ σο κηα άιιε linguafranca, λα εληαρζεί θαη ζηα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ Νεπηαγσγείνπ, φπσο ήδε ζπκβαίλεη ζε αξθεηέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο. Φπζηθά,  κηα ηέηνηα εμέιημε δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηνπο 

ηνπο θχθινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πην πνιχ ηνλ θιάδν ησλ Νεπηαγσγψλ, ζρεηηθά κε ην 

πψο κηα ηέηνηα θαηλνηνκία ζα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο ηάμεηο ησλ Νεπηαγσγείσλ ηεο 

ρψξαο καο. 

Ωο ελ ελεξγεία Νεπηαγσγνί ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνβιεκαηηζηήθακε  αξθεηά γχξσ απφ 

δηάθνξα δεηήκαηα πνπ εγείξεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηλνηνκία θαη αληαιιάμακε απφςεηο γηα ην 

ελ ιφγσ ζέκα κε πνιιέο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ καο. Μέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα, ινηπφλ, ε 

αίζζεζε πνπ απηφκαηα δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ν θιάδνο ησλ Νεπηαγσγψλ πιένλ «δηράδεηαη» 

σο πξνο ηηο ζέζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ επηθείκελε έληαμε ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο ζην ειιεληθφ Νεπηαγσγείν.  Έηζη, πξνέθπςε αβίαζηα ε επηζπκία λα δηεξεπλήζνπκε 

ζε πξψην επίπεδν θαηά πφζν ην πξνθίι ηεο ζχγρξνλεο Νεπηαγσγνχ θαη ηα θνηλσληθφ-

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ηελ αθνξνχλ είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ αξρηθά ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο γχξσ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ Νεπηαγσγείνπ.Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ινηπφλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

θαηαδείμνπκε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο ελ ιφγσ εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο.  

Ωο πξνο ηε δνκή, ε παξνχζα εξγαζία απαξηίδεηαη απφ έλα θεθάιαην πνπ αθνξά ζηε ζεσξία 

ζην νπνίν αλαιχνληαη νη αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη πιένλ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα 

πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα ν 

ξφινο ηεο ζχγρξνλεο λεπηαγσγνχ. Σηελ ζπλέρεηα επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε αλάιπζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο αλαδηακφξθσζεο ηεο γισζζηθήο πνιηηηθήο θαη έληαμεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζε πξνζρνιηθφ επίπεδν, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο κηα δηεζλνχο 

εθπαηδεπηηθήο αηδέληαο πνπ έρεη ζαλ θεληξηθφ ηεο άμνλα ηελ πνιπγισζζία, ελψ θιείλεη κε 

ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο θαη πθίζηαληαη ζηελ ειιεληθή θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηελ ηαπηφηεηα θαη ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπο παξάγνληεο 
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πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζή ηνπ. Σην ζεκείν απηφ θαζνξίδνληαη, επηπιένλ, θαη ν γεληθφο 

ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν πξνβήθακε ζηελ δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, αιιά θαη 

αλαιπηηθά ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο 

ηεο έξεπλαο καο. 

Σηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κεζνδνινγηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλάο καο θαη αλαιπηηθφηεξα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζε απηήλ, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο, θαζψο θαη ε κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. 

Αθνινπζεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κειεηψληαο ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο θαη θαηαιήγεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα. 

2. Θεσξία 

2.1  Ο ξόινο ηνπ ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Σαλ άκεζε απφξξνηα ηεο θαηαζηαιηηθήο θαη κε αλαζηξέςηκεο επίδξαζεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζην ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πθίζηαηαη 

ηεξάζηηα αιιαγή. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο έρεη μεθχγεη απφ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα πνπ 

ηνπ έδηλαλ ην ξφιν απνθιεηζηηθά ηνπ θαηφρνπ θαη κεηαιακπαδεπηή ηεο γλψζεο
1
. Οη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο κεηαβάιινπλ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επνκέλσο θαη ην ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
2
. 

Σην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ινηπφλ, ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη θαη γίλεηαη πνιπδηάζηαηνο θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθνο ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ. Πξσηίζησο, απαηηείηαη απφ εθείλνλ λα βνεζήζεη, λα ζπκβνπιεχζεη θαη λα 

δηδάμεη ηνπο καζεηέο πσο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, πσο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηνλ ηερλνινγηθφ θαηαηγηζκφ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά θαη πσο λα 

πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα γίλνπλ ζην κέιινλ πνιίηεο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

θνηλσλίαο, δηαηεξψληαο, φκσο, παξάιιεια θαη ηελ ηδηαίηεξε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηα ηδηαίηεξα εζληθά ηνπο ζηνηρεία. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

δειαδή, δελ πεξηνξίδεηαη ζε γλσζηηθέο κφλν πεξηνρέο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε πεξηνρέο πνπ 

αθνξνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο, εζηθέο θαη θνηλσληθέο πιεπξέο ησλ καζεηψλ. 

Αλαθεξφκελνη, φκσο, ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε θαη, ελ ζπλερεία, ζην ξφιν ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ-λεπηαγσγνχ, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε ζεσξία ηεο Παηδαγσγηθήο, ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηε ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. Η κεγάιε ζεκαζία, ινηπφλ, ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πην 

ζεκαληηθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ είλαη πιένλ δεδνκέλε θαη ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ 

                                                             
1
Παππάο, Α. (1995), Σχγρξνλε ζεσξία θαη πξάμε ηεο παηδείαο. Αζήλα: Γειθνί. 

2
Νηνχζθαο, Ν. (2005), Δπλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε. Πξέβεδα: Ιδησηηθή Έθδνζε 
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ζηα λεπηαγσγεία, πξηλ πάλε δεκνηηθφ, είλαη αλαγθαία θαη κπνξνχκε λα πνχκε επηηαθηηθή, 

δηφηη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη κπαίλνπλ ηα ζεκέιηα 

θαη νη βάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ην πξψην ζρνιείν πνπ ζα 

θνηηήζεη ην θάζε παηδί ην νπνίν είλαη ν πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο ζηαζκφο ζηελ εμειηθηηθή, 

εθπαηδεπηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή πνξεία ηνπ θάζε αηφκνπ. Οη εκπεηξίεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηνχλ θαζψο επίζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα 

λεπηαγσγεία ζεκαδεχνπλ φιε ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο θαη είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νκαιή αλάπηπμή ηνπο ζε πγηείο θαη πιήξσο αλαπηπγκέλεο πξνζσπηθφηεηεο.  

Ο/Η λεπηαγσγφο, ινηπφλ, έρνληαο ηελ θαηάιιειε κφξθσζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε, θαιείηαη 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, λα γίλεη αγσγφο θαη θνηλσλφο ηεο 

γλψζεο, ηελ νπνία πξέπεη λα απινπνηήζεη θαη λα κεηαδψζεη ζην λήπην. Καιείηαη λα 

κνξθψζεη, λα εκςπρψζεη, λα δηαπαηδαγσγήζεη, λα ζπκβνπιέςεη θαη λα ππνβνεζήζεη ην παηδί 

λα αλαπηπρζεί νιφπιεπξα θαη ηζφξξνπα θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε ζθέςε, ην ιφγν θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπ. Ταπηφρξνλα, είλαη εθείλνο/ε πνπ ππνδεηθλχεη ζην παηδί ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηνπ καζαίλεη ηνπο ηξφπνπο ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπ, εληζρχνληαο παξάιιεια ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ην αίζζεκα ηεο 

ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο/Η λεπηαγσγφο 

πξέπεη λα ππνβνεζήζεη ην παηδί λα αλαθαιχςεη ηε γλψζε κε ηε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ 

πξνβιεκαηηζκνχ, ελζαξξχλνληάο ην λα πξνβιέπεη, λα εξεπλά, λα πεηξακαηίδεηαη, λα 

δεκηνπξγεί, λα ζπγθξίλεη, λα αλαθαιχπηεη ζρέζεηο, λα ηαμηλνκεί θαη λα αλαπηχζζεηαη λνεηηθά 

νηθνδνκψληαο ζπγρξφλσο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

γλψζεο. Έηζη, ην παηδί απνθηά εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηελ θξίζε ηνπ θαη γίλεηαη 

νινέλα θαη πην απηφλνκν
3
. 

