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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ  
 

 

Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 

και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα 

και δε γίνεται µ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ 

Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 

και η ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις 

η µορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ’ναι 

Και να µείνει αυτή. 

 

(Οδυσσέας Ελύτης: Άξιον Εστί) 

 

Η δύναµη του ποιητικού λόγου συµβάλλει στην ανάδειξη της αναγκαιότητας 

να συναντηθούµε µε το διαφορετικό, να συναντηθεί αυτό µαζί µας, ώστε να 

καλλιεργηθεί η επικοινωνία. Η δύναµη του ποιητικού λόγου φωτίζει το πεδίο των 

αναζητήσεών µας, τη σφαίρα των προβληµατισµών µας και προάγει την έµπνευσή 

µας να προσεγγίσουµε τον «άλλον». 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 

Η διαµόρφωση των ιδεών που παρουσιάζονται σε αυτή τη µελέτη είναι 

αποτέλεσµα συνεχούς προβληµατισµού, δηµιουργικής συνεργασίας και 

εποικοδοµητικής κριτικής. Κατά συνέπεια, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 

ιδιαιτέρως την Επίκουρο Καθηγήτρια του Π.Τ.∆.Ε. Κρήτης και επόπτριά µου κ. 

Χατζηδάκη Ασπασία για την πολύπλευρη επιστηµονική της καθοδήγηση. Οι 

υποδείξεις της και η κριτική της διεύρυναν σηµαντικά την κατανόηση του 

ερευνητικού πεδίου και του συνολικού θεωρητικού πλαισίου, το οποίο αποτέλεσε 

αντικείµενο πραγµάτευσης.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνεπόπτες Καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε. 

Ρεθύµνου και Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. ∆αµανάκη Μιχάλη και την 

Επίκουρο Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. 

Κατσιµαλή Γεωργία για τις επιστηµονικές τους συµβουλές καθώς και για τα πολύτιµα 

ερεθίσµατα που µου παρείχαν.  

Τέλος, είµαι βαθιά υποχρεωµένος στους εκπαιδευτικούς των Τάξεων 

Υποδοχής του δείγµατος και τους ∆ιευθυντές των αντίστοιχων σχολείων για την 

άψογη συνεργασία τους και τις διευκολύνσεις που µου παρείχαν, ώστε να 

ολοκληρωθεί η συλλογή των ερευνητικών δεδοµένων. 

Ελπίζω η παρούσα µελέτη να συµβάλλει, στο µέτρο των δυνατοτήτων της, 

στην κατανόηση των καθηµερινών προβληµάτων της διδακτικής πράξης και να 

προάγει τον προβληµατισµό που ήδη υπάρχει για το ζήτηµα της διδασκαλίας της 

ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους µαθητές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να περιγράψει και να κατανοήσει ένα ευρύ 

φάσµα θεµάτων που έχουν να κάνουν µε τη γλωσσική διδασκαλία στις Τάξεις 

Υποδοχής στην Ελλάδα. Έννοιες όπως: κοινωνικός αποκλεισµός, διαπολιτισµική 

παιδαγωγική, αφοµοίωση, διγλωσσία, εκµάθηση και πρόσκτηση της γλώσσας, 

µέθοδοι - προσεγγίσεις γλωσσικής διδασκαλίας και στάσεις αποτελούν ζητήµατα που 

συγκροτούν το πλαίσιο πραγµάτευσης του κεντρικού θέµατος της µελέτης. Ο 

προσδιορισµός του περιεχοµένου και του τρόπου συνάντησης των παραπάνω εννοιών 

συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου 

ερευνητικού εγχειρήµατος αλλά και στη δυνατότητα διεύρυνσης του επιστηµονικού 

προβληµατισµού γύρω από την εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα. 

Η παρουσία των αλλόγλωσσων µαθητών στο ελληνικό σχολείο φέρνει τους 

εκπαιδευτικούς µπροστά σε µια σύνθετη κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατι-

κότητα. Μερικά από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει 

σήµερα ο εκπαιδευτικός εξαιτίας της νέας πολυπολιτισµικής φυσιογνωµίας που έχει 

διαµορφωθεί είναι η συνεκπαίδευση µαθητών από µετανάστες γονείς µε τους γηγενείς 

µαθητές, η απουσία διαπολιτισµικά προσανατολισµένων αναλυτικών προγραµµάτων 

και η έλλειψη εξειδίκευσης στη διδακτική της δεύτερης γλώσσας. Επιπλέον, σε ένα 

βαθιά µονοπολιτισµικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως είναι το ελληνικό, διερευνάται 

κατά πόσον η κουλτούρα και η ταυτότητα των αλλόγλωσσων πληθυσµών αγνοούνται 

και µένουν στοιχεία αναξιοποίητα στην εκπαιδευτική και διδακτική πρακτική. Η 

πολύπλοκότητα, η αντίφαση και οι πολλές ιδιαιτερότητες αποτελούν εγγενή στοιχεία 

αυτής της κατάστασης, τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν ερεθίσµατα 

θεωρητικών προβληµατισµών για την ανάπτυξη εκτεταµένων παιδαγωγικών ερευνών.  

Αντιλαµβανόµαστε ότι το ζήτηµα της παρουσίας των αλλοδαπών µαθητών 

στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο µπορεί να ιδωθεί µε έναν τέτοιο τρόπο που να 

καταστήσει την εννοιολόγησή του προβληµατική και να µας οδηγήσει σε 

απλουστευτικές προσεγγίσεις. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να κατανοήσουµε τους 

κοινωνικούς παράγοντες που µετέβαλαν τα δεδοµένα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα και τροποποίησαν στο εσωτερικό του το γλωσσικό χάρτη. Η παραδοχή αυτή 

δηλώνει πόσο επιτακτική είναι σήµερα η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
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γλώσσας στην Ελλάδα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Η συγκεκριµένη 

εξέλιξη διαµορφώνει ένα νέο πολυπολιτισµικό και πολυγλωσσικό τοπίο στο χώρο του 

σχολείου. Η νέα αυτή κατάσταση, ενώ έχει προκαλέσει σηµαντική κινητικότητα σε 

επιστηµονικό και πολιτικό επίπεδο (δηµοσιεύσεις, πραγµατοποίηση σχετικών 

συνεδρίων κ.ά.), δεν προσεγγίστηκε µε τέτοιον τρόπο ώστε να δοθούν απαντήσεις 

στις προβληµατικές πλευρές της νέας συγκυρίας.  

Επιθυµώντας λοιπόν να συµβάλλουµε µ’ αυτή τη µελέτη στη δηµιουργία µιας 

σχετικής µε όλα τα παραπάνω προβληµατικής, της δώσαµε την παρακάτω δοµή: 

α) Θεωρητικό µέρος  

και  

β) Εµπειρικό µέρος. 

Το θεωρητικό µέρος οργανώθηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά ζητήµατα 

θεσµικής διαχείρισης της εκπαίδευσης µαθητών που προέρχονται από µετανάστες 

γονείς. Ο όρος “µετανάστες” χρησιµοποιείται εδώ µε την οικονοµική-πολιτική 

διάσταση, αφού µετά το 1989 η διάσταση αυτή αποτελεί την κυρίαρχη σε σχέση µε 

τα αίτια της µετανάστευσης. 

Το πρώτο επίπεδο του θεωρητικού µέρους περιλαµβάνει τα τρία πρώτα 

κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται µια αναφορά στη σύγχρονη µεταναστευτική 

πραγµατικότητα, στο φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού µέσα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία, και στα µοντέλα που τα διάφορα κράτη έχουν δοκιµάσει 

στα πλαίσια των πολιτικών τους επιλογών, σχετικά µε την εκπαίδευση 

µεταναστευτικών και µειονοτικών οµάδων.  

Το κεφάλαιο 2 πραγµατεύεται ζητήµατα εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτή 

εκφράστηκε τις προηγούµενες δεκαετίες σε χώρες του εξωτερικού, και παράλληλα 

ασχολείται µε το ελληνικό παράδειγµα. Τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο η ελληνική 

πολιτεία διαχειρίστηκε, από τα µέσα της δεκαετίας του ’70 µέχρι πρόσφατα, 

ζητήµατα εκπαίδευσης παλιννοστούντων και µεταναστών. 

Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των Τάξεων 

Υποδοχής, των Φροντιστηριακών Τµηµάτων και των ∆ιαπολιτισµικών Σχολείων, 

αφού αυτά αποτελούν τη βάση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τις παραπάνω οµάδες. 

Το δεύτερο επίπεδο του θεωρητικού µέρους πραγµατεύεται ζητήµατα που 

έχουν σχέση µε τη γλώσσα, την κατάκτηση / πρόσκτηση και τη διδασκαλία της, και 

περιλαµβάνει τα κεφάλαια 4-6. 

Το κεφάλαιο 4 ασχολείται µε το εννοιολογικό πλαίσιο του φαινοµένου της 
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διγλωσσίας και τις συνθήκες µέσα στις οποίες καλείται ένας αλλόγλωσσος µαθητής 

να µάθει την ελληνική γλώσσα. 

Μέσα από το κεφάλαιο 5 επιχειρούµε να παρουσιάσουµε τα βασικά µοντέλα 

πρόσκτησης µιας δεύτερης γλώσσας. Στόχος είναι να διαµορφώσουµε ένα θεωρητικό 

πλαίσιο που να παρέχει µια γενική θεώρηση σχετικά µε την κατανόηση του 

ερωτήµατος: «Ποιος µαθαίνει τι και κάτω από ποιες συνθήκες». 

Το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύξαµε τελειώνει µε το κεφάλαιο 6, στο οποίο 

επικεντρωνόµαστε σε ζητήµατα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, 

στους περιορισµούς της και στις ιδιαιτερότητές της. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό 

κάνουµε µια σύντοµη αναφορά των µεθόδων και των προσεγγίσεων που αφορούν τη 

διδασκαλία µιας δεύτερης γλώσσας και ολοκληρώνουµε µε µια διδακτική πρόταση 

που στηρίζεται στο παράδειγµα της επικοινωνιακής µεθόδου. 

Το εµπειρικό µέρος της εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια 7 έως 12. 

Στα κεφάλαια 7, 8 και 9 παρουσιάζονται αντίστοιχα τα απογραφικά στοιχεία 

που αφορούν την παρουσία αλλοδαπών µαθητών (γενικά αλλά και συγκεκριµένα στο 

Νοµό Ρεθύµνου), η ταυτότητα της έρευνας και οι κατηγορίες των ερευνητικών 

ερωτηµάτων που διευκόλυναν τον προσανατολισµό µας στο πεδίο της έρευνας. 

Τα κεφάλαια 10 και 11 παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο χρησι-

µοποιήσαµε τα δύο ερευνητικά εργαλεία (δηλαδή την παρατήρηση και τη 

συνέντευξη). Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η οργάνωσή τους, η 

εφαρµογή τους στα συγκεκριµένα σχολικά τµήµατα, τα αποτελέσµατά τους καθώς 

και η αξιολόγηση αυτών των αποτελεσµάτων. 

Τέλος, το κεφάλαιο 12 επιχειρεί να προσεγγίσει ερµηνευτικά και µε 

συστηµατικό τρόπο τα συνολικά αποτελέσµατα της έρευνας µέσα από τη διασταύ-

ρωση των στοιχείων της παρατήρησης και της συνέντευξης. Καταλήγει έτσι σε γενικά 

συµπεράσµατα, απαντάει µε συγκεκριµένο τρόπο στα ερευνητικά ερωτήµατα που 

τέθηκαν και δίνει εξηγήσεις για τα αποτελέσµατα που προέκυψαν. Επίσης, προτείνει 

ένα µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα συνδέει την καθηµερινή 

σχολική τους εµπειρία µε την επιστηµονική γνώση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

1.1. Η σύγχρονη µεταναστευτική συγκυρία  

 

Οι µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών, µέσα στο πλαίσιο των διεθνών 

εξελίξεων υπό την επίδραση της οικονοµίας, των δικτύων επικοινωνίας, της νέας 

τεχνολογίας και της ανάδειξης ενός πολυδιάστατου πολιτισµικού σκηνικού, 

αναµφίβολα διαµορφώνουν ένα περίπλοκο status τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και σε 

επίπεδο ευρύτερων κοινωνικο-πολιτικών σχηµατισµών. Η ρευστότητα του νέου 

παγκοσµιοποιηµένου σκηνικού προσδίδει στο ευαίσθητο περιβάλλον των διεθνών 

σχέσεων µια εξαιρετική αστάθεια και πολυπλοκότητα (Μακρής, 2001:34-37). 