2.2 Η αλάγθε έληαμεο ηεο δηδαζθαιίαο κηαοΞέλεο Γιώζζαο ζην Νεπηαγσγείν 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο αιιά θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

επηηάζζνπλ νη ζχγρξνλεο αιιά θαη νη κειινληηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ηα παηδηά ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ σο ελήιηθεο, ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη είλαη αλ ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν θαη δηδάζθνληαη κε ην 

ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ζα θαηαθέξνπλ σο ελήιηθεο λα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα 

πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ηνπ κέιινληνο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ είλαη αλαγθαία ε δηακφξθσζε κηαο εζληθήο μελφγισζζεο πνιηηηθήο κε βάζε ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ εμειηθηηθά δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο αιιαγήο. Μία μελφγισζζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα εμειίζζεη ην 

ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρσξίο λα δεκηνπξγεί νινθιεξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ηζρχνπζα 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

γισζζηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνπλ φια ηα θξάηε-κέιε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

                                                             
3
ΥΠ.Δ.Π.Θ. - Π.Ι. (2003), Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ.) θαη 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ (Α.Π.Σ.) Νεπηαγσγείνπ. Αζήλα: ΟΔΓΒ. 
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πνιπγισζζίαο
4
. 

Σπλεθηηκψληαο ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηάζε ηεο Δπξψπεο γηα 

άλνηγκα ηνπ νξίδνληά ηεο πξνο ηελ πνιπγισζζία, δηαθαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε εθκάζεζε 

μέλσλ γισζζψλ δελ απνηειεί, πιένλ, κία απιή πξνζσπηθή επηινγή επραξίζηεζεο θαη 

ελαζρφιεζεο, αιιά, αθελφο, κία αλαγθαηφηεηα, έλα κειινληηθφ πξνζφλ πνπ ζα απνηειεί έλα 

δηαβαηήξην γηα κία ζέζε ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο. Αθεηέξνπ, ε γισζζνκάζεηα 

δηεπξχλεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη δεκηνπξγεί λέα κνλνπάηηα θαη λνεηηθέο 

δεμηφηεηεο. Δξρφκελνο θάπνηνο ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, κε λένπο ηξφπνπο 

θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη ζεβαζηή, ακβιχλεηαη ε 

δπζρέξεηα θαηαλφεζεο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζηάζεηο δσήο. Η γισζζνκάζεηα είηε γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο εμέιημεο δηαθαίλεηαη επηηαθηηθή γηα 

φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.      

Καη φηαλ κηιάκε γηα γισζζνκάζεηα θαη επηινγή κηαο βαζηθήο μέλεο γιψζζαο γηα έληαμε ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε γιψζζα πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζηηο επηινγέο ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ είλαη ε αγγιηθή. Η δχλακε πνπ δηαζέηεη ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη ε θπξηαξρία ηεο 

ρξήζεο ηεο ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηελ έρνπλ παγηψζεη ζηε ζπλείδεζε ησλ 

αλζξψπσλ κε απνηέιεζκα ε εθκάζεζή ηεο λα απνηειεί πφιν έιμεο θαη πιενλέθηεκα γηα θάζε 

κειινληηθφ νκηιεηή ηεο. Δπίζεο, αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ην επίπεδν ησλ γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ παξνπζηάδεη άλνδν φζν κηθξφηεξνο αξρίδεη θαλείο ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο θαη φζν πην δηαξθήο είλαη απηή, φηη ππάξρεη ζπλερήο αλάγθε γηα απμαλφκελα 

πξνζφληα ζηελ εθκάζεζε γισζζψλ ιφγσ ηεο δηεζλνχο αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζα επηθέξεη 

άλζεζε ζηελ θαηάθηεζε ησλ «ηζρπξψλ» γισζζψλ κε πξψηε ηελ αγγιηθή, ηε γελίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(βαζηθή εθπαίδεπζε) θαη ην γεγνλφο φηη ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο πξάγκαηη απνηειεί 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ, ηφηε ε Αγγιηθή γιψζζα ζα απνηειεί κηα linguafranca δηφηη, κέζσ 

απηήο, νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ, ζε πξνθνξηθφ επίπεδν 

ή ζε γξαπηφ ιφγν, απφ ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα
5
. 

Σχκθσλα κε δεκνζηεπκέλε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνιιέο ρψξεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη 

έρνπλ κεηψζεη ηελ ειηθία έλαξμεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθκάζεζήο ηνπο
6
. Τα λεπηαγσγεία ή 

αιιηψο ζρνιεία πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη ρψξνη φπνπ κέζα απφ ην παηρλίδη, ηηο 

πνιιέο επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηηο επθαηξίεο γηα αλαθαιππηηθή κάζεζε πξνσζείηαη ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ε πνιιαπινγισζζία επηηπρέζηεξα απφ θάζε άιιε βαζκίδα. 

2.3  Γηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ζύγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνύ 

                                                             
4
Saylor, G. J., W.M. Alexander & A.J. Lewis (1981), Curriculum planning for better teaching and 

learning. New York: Holt, Rinehart and Winston (4th edition). 

5Λάδνο, Φ. (1999), Δζληθέο γιψζζεο θαη Δπξσπατθή Κνηλή. Σην: http://www.greek-

language.gr/greekLang /modern_greek/studies/europe/G2/ index.html 
6
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2012),  Σηελ Δπξψπε ηα παηδηά αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο απφ φιν θαη πην 

κηθξή ειηθία. Σην: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-990_el.htm. 

http://www.greek-language.gr/greekLang%20/modern_greek/studies/europe/G2/%20index.html
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Πσο, φκσο, έλαο/κία ζχγρξνλνο/ε εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη δεθηηθφο/ή ζε απηέο ηηο αιιαγέο; 

Πσο δηακνξθψλεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ/ηεο κέζα ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ; Σχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

απεηθνλίδεηαη, δηακνξθψλεηαη ή ειέγρεηαη απφ πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ή θαζνδεγείηαη 

απφ ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο, νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο, ε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηα πεξηβαιινληηθά γεγνλφηα αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη ακθίδξνκα. Με 

άιια ιφγηα, νη άλζξσπνη ξπζκίδνπλ θαη ηα θίλεηξα θαη ηε δξάζε ηνπο ζε θάζε πηπρή ηεο 

δσήο ηνπο θαζψο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο. Δπίζεο, ζρεδηάδνπλ ηε δξάζε πνπ ζα 

θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη απνθεχγνπλ ηερληθέο πνπ είλαη πηζαλφ ή έρνπλ δεη λα 

απνηπγράλνπλ. Γεληθφηεξα, εθαξκφδνπλ φηη γλσξίδνπλ φηη έρεη επηηπρία, ηνπο ηθαλνπνηεί θαη 

ηνπο δίλεη κία αίζζεζε απηφ-αμίαο θαη απηνπξαγκάησζεο
7
. 