Οι µεµονωµένες αλλά και µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών έχουν επηρεάσει 

το υπάρχον γεωπολιτικό σκηνικό και συχνά προκαλούν αµηχανία στις χώρες που 

γίνονται αποδέκτες αυτών των µετακινήσεων, αλλά και στις χώρες που λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης χρησιµεύουν ως δίοδοι. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η 

διόγκωση της µετανάστευσης προς το Βορρά και τη ∆ύση και η δηµιουργία της 

φιγούρας του κοινωνικού πρόσφυγα - του ανθρώπου που η ανισοµερής ανάπτυξη 

ωθεί στην ξενιτιά (Τσιάκαλος, 2000:29).  

Η βασικότερη αιτία του σύγχρονου µεταναστευτικού φαινοµένου είναι η 

φτώχεια. Υπολογίζεται ότι 800 εκατοµµύρια άνθρωποι σε 82 χώρες υποφέρουν από 

χρόνια πείνα και 200 εκατοµµύρια παιδιά κάτω των 5 ετών υποφέρουν από έλλειψη 

πρωτεϊνών. Το παράδοξο της παραγωγής πλούτου από τη µια πλευρά και της 

εξαθλίωσης από την άλλη ωθεί πληθυσµούς να µετακινηθούν ώστε να καταφέρουν να 

επιβιώσουν.  

Από την άλλη πλευρά, οι ανεπτυγµένες χώρες, αντί να θέσουν εκ νέου στο 

προσκήνιο του προβληµατισµού το θέµα της ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας 

και της κατανοµής του παραγόµενου πλούτου, ορθώνουν τείχη που σκοπό έχουν να 

εµποδίσουν ή να περιορίσουν την έλευση των µεταναστευτικών ρευµάτων. Πρόκειται 

για µια επιλογή που καλλιεργεί την εχθρότητα και το φόβο, ενώ παράλληλα 

αναδεικνύει την ψευδαίσθηση ότι το παραπάνω γεγονός µπορεί να αποτραπεί µε 

 12

s
ου.�Propa



µέτρα καταστολής. Στις συνθήκες αυτές η δυσπιστία και ο κοινωνικός αποκλεισµός 

αποτελούν στη σηµερινή εποχή ένα σκάνδαλο µε το οποίο αξίζει να ασχοληθεί 

κανείς. 

Ένα πολύ σηµαντικό ερώτηµα που προκύπτει αφορά τη διαχείριση αυτών των 

ζητηµάτων από τις χώρες υποδοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώς και η Ελλάδα, θα 

ζήσει τα επόµενα χρόνια µια εµπειρία που φαντάζει ακατανόητη. Το θέµα είναι αν οι 

δηµοκρατικοί θεσµοί θα µείνουν ανεπηρέαστοι ή αν η ίδια συγκυρία θα ενθαρρύνει 

την υιοθέτηση δέσµης µέτρων που θα υπονοµεύσουν την κοινωνική ένταξη και την 

ισότητα των ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής επιτρέποντας την ανάπτυξη 

αντιδηµοκρατικών κινηµάτων µέσα από την ενίσχυση αυταρχικών ιδεολογιών 

(Τσιάκαλος, 2000:28). 

Ασφαλώς, η αποδοχή της παρουσίας των µεταναστών/-ριών µέσα από 

διαδικασίες νοµιµοποίησής τους αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική τους 

ένταξη, όµως η κατοχύρωση ίσων δικαιωµάτων µε τους εγχώριους πληθυσµούς 

αποτελεί στρατηγική που υπερβαίνει τη θεσµική διάσταση της νοµιµοποίησης. Μόνο 

αν οι µετανάστες/-ριες αναδείξουν την πολλαπλή τους ταυτότητα µπορούν να 

διεκδικήσουν την κοινωνική εξίσωσή τους (∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης 

Προσφύγων και Μεταναστών, 2001). 

 

 

1.2. Το φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού και η σχέση του µε την 

εκπαίδευση 

 
Ο κοινωνικός αποκλεισµός εµφανίζεται αρκετά συχνά στην πολιτική φρασεο-

λογία των ευρωπαϊκών χωρών και συνδέεται βασικά µε τον όρο «φτώχεια». Ωστόσο, 

µέσα από την βιβλιογραφία παίρνει µια όλο και πιο διευρυµένη σηµασία 

περιγράφοντας και ερµηνεύοντας γενικότερα κοινωνικά προβλήµατα. 

Έτσι, ορίζονται ως προβλήµατα που γεννούν κοινωνικό αποκλεισµό η ανεργία 

(κυρίως η ανεργία µακράς διάρκειας), η µετανάστευση, η παλιννόστηση, ο αναλφα-

βητισµός, η σχολική αποτυχία, η πολιτισµική ή η θρησκευτική ιδιαιτερότητα, η 

αποµόνωση ορεινών πληθυσµών, η ανισότητα των φύλων, η κοινωνική παρα-

βατικότητα, οι θρησκευτικές µειονότητες, η σωµατική ή η διανοητική δυσµορφία. 

(Πετράκη, 1998:19). Τα παραπάνω σηµεία αποτελούν υποέννοιες ενός αρκετά 
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µεγάλου εννοιολογικού συστήµατος και δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστούν στο 

πλαίσιο της ίδιας θεωρητικής επεξεργασίας. 

Συχνά, η αναφορά σε οµάδες κοινωνικά αποκλεισµένες δηµιουργεί αντί-

στοιχες αναπαραστάσεις και συνδέεται, αυθόρµητα ίσως, µε τους µετανάστες, τους 

οικονοµικούς πρόσφυγες, τις µειονότητες, τους µακροχρόνια άνεργους και άλλες 

οµάδες. Το σχήµα αυτό στην πραγµατικότητα δηµιουργεί µια συστηµατική σχέση 

ανάµεσα στο κοινωνικό status και τις µεταβλητές µετανάστευση, παλιννόστηση, 

σχολική αποτυχία κ.ά. (Γκότοβος, 2002). 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός 

συνδέεται µε ένα ευρύ φάσµα τοµέων και δράσεων και διασταυρώνεται µε το σύνολο 

των κοινοτικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων των πολιτών. Αξίζει βέβαια 

να υπενθυµίσουµε ότι στην κοινωνική ιστορία των δυτικών κοινωνιών οι φτωχοί και 

κοινωνικά αποκλεισµένοι ταυτίζονται συχνά µε τους επικίνδυνους και οι διάφοροι 

εξαθλιωµένοι µε υποψήφιους παράνοµους, ενώ σήµερα η σχέση της φτώχειας µε την 

παρανοµία είναι κυρίαρχη στα Μ.Μ.Ε.  (Πετράκη, 1998:23). 

Τα σηµεία όπου εστιάζεται ο προβληµατισµός για το σχετικό φαινόµενο είναι 

βασικά οι πολιτικές επιλογές σε ζητήµατα εκπαίδευσης σε σχέση µε τη µετανά-

στευση, την παλιννόστηση και την πολιτισµική ιδιαιτερότητα. Η παρουσίαση αυτή 

επιχειρεί να αναδείξει µια από τις σηµαντικότερες διαστάσεις του κοινωνικού 

αποκλεισµού που είναι η διαφοροποιηµένη πρόσβαση και ένταξη των παιδιών και 

εφήβων ορισµένων κοινωνικών οµάδων (όπως για παράδειγµα µετανάστες και 

παλιννοστούντες) στο εκπαιδευτικό σύστηµα, γεγονός το οποίο µε τη σειρά του 

διαφοροποιεί τις προοπτικές κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των νεαρών 

µελών των οµάδων αυτών στην ευρύτερη κοινωνία. Η ανισότητα αυτή στην 

πρόσβαση και στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήµατος στοιχειοθετεί µια 

σηµαντικότατη έκφανση κοινωνικού αποκλεισµού και ταυτόχρονα προδιαγράφει και 

σκιαγραφεί µια από τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες αναπαραγωγής του (Βιτσιλάκη-

Σορωνιάτη, 1999:567). Το εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργεί µε τρόπο που αναπα-

ράγει τον κοινωνικό αποκλεισµό και την κοινωνική ανισότητα, καθώς περιθω-

ριοποιεί, καθηλώνει ή αποπέµπει µαθητές που ανήκουν σε κοινωνικά αποκλεισµένες 

οµάδες ή, αντίστροφα, αδυνατεί να παρέχει την αναγκαία αντιρατσιστική εκπαίδευση 

που θα εξασφάλιζε καλύτερες προοπτικές πρόσβασης στο µηχανισµό της κοινωνικής 

ανέλιξης. 

Το σύγχρονο σχολείο αποτελεί ένα χειροπιαστό παράδειγµα όπου ο 

 14

s
ωργας�Γκότοβος ΑθανάσιοςΕκπαίδευση και ετε



κοινωνικός αποκλεισµός των γονέων σηµαίνει συνήθως παιδιά που δεν έχουν ίσες 

ευκαιρίες αλλά και παιδιά χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες να φοιτήσουν σε σχολείο. 

Τα παιδιά αυτά εποµένως δεν µπορούν να κάνουν χρήση ενός δηµόσιου αγαθού, 

όπως είναι αυτό της εκπαίδευσης, και κατά συνέπεια είναι οι κοινωνικά 

αποκλεισµένοι του αύριο. Με τον τρόπο αυτό παρεµποδίζεται η απορρόφηση 

κοινωνικών και δηµοσίων αγαθών, η έλλειψη των οποίων οδηγεί σε οικονοµική 

ανέχεια. Αυτό δηλαδή που ονοµάσαµε κοινωνικό αποκλεισµό αποτελεί τόσο µια 

κατάσταση όσο και µια διαδικασία (Κογκίδου, Τρέσσου & Τσιάκαλος, 1997:141). 

Η «νέα φτώχεια» έχει δοµικές επιδράσεις σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες 

όπως είναι οι µετανάστες και οι παλιννοστούντες. Παράλληλα, οι κοινωνικές 

κακουχίες οδήγησαν στην έκρηξη σωβινισµών, οι οποίοι αφενός αδυνατούν να 

προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις, αφετέρου προσφέρουν έναν αντιπερισπασµό 

προσδιορίζοντας έναν ή περισσότερους αποδιοποµπαίους τράγους (Κάτσικας & 

Πολίτου, 1999:36). Αυτές οι δοµικές εντάσεις, δηλαδή οι ανισότητες τόσο µεταξύ 

των µελών ενός συνόλου όσο και οι ανισότητες στη συµµετοχή στα διάφορα αγαθά 

εξειδικεύονται σε εκπαιδευτικά µέτρα που στοιχειοθετούν συγκεκριµένες προτάσεις 

παρέµβασης. Οι πολιτικές αυτές, ωστόσο, δεν παρουσιάζονται πάντα µε το ίδιο 

περιεχόµενο και τους ίδιους στόχους αλλά συνιστούν µια τυπολογία µε ποικίλα 

κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. 

 

 

1.3. Μοντέλα προσέγγισης και διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας  

 

Είναι γεγονός ότι η µετανάστευση αποτελεί µόνιµο χαρακτηριστικό του 

παγκοσµιοποιηµένου σκηνικού. Η εξελισσόµενη κριτικά διεθνής εµπειρία προσπαθεί 

να προσεγγίσει τις δηµογραφικές αλλαγές και να εισάγει έναν κοινωνικό 

προβληµατισµό για τη σύγχρονη ιστορική συγκυρία, µε τρόπο αξιόπιστο και 

αποτελεσµατικό. 

Η νέα κατάσταση που έχει προκύψει από το δεδοµένο της πολύπολιτι-

σµικότητας βρίσκει άµεση αντανάκλαση στον εκπαιδευτικό θεσµό. Το θέµα της 

πολυπολιτισµικότητας και της εκπαίδευσης των παιδιών από µεταναστευτικές 

µειονότητες µπορεί να ιδωθεί µε διαφορετικούς τρόπους.  Πρόκειται για ένα θέµα 

σπουδαίο και επίµαχο από κοινωνική και εκπαιδευτική άποψη µε άµεσες συνέπειες 

για τις ανθρώπινες σχέσεις. Στα πλαίσια αυτών των σχέσεων, για να λειτουργήσει 
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κάποιος άνετα και αποτελεσµατικά µέσα σε µια δεύτερη κουλτούρα ή ένα 

πολυπολιτισµικό σκηνικό, θα πρέπει να µάθει γι' αυτόν τον πολιτισµό και να 

αντιµετωπίσει τον κόσµο από µια εναλλακτική οπτική, την οπτική του «άλλου» 

(Gollnick & Chinn, 1994:10). Το σχολείο µπορεί να προβάλλει ένα πολυπολιτισµικό 

περιβάλλον που να επιβεβαιώνει τη διαφορετικότητα υπερβαίνοντας τους 

στερεοτυπικούς ρόλους και τους περιορισµούς µιας µονολιθικής κοινωνίας (Gollnick 

& Chinn,1994:30). 

Μέσα από τις γενικότερες συνθήκες αναδύονται διάφορα ερωτήµατα που 

κλονίζουν την ψευδεπίγραφη παραδοχή περί µονοπολιτισµικών κοινωνιών. Όσον 

αφορά την ελληνική κοινωνία, η πραγµατικότητα είναι ότι αυτή δε γίνεται τώρα 

πολυπολιτισµική αλλά είναι που τώρα η κοινωνική συγκυρία ενθαρρύνει τη 

συζήτηση και την αναγνώριση αυτής της διάστασης (Κάτσικας & Πολίτου, 1999:22). 

Σύµφωνα µε τους Κάτσικα & Πολίτου (1999:24), η έννοια της 

πολυπολιτισµικότητας αναδύεται µέσα από συνθήκες και τάσεις ως εξής:  

• Αλλαγή του παραδοσιακού γεωπολιτικού σκηνικού και αµφισβήτηση 

του εθνικού κράτους. 

• ∆ιεθνοποίηση των παραγωγικών σχέσεων. 

• ∆υναµική των µειονοτήτων και των µεταναστευτικών οµάδων σε 

σχέση µε την κοινωνική και οικονοµική τους θέση. 

Κι ενώ η ύπαρξη διαφόρων πολιτισµικών οµάδων στον ίδιο κοινωνικό 

σχηµατισµό προσφέρει ευκαιρίες αλλά αναδεικνύει και περιορισµούς, όπως 

σχολιάστηκε παραπάνω, σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής είναι δυνατή η 

συµπύκνωση διαφόρων προσεγγίσεων σε κάποια βασικά µοντέλα: το αφοµοιωτικό, 

το µοντέλο της ενσωµάτωσης, το πολυπολιτισµικό, το αντιρατσιστικό και το 

διαπολιτισµικό (Νικολάου, 2000:119). 

 

Α) Η αφοµοιωτική προσέγγιση 

Η αφοµοιωτική προσέγγιση στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: στον άξονα 

της θεωρίας του ελλείµµατος και σε αυτόν της πολιτισµικής οµοιογένειας. Ο πρώτος 

άξονας λειτουργεί πλαισιωµένος από έννοιες όπως γλωσσικό µειονέκτηµα, κοινωνικό 

έλλειµµα, µαθησιακό έλλειµµα, πολιτισµικό µειονέκτηµα, διαφορετική κουλτούρα, 

χαµηλή αυτοπεποίθηση, αντισταθµιστικά µέτρα (Skutnabb-Kangas, 1995:53). 

Οι θεωρίες του ελλείµµατος ενισχύουν τις πολιτικές εκείνες που δεν αφήνουν 

 16

s
ότητα�Pluralistic so

s
iety,�Policy and practice in bilingual edu



περιθώριο στο µορφωτικό κεφάλαιο των πολιτισµικά διαφορετικών να καλλιεργηθεί 

ως αξία και να συµβάλλει στον πολιτισµικό εµπλουτισµό της κοινωνίας αποδοχής 

(∆αµανάκης, 1998:78). 

Μια άλλη βασική θέση της αφοµοιωτικής προσέγγισης είναι η αντίληψη περί 

έθνους. Το έθνος παρουσιάζεται σαν να πρόκειται για αγαπηµένη και αρµονική 

οικογένεια µε βασική επιδίωξη την εθνική οµοιογένεια µε παράλληλη αποσιώπηση 

του γεγονότος ότι οι κοινωνικές ταυτότητες είναι πολλές και ιεραρχηµένες στo 

πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων (Φραγκουδάκη, 1997:151). 

Τα χαρακτηριστικά του σχολείου σε αυτό το µοντέλο είναι η µονογλωσσία, η 

προσαρµογή στην κυρίαρχη εκδοχή της πολιτισµικής ταυτότητας και η καλλιέργεια 

της αξίας ενός διαχρονικού εθνικού κράτους. Ιστορικά το µοντέλο αυτό κυριάρχησε 

µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '60 αλλά φαίνεται πως ακόµη και σήµερα επηρεάζει 

την εκπαιδευτική πολιτική φιλοσοφία πολλών φορέων. Τα αφοµοιωτικά µοντέλα 

διαµορφώνουν τις βασικές τους αρχές και αποκτούν επιστηµονική υπόσταση από την 

δοµολειτουργική προσέγγιση το ιδεολογικό δηλαδή εκείνο πλαίσιο που θεωρεί την 

εκπαίδευση των µεταναστών ή των µειονοτήτων ένα πρόβληµα που πρέπει να 

επιλυθεί όχι µόνο µε όρους πολιτισµικής κυριαρχίας αλλά και µε όρους που 

διαµορφώνονται από την αγορά εργασίας (Κάτσικας & Πολίτου, 1999:38). 

 

Β) Το µοντέλο της ενσωµάτωσης  

Στα τέλη της δεκαετίας του '60 σηµειώνεται µια µετατόπιση της 

επιχειρηµατολογίας στη βάση της αµοιβαίας ανοχής. Ενώ δηλαδή µε την αφοµοίωση 

σηµειώνεται αποκοπή από το ιστορικό υπόβαθρο (background) που χαρακτηρίζει τις 

µεταναστευτικές µειονοτικές οµάδες, στην περίπτωση της ενσωµάτωσης αναγνωρί-

ζεται η ύπαρξη του στοιχείου της ετερότητας. Η κυρίαρχη κοινωνία δηλαδή αποδέχε-

ται, ή καλύτερα ανέχεται, την πολιτισµική, γλωσσική, θρησκευτική διαφορετικότητα, 

ωστόσο δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διασφάλιση της οµοιογένειας και της συνοχής 

της. Η πολιτισµική αρµονία και σταθερότητα ως κοινωνικός στόχος βασίζεται στην 

παραδοχή ότι υπάρχουν αξίες που όλοι αποδεχόµαστε και ότι µπορούν να ενισχυθούν 

εφαρµόζοντας µια πολιτική ανεκτικότητας και σεβασµού της πολιτισµικής 

ετερότητας (Μάρκου, 1998:11). Με βάση αυτή τη λογική, για να είναι 

ρεαλιστικότερη και αποτελεσµατικότερη η ενσωµάτωση, θα πρέπει να γνωρίζουµε 

περισσότερα για τους πολιτισµικούς και γλωσσικούς παράγοντες που έχουν 

διαµορφώσει ιστορικά το πολιτισµικά και γλωσσικά διαφορετικό. Από τη σκοπιά του 

 17

s
ation�Αυτή είναι η πατρί



εκπαιδευτικού µηχανισµού υποστηρίζεται ότι τα παιδιά των µεταναστών για λόγους 

ακαδηµαϊκής επιτυχίας πρέπει να µάθουν την κυρίαρχη γλώσσα και τον κυρίαρχο 

πολιτισµό, προκειµένου να ενσωµατωθούν στην κοινωνική ζωή. Σε αυτό θα 

µπορούσε κανείς να αντιτάξει, όπως λ.χ. η Coelho (1998), ότι παράλληλα µε την 

κοινωνική ενσωµάτωση, δε θα πρέπει να αγνοήσουµε την ασφάλεια που παρέχει η 

γλώσσα του σπιτιού και ο οικείος πολιτισµός στις ίδιες τις µεταναστευτικές οµάδες. 

Ουσιαστικά, η ενσωµατωτική προσέγγιση συνιστά έναν εξορθολογισµό των 

αφοµοιωτικών µοντέλων που διαιωνίζει και καθιστά πιο αποτελεσµατική αλλά και 

ανώδυνη τη διαχείριση των ζητηµάτων της πολυπολιτισµικότητας. Με αυτήν την 

έννοια, η συµµόρφωση και η αποδοχή του κυρίαρχου συστήµατος αξιών και 

πεποιθήσεων αποτελούν προϋπόθεση κοινωνικής ένταξης µέσα από τη λογική του 

κοινωνικού ελέγχου.  

 

Γ) Το παράδειγµα της πολυπολιτισµικότητας 

Τα µοντέλο της πολυπολιτισµικότητας διαφοροποιείται από το προηγούµενο 

µοντέλο, γιατί κρίνει ότι εκείνο οδηγεί στην περιθωριοποίηση και στον αποκλεισµό. 

Θεωρεί ότι η λογική της ενσωµάτωσης ορθώνει τείχη αποµόνωσης και δηµιουργεί 

τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση ενός αντίρροπου ρατσισµού. Η πολυπολιτισµική 

προσέγγιση µπορεί να ερµηνευτεί ως ένα µέσο που διαχειρίζεται αποτελεσµατικά 

την κοινωνική σύγκρουση και διασφαλίζει την κοινωνική τάξη αποκλείοντας 

ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις σχέσεις κυριαρχίας. Χρησιµοποιεί το στοιχείο του 

πολιτισµού ως το βασικότερο άξονα θεωρητικής ανάλυσης και ερµηνείας. Συχνά ο 

ρόλος του πολιτισµού και της παράδοσης περιγράφεται µε µια µεταβλητή που 

επηρεάζει και διαµορφώνει όλα όσα κάνουµε και διέπουν όλες τις πτυχές της 

κοινωνικότητάς µας (Kohls & Knight, 1994:13). 

Το πολυπολιτισµικό µοντέλο δε στέκεται παρά µόνο στην εθνολογική 

διάσταση, αναδεικνύει υπέρµετρα το ρόλο της παράδοσης, καταλήγει στον 

περιορισµό και την περιχαράκωση των οµάδων στο πολιτισµικό τους κέλυφος και 

συσκοτίζει ζητήµατα δοµικών ανισοτήτων και αδικίας, ζητήµατα που κατά τη γνώµη 

µας αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιµους παράγοντες. Σύµφωνα µε την αντιρατσιστική 

λογική (βλέπε λ.χ. Cole, 1997:198), η πολυπολιτισµική προσέγγιση αποκλείει τη 

συζήτηση οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων κυριαρχίας και υποταγής. Τείνει 

επίσης να στερείται ιστορικής διάστασης, αγνοώντας τη δυναµική φύση του 

πολιτισµού, των µορφών αντίστασης και αγώνα µέσα στους πολιτισµούς και µεταξύ 
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κυρίαρχων και κυριαρχούµενων πολιτισµών. Ιστορικά, πρέπει να αναφέρουµε ότι 

µεταξύ των ερευνητών και των µελετητών που υιοθετούν αυτήν την προσέγγιση 

επικράτησε µια γενική αποδοχή για την αναγκαιότητα της λήψης θεσµικών µέτρων 

που µετασχηµατίζουν τα Προγράµµατα Σπουδών, το διδακτικό υλικό, τις στάσεις και 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία (Banks, 1995:4). 

Η παραπάνω παραδοχή προσπάθησε να απαντήσει στα υψηλά ποσοστά αποτυχίας 

που παρουσίαζαν τα παιδιά των µειονοτήτων κυρίως στις Η.Π.Α. (Ανδρούσου, 

1996:11). 

 

∆) Η αντιρατσιστική προσέγγιση 

Η αντιρατσιστική εκπαιδευτική θεωρία αναπτύχθηκε βασικά στα µέσα της 

δεκαετίας του '80 και συνδέεται µε πολιτικές κινήσεις στη βάση µιας πολιτικής - 

κοινωνικής κριτικής στις Η.Π.Α. και στην Βρετανία. Ωστόσο, η αντιπαράθεση που 

έχει προκύψει ανάµεσα στην αντιρατσιστική παιδαγωγική ιδεολογία και στην 

πολυπολιτισµική παιδαγωγική ιδεολογία και διαπολιτισµική προσέγγιση τοποθετείται 

χρονικά στη δεκαετία του 1970 (∆αµανάκης, 2001:10). 

Η αντιρατσιστική προσέγγιση αντλεί τα επιχειρήµατά της από τη µαρξιστική 

προβληµατική µέσα από την οποία εξετάζονται κριτικά οι ιδιαίτερες ιστορικές 

συνθήκες που επιβαρύνουν την οικονοµική µειονεξία των µεταναστών και οι 

διαδικασίες παραγωγής των κοινωνικών τάξεων µέσα από τον εκπαιδευτικό θεσµό 

(Κάτσικας & Πολίτου, 1999:43). 

Το αντιρατσιστικό µοντέλο έχει ως βασικό στόχο την ισότητα στην 

εκπαίδευση για όλα τα παιδιά µε προϋπόθεση το µετασχηµατισµό των δοµών που 

υπονοµεύουν την παραπάνω ισότητα. Έτσι, για πρώτη φορά µπαίνει στο µικροσκόπιο 

της κριτικής η αναγκαιότητα του επαναπροσδιορισµού των δοµών και των θεσµών 

του κρατικού µηχανισµού (Νικολάου, 2000:129). Στο πλαίσιο του δηµοσίου διαλόγου 

που έχει προκύψει από τη δεκαετία του '70, η αντιρατσιστική προσέγγιση βλέπει τις 

διακρίσεις και την αποµόνωση των αλλοδαπών µαθητών και των µειονοτικών 

πληθυσµών ως έκβαση του συσχετισµού δυνάµεων µέσα στην κοινωνία κι όχι ως 

λάθος της ιστορίας (Bragado, 1992:131).  