Αθεηέξνπ, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε έλλνηα ηεο «επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο» ή πξνθίι 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ έρεη αλαδπζεί σο κηα πεξηνρή επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Με ηνλ φξν «πξνθίι» ή «ηαπηφηεηα» ελλννχκε έλα ζύνολο ηων ιδιαίηερων 

ταρακηηριζηικών ηης προζωπικόηηηας ενός αηόμοσ ή ηων ηάζεων μιας καηηγορίας αηόμων ή 

πραγμάηων.  Ωζηφζν νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα δπλακηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία ε νπνία επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά εμσηεξηθψλ ή 

εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ  κε ηα αθφινπζα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 1) εμαξηάηαη θαη 

ζρεκαηίδεηαη εληφο πνιιψλ πιαηζίσλ ηα νπνία ζπλζέηνπλ θνηλσληθνί-πνιηηηζηηθνί-πνιηηηθνί-

ηζηνξηθνί παξάγνληεο, 2) ζρεκαηίδεηαη κέζα απφ ηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, 3) αιιάδεη θαη είλαη αζηαζήο θαη πνιχπιεπξε αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηά θαηξνχο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηνπ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 4) 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο κέζσ εμηζηνξήζεσλ ζηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
8
. 

Καηά ηνπο Coldron θαη Smith, νη εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα δνκήζνπλ ην 

δηθφ ηνπο πξνθίι, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην κέζα απφ ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζή ηνπο κε 

παηδηά, γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο
9
. Η επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ην πψο δηακνξθψλεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή ηαπηφηεηα ζπλεηζθέξεη θαηά πνιχ ζην λα θαηαλνήζνπκε ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη 

εθπαηδεπηηθφο ζηα ζρνιεία ηνπ ζήκεξα, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ξαγδαίεο αιιαγέο αιιά θαη 

ην πψο νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο αιιαγέο. Κάπνηεο κπνξεί λα 

ελαξκνλίδνληαη θαη λα ζεσξνχληαη θαηάιιειεο, κπνξεί, φκσο, λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην 

                                                             
7
Bandura,  A. (1999), Social cognitive theory: An agentic perspective. Σην:https://www.uky.Edu/~eushe2/ 

Bandura/Bandura 1999AJSP.pdf. 
8
Rodgers, C., & K. Scott, (2008), The development of the personal self and professional identity in learning to 

teach.Σην:https: //www.academia.edu/ 1879050/Rodgers_and_Scott_2008_The _development_of_the_ 

personal_self_and_professional_identity_in_learning_to_teach 
9
Coldron, J., & Smith, R. (1999), Active Location in Teachers’ Construction of their Professional Identities. 

Σην:https://www.Researchgate.net/publication/261684366ActiveLocationinTeachers'Constructionoftheir 

Professional_Identities 
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ηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζσπηθά ζεσξνχλ θαηάιιειν ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο
10

. 

Υπάξρνπλ, επίζεο, θάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη είλαη νη αθφινπζνη: 1) νη πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε, 2) ηα 

πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, 3) νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή θνηλσλία (παγθνζκηνπνίεζε, ηερλνινγηθή έθξεμε θ.η.ι.) 4) 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, φπσο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη κπνξεί λα είλαη αξλεηηθά (ακθηζβήηεζε, ζπγθξνχζεηο κε ζπλαδέιθνπο, 

θφβνο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ή αιιαγψλ) ή ζεηηθά (επραξίζηεζε, εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, 

ιήςε ξίζθνπ θαη επειημία γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θ.η.ι.)
11

. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηηο αιιαγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο απνδνρήο θαη 

εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ ζηελ πξάμε, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ ειηθία θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη φζα πεξηζζφηεξα έηε πξνυπεξεζίαο έρεη έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο ηφζν ιηγφηεξν 

δεθηηθφο είλαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο πηζαλφηαηα εμαηηίαο ησλ πνιπάξηζκσλ αιιαγψλ πνπ έρεη 

βηψζεη σο εξγαδφκελνο/ε
12

.Σπκπεξαζκαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο 

θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο κέζα απφ κηα πιεζψξα ζπλερψλ αιιαγψλ, αλαγθψλ θαη 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αιιά θαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζεζκηθέο εμειίμεηο έμσ απφ απηφλ. Τέινο, ε 

πξνζσπηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ επηινγψλ 

ηνπ/ηεο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο. 

3. Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

Τν έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο πνπ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε κηαο πηζαλήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ πξνθίι ηνπ/ηεο θάζε λεπηαγσγνχ θαη ηεο αληίιεςήο ηνπ/ηεο γηα ηελ 

έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν, ήηαλ ην ελδηαθέξνλ καο 
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πξνβιεκάηηζε θαη καο δεκηνχξγεζε εξσηεκαηηθά, φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθαινχλ απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απνηππψζνπκε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ 

θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ λεπηαγσγψλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηελ 

έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εμεηάζηεθε ην αλ ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ησλ ελ ελεξγεία λεπηαγσγψλ σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν θαη, εηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ 

έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, επεξεάδεηαη απφ ην αηνκηθφ  θαη εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ηνπο. 

3.1 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Τα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζρεηίδνληαη κε παξάγνληεο πνπ δπλεηηθά 

ζαεπεξέαδαλ ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαη ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1) Ο παξάγνληαο ειηθία θαζνξίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ ρψξα καο γηα ηελ 

εηζαγσγή κηαο μέλεο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε;  

2) Απνηεινχλ ηα έηε πξνυπεξεζίαο παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην 

λεπηαγσγείν; 

3) Καηά πφζν νη απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε επεξεάδνπλ 

ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην 

λεπηαγσγείν θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ; 

4) Η γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνηειεί παξάγνληα γηα λα δεη ν/ε λεπηαγσγφο ηελ έληαμε 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε κηα πην ζεηηθή καηηά; Όζνη/Όζεο έρνπλ ην γισζζηθφ ππφβαζξν 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζπγθιίλνπλ ζεηηθά ζηελ εηζαγσγή κηαο μέλεο γιψζζαο ζην 

λεπηαγσγείν; 

5) Η γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδεηαη 

επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη κηα πηζαλή εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απφ 

ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο; 

6) Οη κφληκνη/εο λεπηαγσγνί ή νη αλαπιεξσηέο/ηξηεο είλαη απηνί πνπ ζπγθαηαηίζεληαη  ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε κηα επηθείκελε εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζα ζηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή; 

7) Σε πνην βαζκφ ε ζέζε ηνπ/ηεο θάζε λεπηαγσγνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα παίδνπλ 

πξνζδηνξηζηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο ησλ λεπηαγσγψλ πεξί ηεο εηζαγσγήο ησλ 

αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην λεπηαγσγείν;  

8) Ο αξηζκφο ησλ θνηηνχλησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδεηαη απνηειεί 

παξάγνληα πνπ ζα επεξεάζεη κηα επηθείκελε έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα Α.Π. ηνπ 

ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ. 
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4. Μεζνδνινγία 

4.1. Γείγκα 

Η έξεπλα έιαβε ρψξα ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηνπ λνκνχ Θεζπξσηίαο, Κεθαιιελίαο, 

Δχβνηαο, Κξήηεο, Θεζζαινλίθεο θαη Αηηηθήο. Οη πεξηζζφηεξνη λνκνί πνπ επηιέρζεθαλ 

ζρεηίδνληαη κε πεξηνρέο πνπ έρνπκε δήζεη θαη δηδάμεη σο λεπηαγσγνί έρνληαο, έηζη, πην 

εχθνιε πξφζβαζε (ειεθηξνληθή θπξίσο) ζηα λεπηαγσγεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ. 