Η κριτική που έχει δεχτεί αυτή η λογική συνοψίζεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ως αποπροσανατολιστική και υπερβολικά πολιτική, πράγµα που 

έχει ως αποτέλεσµα το σχολικό συγκείµενο να γίνεται περισσότερο πολιτικοποιηµένο 

και λιγότερο ακαδηµαϊκό. Εποµένως, η ανάλυση που κάνει αυτό το µοντέλο 
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εξαντλείται κατά κανόνα στο κοινωνικό-οικονοµικό και πολιτικό συγκείµενο µε 

αποτέλεσµα οι ίδιες οι οµάδες οι οποίες υφίστανται το ρατσισµό να µπαίνουν στο 

περιθώριο (∆αµανάκης, 2001:11). 

 

Ε) Το διαπολιτισµικό µοντέλο 

Η διαπολιτισµική παιδαγωγική µε βάση τα πολυπολιτισµικά χαρακτηριστικά  

των σύγχρονων κοινωνιών στοχεύει στην ειρηνική συµβίωση ατόµων και οµάδων 

διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης. Η θέση αυτή δεν εξαντλείται σε µία σχέση 

ανοχής αλλά επιχειρεί να ανασυνθέσει τα πολιτισµικά βιώµατα ατόµων και οµάδων 

σε µία πλουραλιστική βάση. 

Σε αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε έντονος προβληµατισµός περί της άκριτης 

αποδοχής της πολιτισµικής σχετικότητας (∆αµανάκης, 1998:101), η οποία οδηγεί 

συχνά στη νοµιµοποίηση καταστάσεων που µπορούν να αποβούν σε βάρος των 

µειονοτικών οµάδων.  

Γιατί, αν νοµιµοποιήσουµε τη διάσταση της ετερότητας χωρίς να 

προχωρήσουµε σε µια δυναµική επικοινωνία ανάµεσα στους µαθητές, δεν 

αµφισβητούµε τη φαντασίωση των οµοιογενών σχολικών τάξεων και δεν ενισχύουµε 

την συνάντηση της προσωπικής κουλτούρας του καθενός µε εκείνη του διπλανού του. 

Το διαπολιτισµικό πρόταγµα, όπως διαµηνύει µέσα από τις θεµελιακές αρχές του, 

δηλαδή την ισοτιµία των πολιτισµών, την ισοτιµία µορφωτικών κεφαλαίων και την 

παροχή ίσων ευκαιριών (∆αµανάκης, 1998:105), επιτρέπει την επαναδιαπραγµάτευση 

των ορίων της σχέσης µε τον άλλο. Η καθηµερινή παιδαγωγική πρακτική, µέσα από 

τη λογική της διαπολιτισµικής διάστασης απορρίπτει την στερεοτυπική ιεράρχηση 

του διαφορετικού. 

Ιστορικά η τάση αυτή, αν και έγιναν προσπάθειες να διαποτίσει τα ευρωπαϊκά 

συστήµατα από τα µέσα του ’80, στην ουσία ποτέ δεν υιοθετήθηκε. Ωστόσο,                              

από τα µέσα της δεκαετίας του ’70 έγινε µνεία από την Κοινοτική Οδηγία του 1977 

για την επιβαλλόµενη συνεργασία ανάµεσα στις χώρες προέλευσης και τις χώρες 

υποδοχής σχετικά µε την εκπαίδευση µειονοτικών και µεταναστευτικών οµάδων. Η 

εξέλιξή της κατάφερε να βάλει στο κέντρο του προβληµατισµού και του δηµοσίου 

διαλόγου την αναγκαιότητα όχι µόνο της κοινωνικοποίησης των διακινούµενων 

πληθυσµών αλλά και της διαπαιδαγώγησης της πλειοψηφίας. Βέβαια, οι προλήψεις 

για κάποιες κοινωνικές οµάδες δεν καταπολεµούνται µε λογικά µόνο επιχειρήµατα 

αλλά απαιτούν µια διαδικασία βαθύτερων και µακροχρόνιων κοινωνικών ζυµώσεων 
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(Perotti, 1994: 92 ). 

Είναι ενδιαφέρον ότι η προώθηση της διαπολιτισµικής ιδεολογίας µέσα από 

ευρύτερα και προοδευτικότερα κανάλια αντιµάχεται το περιεχόµενο της ευρωπαϊκής 

διάστασης και συγχρόνως δεν εξαντλείται σε έναν γενικόλογο πολιτισµικό 

πλουραλισµό, αλλά προτείνει τη δυναµική αλληλεπίδραση και την ειρηνική 

συµβίωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 

 

2.1. Η διαχείριση της εκπαίδευσης των αλλοδαπών µαθητών σε χώρες του  

εξωτερικού 

 

Μπορεί για την Ελλάδα η παρουσία των µεταναστών και των παλιννο-

στούντων να αποτελεί ένα πρόσφατο σχετικά φαινόµενο, διάφορες ευρωπαϊκές 

χώρες, όµως, όπως η Γερµανία, η Αγγλία, η Γαλλία κ.ά., καθώς και χώρες όπως οι 

Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία έχουν µια τεράστια συσσωρευµένη εµπειρία για 

αυτά τα θέµατα. Αυτό µας υποχρεώνει να στρέψουµε την προσοχή µας στο 

εκπαιδευτικό παράδειγµα που ακολούθησαν αυτές οι χώρες για να κατανοήσουµε 

πρακτικές και να κατασκευάσουµε τα ερµηνευτικά εκείνα εργαλεία που απαιτούνται 

για τη διαχείριση της σύγχρονης µεταναστευτικής συγκυρίας.  

Η διεθνής συζήτηση που προέκυψε πέρασε από διάφορες φάσεις, και τα 

εκπαιδευτικά µοντέλα που εφαρµόστηκαν επισήµαναν τις δυνατότητες και τους 

περιορισµούς ενός πολυπολιτισµικού περιβάλλοντος. Η διεθνής κατανόηση της 

ετερότητας οριοθετήθηκε γύρω από ζητήµατα γλωσσικής εκπαίδευσης και 

διδασκαλίας. Η δεύτερη γλώσσα και η σχέση της µε την πρώτη γλώσσα τέθηκε στο 

κέντρο των εκπαιδευτικών εξελίξεων. Η γλωσσική εκπαίδευση επεξηγεί σε µεγάλο 

βαθµό τις προθέσεις των εκπαιδευτικών µοντέλων που απευθύνονται σε µετανάστες 

και προσδιορίζει τα αποτελέσµατα της πολιτικής που ακολουθούν. 

Στα βασικά της σηµεία η πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν ένα πέρασµα από 

το µοντέλο της αφοµοίωσης στο µοντέλο της «υπόθεσης της διαφοράς» και από κει 

στη νέα παιδαγωγική της διαπολιτισµικότητας. Σήµερα, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί 

οι στόχοι της διαπολιτισµικής προσέγγισης στον βαθµό που οι υποστηρικτές της θα 

επιθυµούσαν (αφού οι εκπαιδευτικές αλλαγές εξακολουθούν να στοχεύουν µόνο τους 

ξένους µαθητές και όχι τους ντόπιους), µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η 

διαπολιτισµική ιδεολογία υλοποιείται περισσότερο σε µεµονωµένα πειραµατικά 

προγράµµατα παρά στην επίσηµη πολιτική των κρατών (∆αµανάκης, 1997:35). 

 Από το 1976 η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µέσα από την 

εκπαιδευτική της δράση έχει υποστηρίξει έναν αριθµό πιλοτικών προγραµµάτων για 
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την εκπαίδευση των παιδιών των οικονοµικών µεταναστών στα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχετική Οδηγία, όπως περιέχεται στο αντίστοιχο άρθρο, 

υπογραµµίζει την αναγκαιότητα να υπάρξει συνεργασία ανάµεσα στις χώρες 

υποδοχής και στις χώρες αποστολής µεταναστών. Η λήψη µέτρων, όπως αναφέρεται, 

για την προώθηση της διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού των 

χωρών προέλευσης των µεταναστών κρίνεται αναγκαία για να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικά στα πλαίσια του κανονικού εκπαιδευτικού συστήµατος η εκπαίδευση 

των αλλοδαπών παιδιών (Kroon, 1992:1-3). Από τότε, τριάντα έξι πιλοτικά 

προγράµµατα έχουν υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλα από αυτά 

αφορούσαν την Πρωτοβάθµια κι άλλα την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Η εφαρµογή αρκετών προγραµµάτων σε περιοχές όπως το Λονδίνο, το 

Μπέρµινχαµ, το Νότινχαµ, κατάφερε να αναδείξει µια σειρά από περιορισµούς αλλά 

κι αρκετές δυνατότητες, κάτι που εκφράζει τη δυναµική προσφορά αυτών των 

ερευνών. Στους περιορισµούς θα µπορούσε να εντάξει κανείς τις ανεπαρκείς πηγές 

χρηµατοδότησης, την έλλειψη ειδικευµένων δίγλωσσων δασκάλων, την αδυναµία 

διεύρυνσης των Αναλυτικών Προγραµµάτων σε ζητήµατα ετερότητας, την αντίδραση 

συχνά των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών και τα προβλήµατα της γλωσσικής 

διδασκαλίας «ασθενέστερων» (δηλαδή µε λιγότερο γόητρο) γλωσσών στην αντιπαρά-

θεσή τους µε «ισχυρές» γλώσσες. Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές που δηµιουργή-

θηκαν αφορούσαν τη σχετική αυτονοµία των τοπικών αρχών να διαχειριστούν τέτοια 

ζητήµατα σε αντιστοιχία µε τις πραγµατικές τοπικές ανάγκες, το διάλογο και την 

ανταλλαγή απόψεων, την ανταλλαγή εµπειριών ανάµεσα σε αυτούς που ενεπλάκησαν 

στα προγράµµατα καθώς και τη βελτίωση των στάσεων απέναντι στις µειονοτικές 

µεταναστευτικές γλώσσες όπως η Urdu, η Panjabi, η Bengali κ.ά. (Kroon,1992:89). Η 

τελική δηµοσίευση των αποτελεσµάτων το 1987 συµπεριέλαβε όλες τις φάσεις που 

ακολουθήθηκαν καθώς και το υλικό που αναπτύχθηκε µέσα στην τριετία της 

εφαρµογής των συγκεκριµένων προγραµµάτων. 

Μία άλλη σειρά από πιλοτικά προγράµµατα, που πραγµατοποιήθηκαν υπό την 

αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECCE), παρέχει µια βάση δεδοµένων στο χώρο 

της εκπαίδευσης για τα παιδιά των οικονοµικών µεταναστών. Μερικά από αυτά τα 

προγράµµατα, όπως υποστηρίχθηκαν και παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (1992:14-65), συµπυκνώνουν όλη τη φιλοσοφία µιας εναλλακτικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, ενός εγχειρήµατος που βάζει στο κέντρο του 

προβληµατισµού τους αντικειµενικούς στόχους, τις στρατηγικές, το εκπαιδευτικό 
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προσωπικό και το υλικό που παράγεται καθώς και ζητήµατα οργάνωσης, συνεργασίας 

και χρηµατοδότησης. Τα συγκεκριµένα προγράµµατα υλοποιήθηκαν στο Βερολίνο, 

στις Βρυξέλες, στη Κοπεγχάγη, στα Ιωάννινα, στη Ρώµη, στο Λονδίνο, στο Νότινχαµ 

κ.ά. Χρονικά καλύπτουν τη δεκαετία 1981-1991, απευθύνονται σε Τούρκους, 

Ιταλούς, Ισπανούς, Έλληνες, Άραβες, Αλβανούς και άλλων εθνικοτήτων µαθητές. 

Στο κέντρο της εφαρµογής αυτών των προτάσεων βρίσκονταν η προσπάθεια να 

διδαχθεί η µητρική γλώσσα των αλλοδαπών µαθητών και να αναπτυχθεί ένα 

διαπολιτισµικό εκπαιδευτικό µοντέλο. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αυτών 

παρεµβάσεων ανέδειξε σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τα γλωσσικά και 

κοινωνικά δικαιώµατα των αλλοδαπών µαθητών, ωστόσο, τα προγράµµατα αυτά 

λειτούργησαν µόνο αποσπασµατικά και δεν κατάφεραν να ενσωµατώσουν τη λογική 

τους στο βασικό κορµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

Ως µια εναλλακτική πρόταση, ένα από τα σηµαντικότερα κινήµατα που 

αναπτύχθηκε στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής αλλοδαπών µαθητών είναι το 

mainstreaming. Πρόκειται για την προσπάθεια να ενταχθούν οι αλλοδαποί µαθητές µε 

χαµηλή σχολική επίδοση στην κανονική τάξη κι όχι σε ειδικά προγράµµατα 

αποκοµµένα από τον βασικό ιστό της εκπαίδευσης στην χώρα υποδοχής. Βασικές 

αρχές αυτής της εκπαιδευτικής αλλά και κοινωνικής πρότασης όπως διαµορφώθηκε 

στην Αγγλία και τις Η.Π.Α. είναι οι παρακάτω (Carrasquillo & Rodriguez, 2002:7-9):  

1. Αλληλεπίδραση όλων των µαθητών σε ένα ενιαίο περιβάλλον.  

2. Παροχή ευκαιριών για την εξάλειψη των κοινωνικών και φυλετικών 

διακρίσεων. 

3. Αποτελεσµατικές διδακτικές στρατηγικές µέσα από την οµαδοσυνεργατική 

οργάνωση της τάξης µε σκοπό την κατάκτηση τόσο της επικοινωνιακής όσο 

και της ακαδηµαϊκής όψης της γλώσσας. 

4.  Παροχή ευκαιριών στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν 

επίγνωση των γλωσσικών και πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των µαθητών 

τους.  

 Η προσφορά του κινήµατος αυτού είναι σηµαντική γιατί αποβλέπει σε µια 

προοδευτική διδακτική πρόταση µε ριζική τροποποίηση των πρακτικών και των 

µέσων διδασκαλίας. Η παραπάνω προσέγγιση προβάλλει ως δοµικό της στοιχείο την 

αναγκαιότητα να διαµορφώσουν οι αλλόγλωσσοι µαθητές την προσωπική τους 

ταυτότητα µέσα από διαδικασίες ισότιµης αλληλεπίδρασης (Χατζηδάκη & Γακούδη, 

2000:139-140).  
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Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα µοντέλα που δοκιµάζονται σε 

επίπεδο γλωσσικής πολιτικής παρουσιάζουν ποικιλία ως προς τους στόχους, το 

περιεχόµενο αλλά και ως προς τους φορείς που αναλαµβάνουν να τα διαχειριστούν. 

Σχετικά µε τον τελευταίο παράγοντα διαφοροποίησης, δηλαδή τους φορείς, βλέπουµε 

ότι µπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις είτε οι τοπικές αρχές είτε οι χώρες 

καταγωγής (Reich, 1997:26). Σύµφωνα και πάλι µε τον Reich (1997), στη δεκαετία 

του ’90 στη Σουηδία µε ευθύνη των σουηδικών αρχών προσφέρονταν µαθήµατα στη 

γλώσσα του σπιτιού (home language) των µαθητών και ο διορισµός των δασκάλων 

γινόταν από το Σουηδικό δηµόσιο. Αντίθετα, στη Γαλλία το περιεχόµενο των 

µαθηµάτων, οι δάσκαλοι και η χρηµατοδότηση, οργανώνονται από τις χώρες 

καταγωγής και βρίσκονται υπό την εποπτεία των γαλλικών αρχών. Στη Μ. Βρετανία 

η χώρα υποδοχής αναλαµβάνει να διδάξει τη δεύτερη γλώσσα στα παιδιά των 

µεταναστών, όµως δε φέρει ευθύνη για την ανάπτυξη της µητρικής γλώσσας των 

αλλοδαπών µαθητών. Υπάρχουν βέβαια και χώρες όπου διδάσκονται και οι δύο 

γλώσσες, όπως συµβαίνει µε τους Έλληνες στη Γερµανία καθώς και τους Φιλανδούς 

στη Σουηδία. Αυτοί οι τύποι γλωσσικής προσφοράς έχουν αναπτυχθεί µόνο 

αποσπασµατικά.  

Η εµπειρία τριών και παραπάνω δεκαετιών σε ζητήµατα εκπαίδευσης 

αλλοδαπών µαθητών, όπως σχολιάστηκε παραπάνω, είναι πλούσια. Τα µέτρα που 

έχουν ληφθεί, βέβαια, δεν αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα, αφού συχνά στοχεύουν στη 

µονογλωσσία και στην αφοµοίωση και άλλοτε στον πολιτισµικό πλουραλισµό. Ο 

προβληµατισµός που προκύπτει και επηρεάζει την παραπέρα αναζήτηση ξεκινά από 

µια σοβαρή παραδοχή, ότι δηλαδή τα δικαιώµατα και η θέση των µειονοτικών 

οµάδων προσδιορίζονται από τους συσχετισµούς δύναµης και γίνονται κατανοητά 

µέσα στο ιστορικό τους περιεχόµενο (Skutnabb - Kangas, 1995:41). Όπως θα δούµε, 

υπάρχουν διαφορές στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα των εθνοτικών µειονοτήτων 

στις Ευρωπαϊκές χώρες, στις Η.Π.Α και τον Καναδά. 

 

α) Η περίπτωση της Βρετανίας  

Το ζήτηµα της εκπαίδευσης των εθνοτικών µειονοτήτων στη Βρετανία 

σύµφωνα µε την Tomlinson (1989:15-37) αποτελεί ένα πεδίο κεντρικού προβλη-

µατισµού τόσο για τις ίδιες τις µειονότητες όσο και για την επίσηµη πολιτεία. Η 

εκπαιδευτική πολιτική έχει περάσει από τρία στάδια - συνήθως περιγράφονται ως 

αφοµοίωση, ενσωµάτωση και πολιτισµικός πλουραλισµός. 
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Στη δεκαετία του ’60 η αφοµοιωτική πολιτική επιχείρησε να υποβαθµίσει τις 

πολιτισµικές και εθνικές διαφορές και να διατηρήσει το ιδεολόγηµα της 

µονόγλωσσης και µονοπολιτισµικής κοινωνίας. Αρχικά, έµφαση δόθηκε στη 

διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, ενώ αργότερα ιδρύθηκαν ειδικά γλωσσικά κέντρα 

απόσυρσης όπου φοιτούσαν µαθητές διαφόρων εθνοτήτων από συνοικιακά σχολεία. 

Από τη δεκαετία του ’70 η αφοµοιωτική πολιτική έδωσε τη θέση της στην 

ιδέα της ενσωµάτωσης, η οποία αναγνώρισε σε µεγάλο βαθµό την πολιτισµική 

διαφορετικότητα των εθνικών µειονοτήτων. Η επιθυµία των οµάδων αυτών να 

διατηρήσουν τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους και τις συνήθειές τους έγινε 

αποδεκτή. Ωστόσο, τα προβλήµατα των µειονοτήτων αντιµετωπίστηκαν υπό το 

πρίσµα της λογικής του ελλείµατος. 

Την επόµενη δεκαετία (1980-1989) ο πολιτικός σχεδιασµός έδωσε έµφαση 

στην αναγνώριση των πολιτισµικών διαφορών και στο θέµα των ίσων ευκαιριών. 

Έγινε µια προσπάθεια να προβληθούν οι ασιατικές γλώσσες ως µέρος ενός µοντέρνου 

Αναλυτικού Προγράµµατος και κατά συνέπεια να αυξήσουν το κύρος τους έναντι της 

Αγγλικής. Από το 1985 η κεντρική κυβέρνηση παραχώρησε πρωτοβουλίες στις 

τοπικές εκπαιδευτικές αρχές για τη συγκρότηση Αναλυτικών Προγραµµάτων. Η 

παραγόµενη πολιτική τόσο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο 

περιφέρειας κατέληξε απλή ρητορεία και ουσιαστικά δεν αποτέλεσε εγγύηση για 

πραγµατικές αλλαγές στο σχολείο.  

 

β) Η περίπτωση της Γερµανίας 

Ανάµεσα στα 1965 και 1982 ο αριθµός των µαθητών µε µετανάστες γονείς 

στο γερµανικό σχολικό σύστηµα αυξήθηκε θεαµατικά. Σύµφωνα µε τους Boos-

Nünning και Hohmann (1989:39-56), οι πολιτικές για την µεταναστευτική 

εκπαίδευση στην τότε Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας χαρακτηρίζονταν 

από έλλειψη πρόβλεψης και σχεδιασµού. 

Η στρατηγική που ακολούθησε το γερµανικό κράτος σε εθνικό επίπεδο είχε 

δύο όψεις. Η πρώτη απέβλεπε στην ενσωµάτωση των ξένων µαθητών στο γερµανικό 

σχολείο. Στo πλαίσιο αυτού του σχεδιασµού εισήχθησαν µέτρα που αφορούσαν την 

παροχή συµπληρωµατικών µαθηµάτων στη γερµανική γλώσσα µέσα σε 

προπαρασκευαστικά τµήµατα. Ο στόχος των τµηµάτων αυτών ήταν να διευκολύνουν 

την εισαγωγή των συγκεκριµένων οµάδων µαθητών στα γερµανικά σχολεία. 

Η δεύτερη στρατηγική σκόπευε να ενθαρρύνει την παλιννόστηση. Στην 
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περίπτωση αυτή δεν προτάθηκε ως στόχος η καλλιέργεια της εθνοτικής γλώσσας στα 

παιδιά των µεταναστών. Η πολιτική αυτή ακολουθήθηκε κυρίως στη Βαυαρία. 

Ωστόσο, και στα υπόλοιπα κρατίδια προβλεπόταν Μάθηµα Μητρικής Γλώσσας, το 

οποίο όµως ήταν κατά κανόνα προαιρετικό και γινόταν για 2-3 ώρες την εβδοµάδα. 

 Η πολιτική που ακολουθήθηκε πέρασε από διάφορα στάδια. Παράγοντες 

όπως, ο αυξανόµενος αριθµός των µαθητών και η άσχηµη κατάσταση στα προπα-

ρασκευαστικά τµήµατα τα οποία είχαν µετατραπεί σε µικρογραφίες εθνικών 

σχολείων οδήγησε σε επαναπροσδιορισµό των διαδικασιών ενσωµάτωσης. Για την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία αυτών των διαδικασιών προβλέπονταν ότι οι 

αλλοδαποί µαθητές, ύστερα από προετοιµασία ενός χρόνου σε τάξεις γλωσσικής 

υποστήριξης, θα µεταπηδούσαν στην κανονική τάξη ανάλογα µε την ηλικία τους και 

τις γνώσεις τους στη γερµανική γλώσσα. Αργότερα η λογική της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης άλλαξε στην κατεύθυνση του αποµονωτικού µοντέλου, µε την ίδρυση 

ξεχωριστών σχολείων. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στον ισχυρισµό ότι οι ξένοι 

µαθητές παρουσίαζαν µειωµένη γλωσσική ικανότητα και χαµηλή σχολική επίδοση. 

Θεωρήθηκε ότι τα σχολεία αυτά ήταν καταλληλότερα από τις κανονικές γερµανικές 

τάξεις για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις αποτελούν οι µεταβατικές τάξεις, οι δίγλωσσες τάξεις και τα τµήµατα. 

µητρικής γλώσσας στη Βαυαρία. Το αποµονωτικό µοντέλο, γενικότερα, καλλιεργεί 

την ιδέα της παλιννόστησης και παρεµποδίζει την αλληλεγγύη των διαφόρων 

εθνοτήτων (∆αµανάκης, 1993:118). 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρµόστηκε για 

την περίπτωση των µεταναστών δεν είχε ενιαίο περιεχόµενο. Τα µοντέλα που 

εφαρµόστηκαν διέφεραν από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο τα αποτελέσµατα για τους 

µαθητές µε µετανάστες γονείς δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά µεταξύ τους: τα 

µοντέλα αυτά δεν αντιµετώπισαν τη µειονεκτική θέση αυτών των οµάδων. 

 

γ) Η περίπτωση της Γαλλίας  

Η δηµόσια συζήτηση στη Γαλλία γύρω από την εκπαίδευση των µαθητών µε 

µετανάστες γονείς επικεντρώθηκε στο ζήτηµα των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

Υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον για τις γλωσσικές δυσκολίες των µαθητών αυτών και τις 

συνέπειές τους στη σχολική τους επίδοση. Στην κατεύθυνση αυτή διαµορφώθηκαν 

τρεις βασικοί άξονες µέτρων (Costa-Lascoux 1989:69-82): 

1. Η δηµιουργία ειδικών τάξεων υποδοχής για αλλοδαπούς µαθητές που δε 
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µιλούσαν τη γαλλική γλώσσα. 

2. Η εισαγωγή στο σχολείο της διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισµού 

των χωρών προέλευσης. 

3. Η δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης και εκπαίδευσης παιδιών µε 

µετανάστες γονείς καθώς και ο χαρακτηρισµός περιοχών ως «ζώνες 

εκπαιδευτικής προτεραιότητας».  