Άιινη επηιέρζεθαλ ηπραία. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηαλεκήζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (email), αιιά θαη ηδηνρείξσο (ζε φζεο πεξηνρέο ήηαλ άκεζα πξνζβάζηκεο), 

εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα νπνία νη ππεξεηνχληεο εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν 

λεπηαγσγνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ. Τν δείγκα πνπ κειεηήζεθε, ινηπφλ, είλαη ηπραίν θαη 

αθνξά 50 ελ ελεξγεία λεπηαγσγνχο ηεο επηθξάηεηαο  κε 50% ηνπ δείγκαηνο λα απεπζχλεηαη ζε 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο, 26%  ζε αγξνηηθέο θαη 24% ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Ο αξηζκφο ησλ 

θνηηνχλησλ καζεηψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγείσλ ήηαλ κέρξη θαη 30 καζεηέο. Η 

έξεπλα δηήξθεζε απφ ην Σεπηέκβξην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2017-2018 έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 

απηνχ έηνπο. 

Τν 100% ησλ λεπηαγσγψλ ήηαλ γπλαίθεο ππεξεηνχληεο ην δεκφζην λεπηαγσγείν, κε ην έηνο 

γέλλεζεο λα θπκαίλεηαη απφ ην 1961 κέρξη ην 1985, κε κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ (60%)  απηψλ 

πνπ είλαη γελλεκέλεο κέρξη ην 1974 θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ (40%) απηψλ πνπ είλαη 

γελλεκέλεο κεηά ην 1974. Τα ρξφληα πξνυπεξεζίαο πνπ δηέζεηε θαζεκία απφ ηηο λεπηαγσγνχο 

θπκαίλεηαη απφ 5 ρξφληα κέρξη θαη 30 ρξφληα, κε κφλν ηέζζεξηο λεπηαγσγνχο λα μεπεξλάλε ηα 

30 ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξεο, φκσο, κε πνζνζηφ 48% θαηείραλ απφ 11 έσο 20 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο. Η δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία θπκαηλφηαλ απφ 5 έσο 30 έηε. Η πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο αθνξνχζε ζε κνλίκνπο εθπαηδεπηηθνχο (72%) θπξίσο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ελψ ην 

ππφινηπν ζε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Οη πεξηζζφηεξεο λεπηαγσγνί ήηαλ γεληθήο 

αγσγήο, ελψ πνιιέο λεπηαγσγνί αζθνχζαλ θαη δηνηθεηηθφ έξγν σο πξντζηακέλεο, θαη αξθεηέο 

ήηαλ λεπηαγσγνί εηδηθήο αγσγήο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη ηα γεληθφηεξα πξνζφληα 

ηνπ δείγκαηνο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη φιεο γλψξηδαλ κία ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα κε 

θπξηφηεξε ηελ Αγγιηθή (65,5%), φιεο ρεηξίδνληαη Η/Υ, αιιά ην 55,2% δελ έρεη πξνρσξήζεη 

ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο. 

4.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη κέζνδνο ζπιινγήο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε 

κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε λεπηαγσγνχο ην Σεπηέκβξην ηνπ 2017 θαη ε 

ζπιινγή ηνπο νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Τα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 

δνκεκέλα ζε ηξία κέξε: 
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Α. 13 εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχζαλ ην πξνθίι ησλ λεπηαγσγψλ. 

B. 13 εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχζαλ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ. 

Γ. 11 εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο. 

 

Τν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπξεπλήζεη ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη πεξηειάκβαλε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ζηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λεπηαγσγψλ θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ θάπνηεο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ 

πάλσ ζε δεηήκαηα πηζαλήο έληαμεο κηαο μέλεο γιψζζαο, θαη εηδηθφηεξα ηεο Αγγιηθήο 

γιψζζαο, ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ, θαζψο θαη δεηήκαηα 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ θαηλνηνκίαο. Αλαιπηηθφηεξα, σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην πξνθίι ησλ Διιελίδσλ λεπηαγσγψλ, 

φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία, νη βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο, αιιά θαη 

ζπνπδέο πνπ έρνπλ θάλεη επηπιένλ, νη γλψζεηο ηνπ πάλσ ζηνπο Η/Υ, αιιά θαη ηηο μέλεο 

γιψζζεο πνπ γλσξίδνπλ, ηε ζρέζε εξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηηο δνκέο ηελ εθπαίδεπζεο ζηελ 

νπνία εξγάδνληαη θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδνληαη, 

φπσο ν ηχπνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη απηή, θαζψο θαη ν αξηζκφο 

ησλ θνηηνχλησλ λεπίσλ ζε απηήλ. 

Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαζνξίζηεθε ε εξψηεζε «ζα κπνξνχζαλ ηα αγγιηθά λα εληαρζνχλ 

σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην ζχγρξνλν Διιεληθφ Νεπηαγσγείν;». 

Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη φια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο απάληεζαλ 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε ζηελ νκαιή δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

επέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο. 

4.3. Μέζνδνο αλάιπζεο εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηεο γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ πηζαλφλ 

λα αζθνχλ ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ Διιελίδσλ λεπηαγσγψλ ζηηο αληηιήςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα Α.Π. ηεο 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, πξνρσξήζακε ζε κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρηεθαλ. Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ έγηλε κε ην πξφγξακκα 

SPSS, έλα ζηαηηζηηθφ παθέην γηα ζχλζεηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη βαζηθφ εξγαιείν γηα 

πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε Cross Tabs γηα ζπζρεηίζεηο κεηαμχ πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθία, ζρέζε εξγαζίαο, ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, γλψζε 
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ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζέζε ησλ λεπηαγσγψλ 

ζε απηή, αξηζκφο θνηηνχλησλ καζεηψλ, θαζψο θαη νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε ζε ζρέζε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, φπσο δηαηππψζεθαλ 

παξαπάλσ. Τα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ αλαδείρζεθαλ παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη ζην αθφινπζν θεθάιαην. 

5. Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ  

Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ  ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δείρλνπλ 

φηη, ζπκκεηείρε κφλν γπλαηθείνο πιεζπζκφο σο δείγκα γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. Όπσο 

δηαθαίλεηαη θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κηθξναλάιπζε, ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ λεπηαγσγείν 

δηδάζθνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, δηαησλίδνληαο έηζη κηα παξάδνζε 

πνπ ζέιεη ην επάγγεικα ηεο λεπηαγσγνχ λα είλαη θαζαξά έλα γπλαηθείν επάγγεικα.  

Πξνζεγγίδνληαο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απφ κηα ζηαηηζηηθή πξννπηηθή, νη 

πεξηζζφηεξνη (38%) ζπκκεηέρνληεο αθνξνχλ κεζαίαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο λεπηαγσγνχο κε 

ειηθία γέλλεζεο απφ 1968-1973θη ζπλεπψο κε αξθεηά ρξφληα πξνυπεξεζίαο, θάηη πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα φηη πέξαζαλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηηο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηηο κεηαβαηηθέο 

πεξηφδνπο αλάκεζα ζηηο αιιαγέο απηέο. Αλαιπηηθφηεξα,ζηελ θαηεγνξία ησλ λεπηαγσγψλ 

γελλεζέλησλ κεηαμχ 1961-1967, ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ησλ ζπκθσλνχλησλ (8%) θαη 

δηαθσλνχλησλ (8%)  κε ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

Οη λεπηαγσγνί κε ειηθία γέλλεζεο απφ 1968-1973 είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά  δηαθσλίαο (12%) κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ελ ιφγσ λενηεξηζκνχ, ελψ ε ειηθηαθή 

θαηεγνξία ησλ γελλεζέλησλ αλάκεζα ζηα 1980-1985 είλαη απηή πνπ εκθαλίδεη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά (14%) ζπκθσλνχλησλ κε ηε ζέζε απηή. 

Μηα ζηαηηζηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ 

αληηιήςεψλ ηνπο ζρεηηθά κηα πηζαλή έληαμε ησλ αγγιηθψλ σο μέλε γιψζζα ζην λεπηαγσγείν, 

απνδεηθλχεη φηη νη δχν πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο ελεξγνχλ αλεμάξηεηα, ρσξίο λα ηίζεληαη 

δεηήκαηα ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Ο παξάγνληαο ειηθία ινηπφλ ησλ λεπηαγσγψλ 

δελ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ νη ζρεηηθά κε ηελ 

δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην ΑΠ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ 

λεπηαγσγείνπ. (Πηλ. 1) 

Πίλαθαο 1. Σπζρέηηζε ειηθίαο λεπηαγσγώλ κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθώλ 

σο γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Διιεληθό Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ /Έηνο 

γέλλεζεο 

 Τα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

     

fi% 

Σπκθσλψ 

απνιχησο 
Σπκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

Total 
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δηαθσλψ 

1961-1967 
N 0 4 3 4 0 11 

fi% 0.0% 8.0% 6.0% 8.0% 0.0% 22.0% 

1968-1973 
N 1 5 7 6 0 19 

fi% 2.0% 10.0% 14.0% 12.0% 0,0% 38.0% 

1974-1979 
N 0 5 2 2 0 9 

fi% 0.0% 10.0% 4.0% 4.0% 0,0% 18.0% 

1980-1985 N 0 7 1 2 0 10 

fi% 0.0% 14.0% 2.0% 4.0% 0,0% 20.0% 

Πξηλ ην 1985 N 0 1 0 0 0 1 

fi% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

Total N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 26,0% 0,0% 100% 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξψηεκα θαη ηνλ παξάγνληα δηδαθηηθή πξνυπεξεζία, νη 

αλαιχζεηο θαηαδεηθλχνπλ φηη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή (48%) ζηελ έξεπλα ζεκεηψλνπλ νη 

λεπηαγσγνί ηεο θαηεγνξίαο απφ 11-20 ρξφληα δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ελψ ηε κηθξφηεξε κε 

πνζνζηφ κφιηο 2% νη λεπηαγσγνί έσο 5 έηε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Τα εξεπλεηηθά 

ππνθείκελα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςεο ηεο εηζαγσγήο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ήδε απφ 

ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο αγγίδνπλ κφιηο ην 22% γηα ηελ θαηεγνξία απφ 6-10 έηε 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ελψ απηψλ πνπ δηαθσλνχλ κε πνζνζηφ 12% ζηελ θαηεγνξία απφ 11-20 

ρξφληα ππεξεζίαο. Η ίδηα θαηεγνξία λεπηαγσγψλ (11-20 έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο) εθθξάδεη 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ εθθξάδεη κε πνζνζηφ 18%. 

Μέζα απφ κηα ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγψλ γηα ηελ έληαμε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Α.Π. ηνπ 

λεπηαγσγείνπ, νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο απνδεηθλχνπλ φηη ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηεο 

εθάζηνηε λεπηαγσγνχ δελ απνηεινχλ δπλακηθή πνπ επεξεάδεη ηηο ζέζεηο ηνπο πάλσ ζην ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζέκα (Πηλ. 2). 

Πίλαθαο 2. Σπζρέηηζε εηώλ δηδαθηηθήο εκπεηξίαο λεπηαγσγώλ κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ 

έληαμε ησλ Αγγιηθώλ σο γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Διιεληθό Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ /Έηε 

δηδαθηηθήο 

ππεξεζίαο 

 Τα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

            

fi% 

Σπκθσλψ 

απνιχησο 
Σπκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

Total 
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΄Δσο 5 
N 0 1 0 0 0 1 

fi% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

6 έσο 10 
N 0 11 2 4 0 17 

fi% 0.0% 22.0% 4.0% 8.0% 0,0% 34.0% 

11 έσο 20 
N 1 8 9 6 0 24 

fi% 2.0% 16.0%   18.0% 12.0% 0,0% 48.0% 

21 έσο 30 N 0 2 2 2 0 6 

fi% 0.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 12.0% 

Πάλσ απφ 30 N 0 0 0 2 0 2 

fi% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0,0% 4.0% 

Total N 1 26 0 0 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 26,0% 0,0% 100% 

 

Σην ηξίην εξψηεκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηε δηάζηαζε ηνπ θαηά πφζν νη Διιελίδεο 

λεπηαγσγνί ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαηάιιεια επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν ψζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ πξαθηηθά έλα ηέηνην θαηλνηφκν εγρείξεκα, εκθαλίδεηαη κηα δηρνγλσκία κε ην 

50% λα ζεσξεί ην εαπηφ ηνπ επαξθψο θαηαξηηζκέλν θαη ην 50% λα αηζζάλεηαη κηα 

επηζηεκνληθή αλεπάξθεηα σο πξνο ηελ αλάιεςε ηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζεο θαηλνηνκίαο.Τν 

θαηά πφζν απηή ε ζεψξεζε επεξεάδεη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε έληαμε ησλ αγγιηθψλ σο 

μέλε γιψζζα ήδε απφ ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε εμεηάδεηαη κέζα απφ ηνλ πνηνηηθφ 

ζπζρεηηζκφ Chi-Square, ν νπνίνο απνδεηθλχεη φηη δελ πθίζηαηαη θακία ζρέζε εμάξηεζεο 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. Μπνξεί, ινηπφλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα 

λεπηαγσγνί πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ εηζαγσγή ησλ Αγγιηθψλ σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην 

Νεπηαγσγείν λα αηζζάλνληαη κηα ζρεηηθή αλεπάξθεηα σο πξνο ην επηζηεκνληθφ ηνπο 

ππφβαζξν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε καζεηέο λεπηαθήο ειηθίαο, αθνχ κφλν 

ην 32% δειψλεη θαηάιιεια επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν, σζηφζν, δελ θαίλεηαη νπνηαδήπνηε 

άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο απηνεηθφλα λα αζθεί νπνηαδήπνηε επίδξαζε 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεψλ γηα κηα πηζαλή έληαμε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε πξνζρνιηθφ 

επίπεδν θνίηεζεο (Πηλ. 3). 

Πίλαθαο 3. Σπζρέηηζε επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο κε αληηιήςεηο 

ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθώλ σο γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Διιεληθό Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ / 

Δπηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο 

Αγγιηθήο 

          Τα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

 

Σπκθσλψ 

απνιχησο 
Σπκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 
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fi% 

Ναη 

 

N 0 16 6 3 0 25 

fi% 0.0% 32.0% 12.0% 6.0% 0.0% 50.0% 

Όρη 
N 1 6 7 11 0 25 

fi% 2.0% 12.0% 14.0% 22.0% 0.0% 50.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 

 

Σπλερίδνληαο κε ην ηέηαξην εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ λεπηαγσγψλ 

πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο (38 ζηνλ αξηζκφ) θαη ζε πνζνζηφ 65,5%  θαίλεηαη λα 

έρνπλ γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, 9 απφ απηέο (15,5%) θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ηελ 

γεξκαληθή γιψζζα, ελψ 5 (8,6%)  απφ απηέο, 4 (6,9%) θαη 2 (3,4%) ηελ ηηαιηθή, ηε γαιιηθή 

θαη ηελ ηζπαληθή γιψζζα αληίζηνηρα.  