Οι πρωτοβουλίες σε οργανωτικό επίπεδο και η οικονοµική υποστήριξη 

προγραµµάτων σχετικών µε τη διδασκαλία της µειονοτικής γλώσσας προέρχονταν 

από τις χώρες προέλευσης. Βασικός µοχλός αυτής της πολιτικής υπήρξε η ιδέα της 

παλιννόστησης, η οποία, ιστορικά, δεν δικαιώθηκε (Broeder & Extra, 1998:78). 

Γενικά, στη Γαλλία η ιδέα της διαπολιτισµικότητας επηρέασε αρχικά τις 

εκπαιδευτικές δοµές και εµπλούτισε ως ένα βαθµό το περιεχόµενό τους. Ωστόσο, 

σύµφωνα µε το ∆αµανάκη (1997:36), στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1980 

υπήρξε µια στροφή στις παιδαγωγικές αναζητήσεις για την «παιδαγωγική του τρίτου 

κόσµου», για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την οικουµενική αγωγή, µε αρνητικές 

συνέπειες για τη διαπολιτισµική παιδαγωγική. 

 

δ) Η περίπτωση του Καναδά  

Η ∆ίγλωσση Εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο φαινόµενο και εµφανίζεται µε 

πολλούς τύπους, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα ερευνών για 

την αποτελεσµατικότητα της δίγλωσσης εκπαίδευσης, όµως είναι παρακινδυνευµένο 

να οδηγηθούµε σε γενικεύσεις µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν. Η εξέταση 

της κάθε έρευνας πρέπει να γίνεται σε µια ad hoc βάση, αφού µπορεί να 

διαφοροποιούνται σηµαντικοί παράγοντες όπως: τα παιδιά, οι δάσκαλοι, η κοινότητα, 

το σχολείο και ο τύπος του εκπαιδευτικού προγράµµατος (Baker, 2001:342). 

Ένας τύπος δίγλωσσης εκπαίδευσης που προωθεί τη διγλωσσία και ξεκίνησε 

από τον Καναδά είναι η «δίγλωσση εκπαίδευση εµβάπτισης». Αφορά µαθητές  από 

την πλειονότητα (αγγλόφωνη) που θέλουν να κατακτήσουν τη µειονοτική γλώσσα 

(γαλλικά) και διακρίνεται σε τρεις τύπους (Cummins, 1999:148): 

1. Πρώιµη εµβάπτιση, που συνήθως αρχίζει µε διδασκαλία των Γαλλικών σε 

ποσοστό 100% µέχρι να εισαχθούν τα Αγγλικά στη Β’ και Γ’ τάξη. 

2. Μέση εµβάπτιση, στην οποία η διδασκαλία των Γαλλικών εισάγεται στην 

∆’ ή Ε’ µε ποσοστό 50%-100%. 

3. Όψιµη εµβάπτιση, που εισάγει τα Γαλλικά στην Ζ’ ή Η’ τάξη.  
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Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµβάπτισης αφορά παιδιά µονόγλωσσα που 

ανήκουν σε πλειοψηφούσα γλωσσική οµάδα και έχει σκοπό τη διεύρυνση και τον 

εµπλουτισµό του γλωσσικού και του πολιτισµικού τους κόσµου. Εφαρµόζεται σε ένα 

περιβάλλον αθροιστικής διγλωσσίας µε απώτερο γλωσσικό στόχο τη διγλωσσία και 

το δίγλωσσο αλφαβητισµό. Το πρόγραµµα έχει προαιρετικό χαρακτήρα και οι 

δάσκαλοι που συµµετέχουν είναι επαρκώς δίγλωσσοι. 

Ένας άλλος τύπος δίγλωσσης εκπαίδευσης που προωθεί τη διγλωσσία είναι η 

∆ίγλωσση Εκπαίδευση ∆ιατήρησης / Κληρονοµιάς. Ο τύπος αυτός αναφέρεται στην 

εκπαίδευση παιδιών από γλωσσικές µειονότητες σε σχολεία όπου διδάσκονται κυρίως 

µέσω της µειονοτικής γλώσσας. Η πλειονοτική γλώσσα περιλαµβάνεται στο 

Αναλυτικό Πρόγραµµα είτε ως δεύτερη γλώσσα είτε ως µέσο διδασκαλίας. Η 

∆ίγλωσση Εκπαίδευση ∆ιατήρησης / Κληρονοµιάς επιχειρεί να καλλιεργήσει τη 

µειονοτική γλώσσα και να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα του παιδιού. Ο 

στόχος αυτός θεωρείται σηµαντικός γιατί µπορεί να οδηγήσει στον πολιτιστικό 

πλουραλισµό και να επιβεβαιώσει τα δικαιώµατα µιας εθνοτικής µειονότητας. 

Προγράµµατα που συγκαταλέγονται σε αυτόν τον τύπο ∆ίγλωσσης Εκπαίδευσης 

οργανώνονται στον Καναδά (µε τον τίτλο Εκπαίδευση Γλωσσικής Κληρονοµιάς), 

στις ΗΠΑ, στην Ισπανία, στην Ουαλία κ.ά. (Baker, 2001:290-291).  

 

ε) Η περίπτωση των ΗΠΑ 

Στις ΗΠΑ το ζήτηµα της ∆ίγλωσσης Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τον Baker 

(2001:265-271), πέρασε από τέσσερις περιόδους: α) της ανοχής, β) των περιορισµών, 

γ) των ευκαιριών και δ) της απόρριψης. 

Η περίοδος της ανοχής καλύπτει το δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο αιώνα µε 

βασικό χαρακτηριστικό την αποδοχή της γλωσσικής ανοµοιογένειας. Στις αρχές του 

εικοστού αιώνα σηµειώθηκε µια σοβαρή αλλαγή απέναντι στη δίγλωσση εκπαίδευση. 

Βασικές αιτίες της αλλαγής αυτής ήταν η αύξηση των µεταναστών στα δηµόσια 

σχολεία. Η αλλαγή αυτή σηµατοδοτεί το πέρασµα στην περίοδο των περιορισµών µε 

κυρίαρχο αίτηµα την ενσωµάτωση και αφοµοίωση των µεταναστών. Η ελλιπής 

γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρήθηκε αιτία κοινωνικής και οικονοµικής 

περιθωριοποίησης και οδήγησε στην απαίτηση οι µετανάστες να µιλούν Αγγλικά για 

λόγους κοινωνικοποίησης (Malakoff & Hakuta, 1990:27-45). Η περίοδος των 

ευκαιριών (κατά τη δεκαετία του ’60), υπό το πρίσµα του κινήµατος για τα πολιτικά 

δικαιώµατα και της ανάγκης για ίσες ευκαιρίες στη µόρφωση, έδωσε τη δυνατότητα 
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για επαναφορά της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Τελικά, από τη δεκαετία του 1980 έγιναν 

κινήσεις που απέβλεπαν στην καθιέρωση προγραµµάτων εµβύθισης και µεταβατικής 

δίγλωσσης εκπαίδευσης (βλέπε Πίνακα 2.1). Η επίσηµη πολιτική (λ.χ. η κυβέρνηση 

Ρήγκαν) θεωρούσε ότι τα προγράµµατα δίγλωσσης εκπαίδευσης παραµελούσαν την 

πρόσκτηση της αγγλικής γλώσσας (Baker, 2001:272). 

Αυτά τα ιστορικά ρεύµατα µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η εκπαιδευτική 

πολιτική στις ΗΠΑ δεν ήταν στατική αλλά ακολουθούσε πάντα την κίνηση των 

ευρύτερων ιδεών και συχνά έδινε τη δυνατότητα να ανοίξει ο δηµόσιος διάλογος για 

τη δίγλωσση εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια κρίναµε σκόπιµο να συνοψίσουµε τους βασικότερους τύπους 

προγραµµάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης όπως παρουσιάζονται από τον Baker 

(2001:278) ώστε να έχουµε µια συνολική εικόνα αυτού του τόσο σοβαρού ζητήµατος. 
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Πίνακας 2.1 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΓΛΩΣΣΙΑΣ 
Τύπος προγράµµατος Τυπική 

προέλευση 
παιδιού 

Γλώσσα της 
τάξης 

Κοινωνικός 
και 
εκπαιδευτικός 
στόχος 

Απώτερος 
γλωσσικός 
στόχος 

ΕΜΒΥΘΙΣΗ  
(∆οµηµένη Εµβάπτιση) 

Γλωσσική 
µειονότητα 

Κυρίαρχη 
γλώσσα 

Αφοµοίωση Μονογλωσσία 

ΕΜΒΥΘΙΣΗ  
(Με µεταβατικές τάξεις) 

Γλωσσική 
µειονότητα 

Κυρίαρχη µε 
µεταβατικές 
τάξεις στη Γ2 

Αφοµοίωση Μονογλωσσία 

ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΚΟ Γλωσσική 
µειονότητα 

Μειονοτική 
(υποχρεωτικά)

Απαρτχάιντ Μονογλωσσία 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ Γλωσσική 
µειονότητα 

Μετάβαση 
από τη 
µειονοτική 
στην 
κυρίαρχη 

Αφοµοίωση Σχετική 
µονογλωσσία 

ΚΥΡΙΑΡΧΟ µε διδασκαλία 
µιας ξένης γλώσσας 

Γλωσσική 
πλειονότητα

Κυρίαρχη µε 
µαθήµατα στη 
Γ2/ΞΓ 

Περιορισµένος 
εµπλουτισµός 

Περιορισµένη 
διγλωσσία 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ Γλωσσική 
µειονότητα 

Μειονοτική 
γλώσσα (από 
επιλογή) 

Χωρισµός 
/Αυτονοµία 

Περιορισµένη 
διγλωσσία 

ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΓΛΩΣΣΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ Γλωσσική 

πλειονότητα
∆ιγλωσσία µε 
έµφαση 
αρχικά στη Γ2 

Πλουραλισµός 
και 
εµπλουτισµός 

∆ιγλωσσία 
και 
διγλωσσικός 
αλφαβητισµός

ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Γλωσσική 
µειονότητα 

∆ιγλωσσία µε 
έµφαση στη 
Γ1 

∆ιατήρηση, 
πλουραλισµός 
και 
εµπλουτισµός 

∆ιγλωσσία 
και 
διγλωσσικός 
αλφαβητισµός

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΟ Ανάµεικτη 
(γλωσσική 
πλειονότητα 
και 
µειονότητα) 

Μειονοτική 
και 
πλειονοτική 

∆ιατήρηση, 
πλουραλισµός 
και 
εµπλουτισµός 

∆ιγλωσσία 
και 
διγλωσσικός 
αλφαβητισµός

∆ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΣΕ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Γλωσσική 
πλειονότητα

∆ύο κυρίαρχες 
γλώσσες 

∆ιατήρηση, 
πλουραλισµός 
και 
εµπλουτισµός 

∆ιγλωσσία 
και 
διγλωσσικός 
αλφαβητισµός
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2.2.  Το Ελληνικό παράδειγµα 

 

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια η Ελλάδα δέχεται έναν συνεχώς αυξανόµενο 

αριθµό αλλοδαπών εργαζοµένων και παλιννοστούντων κι έτσι από χώρα αποστολής 

έχει µετατραπεί σε χώρα υποδοχής. Συχνά οι διαδικασίες αυτές γίνονται µε «µη 

νόµιµο» τρόπο, κάτι που δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα και δυσκολίες στους 

ίδιους τους µετανάστες, στην ελληνική πολιτεία αλλά και στους ερευνητές που 

επιθυµούν να προσεγγίσουν αυτό το φαινόµενο (Μπόµπας, 1994:11). 

Η νέα πολυπολιτισµική πραγµατικότητα δε θα µπορούσε παρά να έχει 

επιπτώσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αφού η σύγχρονη µεταναστευτική 

συγκυρία αύξησε τον µαθητικό πληθυσµό των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δίνοντας πνοή στο γηγενή µαθητικό πληθυσµό όπως 

προκύπτει από έρευνα του Μ. ∆ρεττάκη (2003β). Σύµφωνα µ’ αυτήν το ποσοστό που 

αντιπροσωπεύουν παιδιά µε µετανάστες γονείς στο σύνολο του µαθητικού 

πληθυσµού στο διάστηµα τεσσάρων ετών (από το σχολικό έτος 1995-1996 έως το 

σχολικό έτος 1999-2000) σχεδόν διπλασιάστηκε (από 3,1% σε 6,4%) ενώ ο γηγενής 

µαθητικός πληθυσµός µειώθηκε (από 96,9% σε 93,6%).  

Στην Ελλάδα το θεσµικό πλαίσιο που διαχειρίστηκε την εκπαίδευση των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών διαµορφώθηκε σε τρεις βασικές 

περιόδους. 