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, ε ζχγρξνλε κέζε εθπαηδεπηηθφο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, φπσο απνθαιχπηεη ε έξεπλα, δηαζέηεη πνιιά πεξηζζφηεξα αθαδεκατθά εθφδηα 

απφ έλαλ απιφ αθαδεκατθφ ηίηιν ζπνπδψλ, πνπ ηεο δίλεη ην εθαιηήξην γηα ηε δηδαζθαιία 

ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ. Όπσο απνδεηθλχεη κηα αλάιπζε ζπρλνηήησλ νξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ε Διιελίδα λεπηαγσγφο είλαη πιένλ θαηαξηηζκέλε 

πέξαλ ηνπ δένληνο, κε παξαπάλσ απφ έλα ηίηιν ζπνπδψλ, κε κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα 

εηδίθεπζεο, κε γλψζεηο πάλσ ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη κε γλψζεηο 

ηνπιάρηζηνλ κηαο αθφκα επξσπατθήο γιψζζαο, εθηφο απφ ηε κεηξηθή ηνπο. 

Απφ ηηο λεπηαγσγνχο ινηπφλ πνπ γλσξίδνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα 38% ζπκθσλνχλ κε ηελ 

εηζαγσγή ησλ Αγγιηθψλ ζηα Α.Π. ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ελψ απφ φζεο δελ δηαζέηνπλ γισζζηθή 

επάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο μέλεο γιψζζαο κφλν ην 8% ζπκθσλεί, ελψ ην 10% δηαθσλεί κε 

ηελ θαηλνηνκία απηή. Τν ππφινηπν πνζνζηφ παξακέλεη νπδέηεξν. Πέξα φκσο απφ ηα ζηνηρεία 

θαζαξά πεξηγξαθηθνχ ραξαθηήξα, ε αλάιπζε κηαο πηζαλήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ 

έληαμε ησλ αγγιηθψλ σο μέλε γιψζζα ζην λεπηαγσγείν, θαηαδεηθλχεη φηη νη δχν παξάγνληεο 

δελ εμαξηψληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά απνηεινχλ δπν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (Πηλ. 4). 

Πίλαθαο 4. Σπζρέηηζε γισζζηθνύ ππόβαζξνπ Νεπηαγσγώλ ζηελ Αγγιηθή γιώζζα κε αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγώλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθώλ σο γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Διιεληθό Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο Τα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 
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Σπλερίδνληαο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ λεπηαγσγψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλά 

καο θαη αλαθνξηθά  κε ην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, απνδεηθλχεηαη φηη φιεο νη λεπηαγσγνί 

εξγάδνληαη ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηεο ρψξαο καο, νη κηζέο ζε λεπηαγσγεία πνπ βξίζθνληαη 

ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο, 26% ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 24% ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 

Σπγθξίλνληαο ηα πνζνζηά ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο κε ηελ άπνςε ηεο εηζαγσγήο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα πνπ 

ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (24%) είλαη απηά πνπ εξγάδνληαη ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο, 

ελψ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαθσλίαο εθθξάδνληαη απφ λεπηαγσγνχο ησλ εκηαζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ νπδεηεξφηεηαο αληηθαηνπηξίδεηαη επίζεο απφ 

ηηο λεπηαγσγνχο πνπ εξγάδνληαη ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο (16%), ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

δηαθσλίαο (8%) εθθξάδεηαη απφ λεπηαγσγνχο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, 

ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην εθάζηνηε λεπηαγσγείνπ πνπ εξγάδεηαη ε 

θάζε λεπηαγσγφο, ε έξεπλα απνδεηθλχεη φηη θαη απηφ απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ δελ 

δηαθνξνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο  αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σπλεπψο, κηα 

ζπζρέηηζε κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν ρ2, δελ απνδεηθλχεη ελδερφκελε επηξξνή κεηαμχ ησλ δπν 

παξαγφλησλ αιιειεμάξηεζεο (Πηλ. 5). 

Πίλαθαο 5. Σπζρέηηζε γισζζηθνύ ππόβαζξνπ Νεπηαγσγώλ ζηελ Αγγιηθή γιώζζα κε αληηιήςεηο ησλ 

λεπηαγσγώλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθώλ σο γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Διιεληθό Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ / 

Γεσγξαθηθή 

πεξηνρή 

Τα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

fi% 

Σπκθσλψ 

απνιχησο 
Σπκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 

Νεπηαγσγψλ/ 

Γισζζηθφ 

ππφβαζξν ζηελ 

αγγιηθή ιψζζα 

 

Ν 

 

 

fi% 

Σπκθσλψ 

απνιχησο 
Σπκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 

Όρη 

 

N 1 3 3 5 0 12 

fi% 2.0% 6.0% 6.0% 10.0% 0.0% 24.0% 

Ναη 
N 0 19 10 9 0 38 

fi% 0.0% 38.0% 20.0% 18.0% 0.0% 76.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 
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Αζηηθή 

 

N 1 5 2 4 0 12 

fi% 2.0% 10.0% 4.0% 8.0% 0.0% 24.0% 

Ηκηαζηηθή 
N 0 12 8 5 0 25 

fi% 0.0% 24.0% 16.0% 10.0% 0.0% 50.0% 

Αγξνηηθή 
Ν 0 5 3 5 0 13 

fi% 0.0% 10.0% 6.0% 10.0% 0.0% 26.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 

 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ έθηνπ εξσηήκαηνο αλαδεηθλχεηαη φηη ε πιεηνςεθία (72%) 

ηνπ δείγκαηνο ησλ λεπηαγσγψλ είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ελψ ην ππφινηπν 28% είλαη 

αλαπιεξψηξηεο, δειαδή εθπαηδεπηηθνί ζε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ εηζαγσγή 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δείρλνπλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ λεπηαγσγψλ, θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαίλεηαη φηη νη κφληκνη λεπηαγσγνί είλαη απηνί πνπ θξίλνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά ηελ έληαμε 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ζπκθσλίαο (26%) κε ηελ έληαμε ηεο ππφ δηαπξαγκάηεπζε θαηλνηνκίαο ζην 

πξνζρνιηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, φζν θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαθσλίαο (28%)  αιιά 

θαη νπδεηεξφηεηαο (18%), θαίλεηαη λα δηαηππψλνληαη απφ ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

αλαπιεξσηέο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα θαηαιακβάλνπλ έλα πνζνζηφ 20% 

ζπκθσλίαο, ελψ εληχπσζε πξνθαιεί ην κεδεληθφ  πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ ζε επίπεδν 

δηαθσλίαο. Η ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ απνδεηθλχεη κηα 

ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο θαη κηα επηξξνή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ησλ λεπηαγσγψλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή έληαμε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε 

επίπεδν Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπλζεθψλ θαίλεηαη λα είλαη κηα ζεκαληηθή αηηία ζεηηθήο ζηάζεο σο πξνο ην 

ελ ιφγσ εγρείξεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίνη δείρλνπλ λα 

επεξεάδνληαη σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο (Πηλ. 6). 

Πίλαθαο 6. Σπζρέηηζε ζρέζεο εξγαζίαο κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθώλ σο 

γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Διιεληθό Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ/ 

Σρέζε 

εξγαζίαο 

Τα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

fi% 

Σπκθσλψ 

απνιχησο 
Σπκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 
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Μφληκνο 

 

N 1 12 9 14 0 35 

fi% 2,0% 24,0% 18,0% 28,0% 0.0% 72.0% 

Αλαπιεξσηήο 
N 0 10 4 0 0 14 

fi% 0.0% 20.0% 8.0% 0.0% 0.0% 28.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 

 

Σπλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ έβδνκνπ εξσηήκαηνο, 

αλαδεηθλχεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (57, 1%) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αθνξά 

λεπηαγσγνχο γεληθήο αγσγήο, δειαδή δηδάζθνπλ ζε κηα ζπκβαηηθή ηάμε λεπηαγσγείνπ, ελψ 

ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (10,7%) αθνξά λεπηαγσγνχο εηδηθήο αγσγήο, πνπ δηδάζθνπλ δειαδή 

ζε εηδηθά λεπηαγσγεία ή θάλνπλ παξάιιειε ζηήξημε ζε καζεηέο κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο.18 απφ 

ηηο λεπηαγσγνχο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δειψλνπλ φηη εθηεινχλ θαζήθνληα 

πξντζηακέλεο λεπηαγσγείνπ (Πηλ. 7). 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηε ζέζε εξγαζίαο 

 
Απαληήζεηο Σπλνιηθφ Πνζνζηφ 

απαληήζεσλ N Πνζνζηφ 

 

Νεπηαγσγφο Δηδηθήο Αγσγήο 6 10,7% 12,0% 

Νεπηαγσγφο Γεληθήο Αγσγήο 32 57,1% 64,0% 

Πξντζηακέλε 18 32,1% 36,0% 

                                             Σχλνιν 56 100,0% 112,0% 

 

Μηα πξνζεθηηθή κειέηε ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαηαδεηθλχεη φηη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο (36%) κε ηελ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αγγιηθψλ απφ 

ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα, φζν θαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά νπδεηεξφηεηαο (14%) αιιά θαη 

δηαθσλίαο (24%) εθθξάδνληαη απφ λεπηαγσγνχο πνπ δελ επηθνξηίδνληαη κε δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, Οη λεπηαγσγνί πνπ θαηέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζέζε 

πξντζηακέλεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα  παξακέλνπλ ζε πνζνζηφ 14% νπδέηεξεο σο πξνο ηελ 

θαηλνηνκία απηή, ελψ δηαθσλνχλ ζε πνζνζηφ 14% θαη ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 10%. Σηα 

πιαίζηα κηα ζπζρέηηζεο ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηεο ζέζεο επζχλεο ηεο λεπηαγσγνχ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα θαη ηεο αληίιεςήο ηεο γηα ηελ έληαμε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο 

ζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν, δελ θαίλεηαη λα πθίζηαηαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

παξαγφλησλ. Τν θαηά πφζν ε λεπηαγσγφο αζθεί ηαπηφρξνλα, πέξα απφ ηα δηδαθηηθά θαη 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα, δελ απνδεηθλχεηαη φηη απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ άπνςή 

ηεο πεξί ηεο εηζαγσγήο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ ηάμε ηνπ 

ειιεληθνχ λεπηαγσγείνπ (Πηλ. 8). 

Πίλαθαο 8. Σπζρέηηζε ζέζεο λεπηαγσγώλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγώλ γηα ηελ 

έληαμε ησλ Αγγιηθώλ σο γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Διιεληθό Νεπηαγσγείν 
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Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ / 

Θέζε 

Πξντζηακέλεο 

Τα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

fi% 

Σπκθσλψ 

απνιχησο 
Σπκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

 

 

Total 

Όρη 

 

N 1 17 7 7 0 32 

fi% 2,0% 34,0% 14,0% 24,0% 0.0% 64.0% 

Ναη 
N 0 5 6 7 0 18 

fi% 0.0% 10.0% 12.0% 14.0% 0.0% 36.0% 

Total 
N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 28.0% 0.0% 100% 

 

Τέινο, επηρεηξψληαο κηα αλάιπζε ησλ πνζνζηψλ πνπ αθνξνχλ ησλ αξηζκφ ησλ θνηηνχλησλ 

καζεηψλ αλά ζρνιηθή κνλάδα ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο ησλ ππεξεηνχλησλ λεπηαγσγψλ ζηηο 

κνλάδεο απηέο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο (32%), φζν θαη 

νπδεηεξφηεηαο (20%) αιιά θαη δηαθσλίαο (16%) εθθξάδνληαη απφ ππεξεηνχληεο ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο απφ αξηζκφ καζεηψλ απφ 11-30. Τα κηθξφηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο (4%) αιιά θαη 

δηαθσλίαο (2%) αληηθαηνπηξίδνληαη απφ λεπηαγσγνχο κε ιηγφηεξνπο απφ 10 καζεηέο αλά 

ζρνιηθή κνλάδα. Απαληψληαο ζην  εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ζην θαηά πφζν ν αξηζκφο 

ησλ θνηηνχλησλ καζεηψλ ζηηο εθάζηνηε ζρνιηθέο κνλάδεο λεπηαγσγείσλ επεξεάδεη έσο 

θάπνην βαζκφ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε επίπεδν Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κηα αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, αλαδεηθλχεη φηη νχηε ν αξηζκφο ησλ 

λεπίσλ αλά ζρνιηθή κνλάδα θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά σο πξνο ηελ δηακφξθσζε 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ λεπηαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο απηήο 

θαηλνηνκίαο (Πηλ. 9) 
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Πίλαθαο 9. Σπζρέηηζε αξηζκό θνηηνύλησλ καζεηώλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα κε αληηιήςεηο ησλ λεπηαγσγώλ 

γηα ηελ έληαμε ησλ Αγγιηθώλ σο γλσζηηθό αληηθείκελν ζην Διιεληθό Νεπηαγσγείν 

Απφςεηο 

Νεπηαγσγψλ/ 

Αξηζκφο 

θνηηνχλησλ 

καζεηψλ 

 Τα αγγιηθά σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην Διιεληθφ Νεπηαγσγείν 

 

Ν 

 

fi% 

Σπκθσλψ 

απνιχησο 
Σπκθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

Γηαθσλψ 

 

 

Γηαθσλψ 

απνιχησο 

Total 

΄Δσο 10 
N 0 2 2 1 0 5 

fi% 0.0% 4.0% 4.0% 2.0% 0.0% 10.0% 

11-30 
N 1 15 10 8 0 34 

fi% 2.0% 30.0% 20.0% 16.0% 0,0% 68.0% 

31-50 
N 0 5 0 3 0 8 

fi% 0.0% 10.0%  0.0% 6.0% 0,0% 16.0% 

Πάλσ απφ 50 N 0 0 1 2 0 3 

fi% 0.0% 0.0% 2.0% 4.0% 0,0% 6.0% 

Total N 1 22 13 14 0 50 

fi% 2.0% 44.0% 26.0% 26,0% 0,0% 100% 

 

Σε γεληθέο γξακκέο ε παξνχζα εξγαζία θαηαδεηθλχεη φηη ηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ην πξνθίι ηεο ζχγρξνλεο Διιελίδαο λεπηαγσγνχ δελ 

θαίλεηαη λα αζθνχλ ζεκειηψδε επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο ηεο ζρεηηθά κε κηα πηζαλή έληαμε 

ηε δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηα πιαίζηα ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. 