α) Η πρώτη περίοδος τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του ’70 και 

χαρακτηρίζεται από πνεύµα υπερβολικής επιείκειας στις εισαγωγικές, κατατακτήριες 

και προαγωγικές εξετάσεις των οµογενών και αλλοδαπών µαθητών (∆αµανάκης, 

2000:4). Είναι η περίοδος που αυξάνει η παλιννόστηση των Ελλήνων µεταναστών 

από τις χώρες της Ευρώπης, τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Αυστραλία. Τα 

παραπάνω µέτρα µεταφράζονται στη θέσπιση χαµηλότερων στάνταρ, κυρίως στα 

γλωσσικά µαθήµατα, µε µια σειρά από Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Στην περίοδο αυτή η 

ελληνική εκπαιδευτική πολιτική ακολουθεί το ίδιο µοντέλο που ακολούθησαν οι 

παραδοσιακές χώρες υποδοχής µεταναστών, δηλαδή µια προσπάθεια αφοµοίωσης 

των «άλλων» µέσα από την οµοιογενοποίηση µε κύριο µοχλό την επίσηµη εθνική 

γλώσσα (Ανδρούσου, 1996:15). 

β) Η δεύτερη περίοδος ξεκινά µε την έναρξη της δεκαετίας του ’80 καθώς 

εγκαινιάζεται ο θεσµός των Τάξεων Υποδοχής ύστερα από υπουργική απόφαση. 
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Αργότερα, το 1983, µε το νόµο 1404/83 κατοχυρώνεται ο θεσµός των Τάξεων 

Υποδοχής όσο και ο νέος θεσµός των Φροντιστηριακών Τµηµάτων (∆αµανάκης, 

1997:57) (Μια πιο αναλυτική παρουσίαση αυτών των δύο θεσµών θα γίνει στο 

επόµενο κεφάλαιο). Γεγονός είναι πάντως ότι στο πνεύµα της προηγούµενης 

περιόδου κινείται και η ανάγκη λήψης αντισταθµιστικών µέτρων. Ωστόσο, οι 

δυσκολίες προσαρµογής που σχετίζονται µε τα κίνητρα εγκατάστασης στην Ελλάδα 

των οµάδων αυτών δηµιουργεί δυσχέρειες τόσο στις οµάδες αυτές όσο και στο 

χειρισµό των σχετικών ζητηµάτων από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. 

γ) Η νέα περίοδος εγκαινιάζεται µε το νόµο 2413/96 µε τον οποίο 

θεσµοθετήθηκε η ίδρυση «Σχολείων ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης». Είναι µια 

απόπειρα να κινηθεί η νέα κατάσταση που προέκυψε µε την εισροή των οικονοµικών 

µεταναστών στο πνεύµα της διαπολιτισµικής παιδαγωγικής. Κύριο χαρακτηριστικό 

αυτής της απόπειρας είναι η ίδρυση ειδικών σχολείων για την παροχή εκπαίδευσης σε 

«νέους µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες». Είναι αξιοσηµείωτο ότι 

στο νόµο, ενώ εννοούνται, δεν κατονοµάζονται ούτε οι αλλοδαποί ούτε οι 

παλιννοστούντες. Η ίδρυση σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, ενώ δίνει 

ουσιαστικές δυνατότητες να µετασχηµατιστεί η µονοπολιτισµικά προσανατολισµένη 

λογική του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, κρύβει τον κίνδυνο να 

µετατραπούν τα σχολεία αυτά σε µειονοτικά ιδρύµατα που θα αναπαράγουν τον 

κοινωνικό - πολιτισµικό διαχωρισµό των αλλόγλωσσων οµάδων. Μέσα στη λογική 

του παραπάνω πλαισίου υποκρύπτεται µια ρητορεία που ενθαρρύνει τη σχολική 

αποτυχία και τον κοινωνικό αποκλεισµό των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

µαθητών. 

Η ενασχόληση µε το εκπαιδευτικό ζήτηµα των αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων σήµερα στην Ελλάδα θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της όχι 

µόνο στο εσωτερικό του σχολείου αλλά και σε µια σειρά ζητηµάτων που 

εµφανίζονται ως εξωσχολικές µεταβλητές (νοµικό καθεστώς, ανεργία, κοινωνικό - 

οικονοµικό υπόβαθρο κ.ά.) και επηρεάζουν τη µεθοδολογική προσέγγιση αυτού του 

ζητήµατος. Κάθε προσπάθεια καταγραφής, επεξεργασίας και ερµηνείας των σχετικών 

δεδοµένων θα πρέπει να χρησιµοποιεί ως σηµείο αναφοράς την υπάρχουσα εµπειρία 

και βιβλιογραφία, τη συνολική µεταναστευτική εµπειρία των Ελλήνων και την 

ιδεολογία / µοντέλο της διαπολιτισµικής προσέγγισης (Μπόµπας, 1994:23). Βέβαια, 

και το σχολείο από την πλευρά του συµµετέχει σε µεγάλο βαθµό στην ακύρωση των 

«ηχηρών διακηρύξεων» και στην αυξηµένη «σχολική θνησιµότητα» µαθητών που 
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προέρχονται από οµάδες «υψηλού κινδύνου» (Παπαστυλιανού, 1998:209). 

Απέναντι στην ετερότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εκπαιδευτική 

συγκυρία, οι αξίες, οι πρακτικές, οι απαιτήσεις των επιδόσεων που προωθεί η 

καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα λειτουργούν ως προκρούστεια κλίνη (Κάτσικας 

& Πολίτου, 1999:138). Το σχολείο οφείλει να γνωρίζει ότι ο µαθητικός πληθυσµός 

των µεταναστών και των παλιννοστούντων δεν είναι ένα οµοιογενές σύνολο απέναντι 

στο οποίο επαρκούν κοινές και ενιαίες ρυθµίσεις. Ο πολιτισµός τους δεν είναι 

στατικός κι εποµένως οι µεταναστευτικές µειονότητες δεν αποτελούν ενιαία σύνολα 

που κουβαλούν αναλλοίωτες τις πολιτισµικές τους παραδόσεις (Γκόβαρης, 2002:30). 

Η σηµερινή κατάσταση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής διαµορφώ-

νεται, όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω, τόσο από τη σχολική πραγµατικότητα 

όσο και από το κοινωνικό αλλά και διεθνές συγκείµενο. Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

πολιτική, η οποία ασκεί σηµαντική επίδραση στα ελληνικά εκπαιδευτικά πράγµατα, 

στα πλαίσια της προώθησης της «ευρωπαϊκής ταυτότητας», προάγει µια άλλη µορφή 

αφοµοίωσης παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή κουλτούρα ως κάτι οικουµενικό που 

αθροίζει τις εθνικές ευρωπαϊκές κουλτούρες (βλέπε Φλουρής & Πασιάς, 1997:262) 

και περιορίζει τη πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία στα ευρωπαϊκά σύνορα. Το 

ελληνικό παράδειγµα ασφαλώς δεν συµπορεύεται µε την εξέλιξη της µετανα-

στευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Υπάρχει µια χρονική διαφορά µεταξύ των χωρών 

του εξωτερικού, που έχουν βιώσει ανάλογες εµπειρίες εδώ και τριάντα χρόνια, και 

της χώρας µας που πρόσφατα απέκτησε το ρόλο της χώρας υποδοχής. Η 

προβληµατική όµως που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του δηµόσιου διαλόγου οφείλει 

να λάβει υπόψη αυτήν την ασύµµετρη ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών για 

µετανάστες αλλά συγχρόνως να δίνει τη δυνατότητα να προσπεραστούν τα εµπόδια 

µέσω της συγκριτικής ερευνητικής αξιολόγησης. Οι ad hoc λύσεις που υιοθετήθηκαν 

σε χώρες του εξωτερικού (όπως για παράδειγµα στη Γερµανία, τη Γαλλία κ.ά.) και 

οδήγησαν στην αποτυχία αποτελούν µια καλή περίπτωση αρνητικού προτύπου που ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασµός οφείλει να αποφύγει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ,  

ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΟΛΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.  

ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
                     

 

Οι Τάξεις Υποδοχής, τα Φροντιστηριακά Τµήµατα (εφεξής Τ.Υ. & Φ.Τ.) και 

αργότερα τα ∆ιαπολιτισµικά Σχολεία αποτελούν τις θεσµικές επιλογές της 

εκπαιδευτικής-πολιτικής διαχείρισης του πολυγλωσσικού και πολυπολιτισµικού 

σκηνικού της σύγχρονης ελλαδικής πραγµατικότητας. Η επιλογή και καθιέρωση των 

δύο πρώτων αποτελεί µια συµπληρωµατική δοµή που κινείται καθαρά στη λήψη 

αντισταθµιστικών µέτρων, ενώ η ίδρυση των ∆ιαπολιτισµικών Σχολείων µπορεί να 

θεωρηθεί αυτό που ο Μ. ∆αµανάκης ονοµάζει «αλλαγή παραδείγµατος» (∆αµανάκης, 

1997:34). Επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι σχολεία που αποτελούσαν µέριµνα για την 

εκπαίδευση των παιδιών ξένων εργαζοµένων υπήρχαν και πριν το 1980. Αυτά όµως 

ήταν ξένα ιδιωτικά σχολεία µε δίδακτρα και δεν απευθύνονταν σε εργαζόµενους µε 

κατώτερα εισοδήµατα. Η αναποτελεσµατική πολιτική πριν το 1980 δηµιούργησε στη 

συνέχεια τον ανάλογο προβληµατισµό και διαµόρφωσε µια στάση που χαρακτη-

ρίζεται ως δεύτερη φάση, η οποία όµως δεν κατάφερε να απαγκιστρωθεί από την 

«υπόθεση του ελλείµµατος», του ιδεολογικού δηλαδή εκείνου πλαισίου που θεωρεί το 

πολιτισµικό κεφάλαιο των παλιννοστούντων ή µεταναστών ως κάτι κατώτερο. Η 

θέση αυτή χαρακτηρίζεται από καθαρά αφοµοιωτικά κίνητρα και εµποδίζει να 

ανοιχτεί το υπάρχον σχήµα σε µια άλλη προοπτική της ετερότητας. 

 

 

 35

s
ιμ.),�Στο αναζήτηση μιας εκπαιδευτική πολ



3.1. Ο θεσµός των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών 

Τµηµάτων 1

 

  Η ίδρυση των Τάξεων Υποδοχής τοποθετείται χρονικά στο 1980 µε την 

υπουργική απόφαση Φ. 8182/2/4139/20-10-80. Το µέτρο αφορούσε αρχικά παιδιά 

παλιννοστούντων από τη Γερµανία κι αργότερα παιδιά από αγγλόφωνες χώρες, ενώ 

στη συνέχεια γενικεύτηκε σε περιοχές που διέµεναν Πόντιοι µαθητές.  Το 1983 µε το 

νόµο 1404 Φ.Ε.Κ. 173/24-11-1983 νοµοθετούνται οι Τ.Υ. αλλά και ο νέος θεσµός 

των Φ.Τ. Το περιεχόµενο του σχετικού άρθρου 45 του νόµου αναφέρεται στους 

παλιννοστούντες µαθητές (τέκνα Ελλήνων µεταναστών) στην προσαρµογή του 

εκπαιδευτικού συστήµατος στα νέα δεδοµένα, στην οργάνωση σεµιναρίων για τους 

εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στις Τ.Υ. και τα Φ.Τ.  

Αναφέρεται επίσης στις δαπάνες λειτουργίας που εξασφαλίζονται από το 

ΥΠ.ΕΠ.Θ και στις υπερωριακές αποζηµιώσεις των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν 

στα σεµινάρια και δίδαξαν στα Φ.Τ. Το άρθρο δεν κάνει αναφορά, όπως φαίνεται, σε 

αλλοδαπούς µαθητές, αφού η παρουσία τους στην Ελληνική δηµόσια εκπαίδευση δεν 

είχε πάρει τις διαστάσεις της τελευταίας δωδεκαετίας. Επιπλέον, δεν οριοθετεί τα 

πλαίσια της απαιτούµενης ειδικής εκπαίδευσης των δασκάλων που θα διδάξουν σε 

τέτοια τµήµατα. 

Το περιεχόµενο του άρθρου 45 αντικαθίσταται το 1990 µε το Φ.Ε.Κ. 110/27-

8-1990. Το νέο άρθρο περιλαµβάνει και τους οµογενείς από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση, εισάγει ένα σηµαντικό νεωτερισµό που δίνει το δικαίωµα στο Νοµάρχη να 

αναθέτει σε ιδιώτες διδασκαλία µε την προϋπόθεση ότι αυτοί µπορούν να 

ανταποκριθούν, όπως υπογραµµίζεται, στις ειδικές διδακτικές ανάγκες. Για την 

εγγραφή των µαθητών αυτών στις Τ.Υ. και τα Φ.Τ. απαιτείται δήλωση του γονέα 

καθώς και προσδιορισµός του επιπέδου ελληνοµάθειας (∆αµανάκης, 1998:60). 