6. Σπδήηεζε – Σπκπεξάζκαηα 

Η εηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία κηαο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο απφ ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, απνηειεί ήδε κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιιέο ρψξεο δηεζλψο. Η Δ.Δ έρεη 

νδεγήζεη κε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο θαη ηα επίζεκα θείκελά ηεο, ζηελ αλαζεψξεζε θαη 

αλαζχληαμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζηε 

βάζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο πνιπγισζζίαο, ψζηε λα δηακνξθψζεη πνιίηεο ηθαλνχο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο κηαο ξαγδαίσο κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο, έληνλα 

πνιππνιηηηζκηθήο θαη πνιπγισζζηθήο. Αθνινπζψληαο ηηο επξσπατθέο επηηαγέο κε αξθεηά 

αξγνχο ξπζκνχο, ε ρψξα καο κε ηνλ Ν.4692/2020 (άξζξν 2)πξφζθαηα ζεζκνζέηεζεκηα 

πηινηηθή εθαξκνγή ηεο «δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε ηελ αγγιηθή γιψζζα» 

ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεκφζησλ λεπηαγσγείσλ ηεο επηθξάηεηαο. 

Τν ελδηαθέξνλ ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ 
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αξθεηέο εξεπλεηηθέο δξάζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηαθχβεπκα παξά ην 

επίθαηξν ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ πνπ 

ζπγθιίλνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
13

.  Διάρηζηεο θαη πνηνηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα είλαη 

νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί σο ηψξα ζηε ρψξα καο γηα ηελ έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

ζε επίπεδν Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε πξνηάζεηο-πξνγξάκκαηα 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, σο μέλε γιψζζα ζην ειιεληθφ Νεπηαγσγείν
14

.  

Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ίζσο λα ππξνδνηήζεη ην ελδηαθέξνλ  γηα πεξηζζφηεξα θαη πην 

εμεηδηθεπκέλα εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθψλ 

εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην ελ ιφγσ ζέκα. 

Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ αθνξά ζηελ 

Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, επηρεηξήζεθε ζε 

έλα πξσηαξρηθφ θαη κηθξήο εκβέιεηαο επίπεδν λα δηεξεπλεζεί αλ απνηεινχληα θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο εθάζηνηε λεπηαγσγνχ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο ζέζεηο θαη 

ηηο αληηιήςεηο ηεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηεο 

ρψξαο καο θαη κε ηελ αβίαζηε ζπκκεηνρή 50 λεπηαγσγψλ,  μεθάζαξα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, 

ηειηθά, ηα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ ζεκειηψλνπλ ην πξνθίι ηνπ/ηεο κέζνπ/εο Έιιελα/λίδαο 

λεπηαγσγνχ, δελ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ/ηεο γηα ηελ έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, 

σο δεχηεξε/ μέλε γιψζζα ζην λεπηαγσγείν. Δμεηάδνληαο κεζνδηθά έλα-έλα ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα απνθαιχπηεηαη φηη παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ηεο εθάζηνηε λεπηαγσγνχ θαη ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηεο, ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη νη 

απφςεηο ηεογηα ην αλ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλε λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ 

θαηλνηφκνπ εγρεηξήκαηνο,  δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ θάπνπ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ηε λεπηαθή θηφιαο ειηθία.  

Παξάιιεια, ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εξγάδεηαη θαζεκία εμ απηψλ, ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηή, θαζψο θαη ην αλ εθηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη 

θαζήθνληα πξντζηακέλνπ/-εο δελ απνδεηθλχεηαη φηη αζθνχλ θάπνηα επηξξνή ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηα αλαιπηηθά θαη 

σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ Νεπηαγσγείνπ. 

Ο κφλνο παξάγνληαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα λα επεξεάδεη θαη λα 

                                                             
13
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δηαθνξνπνηεί ζε αηζζεηφ βαζκφ ηηο ζέζεηο ησλ λεπηαγσγψλ ζε δεηήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο, απφ ηελ λεπηαθή ειηθία, είλαη ην θαζεζηψο ζχκβαζεο θαη ε ζρέζε 

εξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο (κφληκνη-αλαπιεξσηέο). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη κφληκνη λεπηαγσγνί θαίλεηαη λα βιέπνπλ κε κηα πην ζεηηθή νπηηθή ηελ πινπνίεζε κηαο 

ηέηνηαο θαηλνηνκίαο, αληίζεηα κε ηνπο αλαπιεξσηέο πνπ δελ θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνινχλ 

ηέηνηνπο είδνπο πξαθηηθά δεηήκαηα, αθνχ δελ ηνπο έρεη παξαρζεί αθφκα απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο ην πξναπαηηνχκελν αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο. 

Σίγνπξα, φκσο, αμίδεη λα κειεηεζεί θαη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα ην πνηνη είλαη νη 

παξάγνληεο εθείλνη πνπ ην ελ ιφγσ δήηεκα δελ ηπγράλεη κηαο έλζεξκεο νιηθήο απνδνρήο, 

ρσξίο ελδνηαζκνχο, αλαζθάιεηεο θαη δηζηαγκνχο απφ ηνπο/ηηο λεπηαγσγνχο. Καη νπσζδήπνηε 

νη έξεπλεο απηέο ζα πξέπεη, ίζσο, λα επηθεληξσζνχλ ζε παξάγνληεο φπσο πξαθηηθά δεηήκαηα 

(π.ρ. ζηειέρσζε, αξηζκφο καζεηψλ, θαηαιιειφηεηα ρψξσλ) επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην ειιεληθφ δεκφζην Νεπηαγσγείν. 

Η Αγγιηθή γιψζζα ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε είλαη πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα δηεζλψο, 

ηφζν ζε επίπεδν ζεζκηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν πηινηηθήο εθαξκνγήο. Σηελ Διιάδα, φζν θαη αλ 

ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αθνινπζνχλ πνιχ αξγνχο ξπζκνχο, 

σζηφζν νη απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη νη επηβεβιεκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο νδεγνχλ ζηαδηαθά θαη επξέσο ζηελ έληαμε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο σο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Τν ζίγνπξν είλαη πσο ζηελ 

ρψξα καο, ε νκαιή εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο θαηλνηνκίαο δελ ζα είλαη εθηθηή ρσξίο 

ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο σο πξνο ηελ ελδειερή εμέηαζε ηεο θάζε ζπληζηψζαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αλ είλαη ε θαηλνηνκία απηή θαζ’ απηή λα ιεηηνπξγήζεη πξνο 

φθεινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ,  ειαρηζηνπνηψληαο φινπο ηνπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο, 

ψζηε νη απξηαλνί πνιίηεο λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπο. 

«Ο φξνο «δηδαζθαιία» ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο δηαηξέρεη ην άξζξν ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Δπνκέλσο, ζεσξνχκε ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «δηδαζθαιία» δελ 

αληηζηνηρεί ζε κηα αθξηβή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ «δηδαζθαιία», φπσο απηή πξαγκαηψλεηαη ζε 

άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά ζε κηα επξχηεξε δηάζηαζή ηεο. Σπγθεθξηκέλα 

αλαθεξφκαζηε ζηε δηάζηαζε ηεο «δηδαζθαιίαο», φπσο απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηε βάζε 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ωο γλσζηφ, ζην λεπηαγσγείν δελ ππάξρνπλ δηαθξηηά γλσζηηθά 

αληηθείκελα, νπφηε ε «δηδαζθαιία» εξκελεχεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηξηπηχρνπ καζεηήο-εθπαηδεπηηθφο-γλψζε.» 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 
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