Επίσης προβλέπεται ο µικρότερος αριθµός µαθητών για τη λειτουργία µιας Τ.Υ. να 

είναι 9 µαθητές και ο µεγαλύτερος 17. 

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 και σε 

παράγραφο που αφορά το διδακτικό προσωπικό, γίνονται οι παρακάτω ρυθµίσεις: 

                                         
1 Τα στοιχεία έχουν συλλεγεί, βασικά, από το βιβλίο του Μ. ∆αµανάκη «Η εκπαίδευση των 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα», από το βιβλίο των Παπαθεοφίλου & 
Βοσνιάδου. «Η εγκατάλειψη του σχολείου» και από εγκυκλίους από το αρχείο της Α/θµιας Εκπαίδευσης 
Ν. Ρεθύµνου. 
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α) Στις Τ.Υ. διδάσκουν µόνιµοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι 

εκπαιδευτικοί (στην περίπτωση της Β/θµιας εκπαίδευσης). 

β) Στα Φ.Τ. διδάσκουν µόνιµοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της ίδιας ή 

άλλης σχολικής µονάδας για συµπλήρωση ωραρίου ή µε ωριαία αντιµισθία. Σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία από εκπαιδευτικούς των παραπάνω 

κατηγοριών, προσλαµβάνονται αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ως ωροµίσθιοι, και σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ιδιώτες που διαθέτουν τα απαραίτητα 

προσόντα, ως ωροµίσθιοι. 

γ) Η ανάθεση διδασκαλίας στα Φ.Τ. γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου 

∆ιεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων, ή ύστερα από 

πρόταση του οικείου προϊσταµένου Γραφείου, αφού διαβιβαστούν οι αιτήσεις των 

ενδιαφεροµένων. 

δ) Τα προσόντα επιλογής είναι η γνώση της γλώσσας της χώρας προέλευσης, 

η παρακολούθηση σχετικών σεµιναρίων, η προηγούµενη διδακτική εµπειρία σε Τ.Υ. 

ή Φ.Τ. και η διδακτική εµπειρία σε σχολεία του εξωτερικού. 

Σε περιπτώσεις που οι αιτούντες εκπαιδευτικοί έχουν τα ίδια προσόντα, λαµ-

βάνονται υπόψη και κοινωνικοί λόγοι. Παρακάτω, αναφέρεται ότι υπάρχει δυνατό-

τητα να προσλαµβάνονται αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή να ανατίθενται τα καθήκοντα 

αυτά σε δηµοσίους υπαλλήλους µε ωριαία αποζηµίωση για την κάλυψη ειδικών 

αναγκών όπως είναι η διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας 

προέλευσης καθώς και η διδακτική, παιδαγωγική, ψυχολογική και κοινωνική 

υποστήριξη των παιδιών αυτών. Η γλώσσα και ο πολιτισµός προέλευσης είναι 

δυνατόν να διδάσκονται και πέρα του αναλυτικού προγράµµατος, για 2 ή 3 ώρες την 

εβδοµάδα µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί εκπαιδευτικός µε τα κατάλληλα 

προσόντα. 

Οι ρυθµίσεις αυτές διαµορφώνουν κάποιες θετικές προοπτικές, αν και 

πουθενά δεν προσδιορίζονται τα κατάλληλα προσόντα ή ακόµη και ο τρόπος µε τον 

οποίο θα εξασφαλιστούν. Ζητήµατα ειδίκευσης ή µεταπτυχιακοί τίτλοι κινούνται σε 

ένα επίπεδο υπερβολικά φιλόδοξης στοχοθεσίας και δεν απασχολούν το υπάρχον 

νοµοθετικό πλαίσιο της εποχής. Προτάσεις που θα µπορούσαν να εξελιχτούν σε µια 

έστω δειλή απόπειρα εφαρµογής των παραπάνω ρυθµίσεων στο κανονικό σχολικό 

πρόγραµµα, έµειναν στο περιθώριο. 

Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούµε στη συνέχεια τη νέα υπουργική 

απόφαση  Φ10/20/Γ1/708/99, όπου διαµορφώνεται ένα ευέλικτο σχήµα θεσµικής και 
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διδακτικής παρέµβασης προκειµένου, όπως καταγράφεται εισαγωγικά, η εκπαίδευση 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική και 

συµµετοχική - ενεργητική. 

Το σχήµα που παρουσιάζεται αυτή τη φορά έχει τη παρακάτω µορφή: 

• Τάξη Υποδοχής Ι 

Είναι ο πρώτος κύκλος φοίτησης που διαρκεί ένα διδακτικό έτος και 

υλοποιείται µε εντατικούς ρυθµούς, ούτως ώστε οι µαθητές που φοιτούν εκεί να 

µεταπηδήσουν στην συνέχεια στην κανονική τάξη και να ενταχτούν στον βασικό ιστό 

του εκπαιδευτικού συστήµατος. Εφαρµόζεται παράλληλη παρακολούθηση µερικών 

µαθηµάτων (π.χ. Φυσική Αγωγή, Εικαστικά) στην κανονική τάξη. 

• Τάξη Υποδοχής ΙΙ 

Το πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιείται µέσα στις κανονικές τάξεις µε 

παράλληλη υποστηρικτική διδασκαλία. Η φοίτηση διαρκεί µέχρι δύο διδακτικά έτη, 

αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος Τ.Υ. Ι. 

• Φροντιστηριακό Τµήµα 

Το πρόγραµµα παρακολουθείται από µαθητές που είτε δεν έχουν φοιτήσει 

στους δύο παραπάνω κύκλους είτε εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά. Η 

λειτουργία του πραγµατοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου. Ο µικρότερος αριθµός 

µαθητών είναι 3 και ο µεγαλύτερος 8. Η υποστηρικτική διδασκαλία που προσφέρεται 

είναι µέχρι 10 ώρες την εβδοµάδα. Η έναρξη λειτουργίας, όπως αναφέρει η εγκύκλιος 

των Τ.Υ. και Φ.Τ., γίνεται το αργότερο την 1η Οκτωβρίου. Το σηµείο που αφορά το 

διδακτικό προσωπικό κάνει λόγο µεταξύ άλλων και για πρόσληψη αλλοδαπών 

εκπαιδευτικών που γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 

Άλλη Υπουργική απόφαση (Φ1/9/Γ1/740/29-8-2001) παρουσιάζει το διδακτι-

κό υλικό που χρησιµοποιείται στις Τ.Υ. και τα Φ.Τ. Το σχετικό κείµενο, αφού κάνει 

ένα σύντοµο σχολιασµό για την εθνοπολιτισµική σύνθεση των τµηµάτων αυτών, στη 

συνέχεια παρουσιάζει τα εγχειρίδια που διδάσκονται ανά επίπεδο γλωσσοµάθειας σε 

αρχάριους και προχωρηµένους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εκπονήσει τα ειδικά 

αυτά εγχειρίδια για µαθητές ηλικίας 9-12 χρόνων που αντιστοιχούν στις τάξεις ∆΄, Ε΄, 

και ΣΤ΄. Για να καλυφτούν οι ανάγκες των µικρότερων τάξεων προτείνονται τα 

εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία της Ελληνικής στο εξωτερικό. Τα 

προτεινόµενα εγχειρίδια έχουν γραφτεί από οµάδες εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήµιο 

Ιωαννίνων και στο Π.Ι. για τους οµογενείς του εξωτερικού και προορίζονται για τους 
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µαθητές των Τ.Υ. αλλά και των Φ.Τ. 

Τα βιβλία που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί στις Τάξεις Υποδοχής είναι τα: 

I. «Μαθαίνω Ελληνικά» 

II. «Ανοίγω το παράθυρο» 

III. «Γεια σας παιδιά» 

Η κριτική που θα µπορούσε να γίνει στο υπάρχον θεσµικό σχήµα των Τ.Υ. και 

των Φ.Τ. εστιάζεται κυρίως στην αδυναµία να καλλιεργηθεί έστω και στοιχειωδώς το 

µορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών. Ο 

προσανατολισµός τους προς την κατεύθυνση της αφοµοίωσης µέσα από 

γλωσσοκεντρικές διαδικασίες και η αποµονωτική λειτουργία τους, αν και οι µαθητές 

στεγάζονται στους χώρους του ίδιου σχολείου, διαµορφώνει ένα προβληµατικό 

πλαίσιο λειτουργίας.  

Το θεσµικό σχήµα παρουσιάζει µια χαρακτηριστική ακαµψία σε ζητήµατα 

επιπέδων γλωσσοµάθειας, αφού µέσα στην ίδια τάξη µπορεί να συνυπάρχουν µαθητές 

διαφορετικών επιπέδων, κάτι που δηµιουργεί ανοµοιογένεια και κατά συνέπεια 

προκαλεί δυσχέρεια στο διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η στιγµή της 

ένταξης σε «κανονική» τάξη ουσιαστικά αποµακρύνεται, αφού οι µαθητές της 

πλειονότητας της αντίστοιχης ηλικίας προχωρούν και το χάσµα µεγαλώνει (βλέπε για 

παράδειγµα Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Κλάδου της ∆ιεθνούς Κοινωνικής 

Υπηρεσίας, 2001:156). 

Τα εγχειρίδια κρίνονται ακατάλληλα, αφού οι επιλογές των θεµατικών 

ενοτήτων, των γραµµατικών φαινοµένων και των διδακτικών προτάσεων έγιναν για 

τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού. Τα θέµατα των σχολικών εγχειριδίων αφορούν τη 

σχέση Ελλάδας µε τις κοινότητες των Ελλήνων µεταναστών σε χώρες του εξωτερικού 

και κατά συνέπεια αγνοούν τις εµπειρίες και τις ανάγκες των αλλόγλωσσων µαθητών 

του ελληνικού σχολείου. 

Τέλος, η στελέχωση των τµηµάτων αυτών γίνεται µε τρόπο αυθαίρετο, αφού 

δεν υπάρχουν ειδικευµένοι και επαρκώς καταρτισµένοι εκπαιδευτικοί για να 

αντιµετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Συνήθως 

οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να διδάξουν στους αλλόγλωσσους µαθητές την 

ελληνική γλώσσα δεν έχουν δεχθεί καµία επιµόρφωση σχετικά µε τις κοι-

νωνιογλωσσικές συνθήκες που βιώνουν οι µαθητές τους, σχετικά µε τη 

διαφοροποίηση που απαιτείται στη διδασκαλία της γλώσσας όταν αυτή διδάσκεται ως 

δεύτερη κ.ά. (Χατζηδάκη, 2000). 
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3.2. Τα ∆ιαπολιτισµικά Σχολεία  

 
Τα πρώην «Σχολεία Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων» έχουν µετεξελιχθεί σε 

Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, όπου εφαρµόζονται ειδικά Αναλυτικά 

Προγράµµατα µε δυνατότητα πρόσθετων ή εναλλακτικών µαθηµάτων σύµφωνα µε 

τις ιδιαίτερες πολιτισµικές και µορφωτικές ανάγκες των µαθητών τους. Τα πρώην 

«Σχολεία Παλιννοστούντων» ιδρύθηκαν αποκλειστικά για παλιννοστούντες µαθητές 

στην Αττική το 1984 και στη Θεσσαλονίκη το 1985. Τα σχολεία αυτά αποτέλεσαν 

έναν εκπαιδευτικό θεσµό που απευθύνεται σε συγκεκριµένες οµάδες µαθητών (από 

αγγλόφωνες και γερµανόφωνες χώρες) µε διπολιτισµικά και διγλωσσικά χαρα-

κτηριστικά. Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, η γλώσσα της τάξης ήταν για κάποια 

µαθήµατα η αγγλική µέχρι να κατακτήσουν οι µαθητές την ελληνική. Από το 1984 

έως σήµερα παρατηρείται αλλαγή του µαθητικού πληθυσµού σε σχέση µε την εθνική 

του προέλευση. Οι µαθητές που αποτελούν την πλειοψηφία σε αυτά τα σχολεία 

προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, γεγονός που 

συνέβαλε στη µετατροπή τους σε «Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης» 

(Κοντογιάννη, 2002:57-61).  

Η ίδρυση των σχολείων αυτών προβλέπεται από το Νόµο 2413, ΦΕΚ 124, 17-

6-1996. Εδώ παρουσιάζουµε το σκοπό και το περιεχόµενό, του όπως συνοψίζονται 

στο άρθρο 34. 

1. «Σκοπός της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία 

σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε 

νέους µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ιδιαιτερότητες». 

2. «Στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται τα προγράµµατα 

των αντίστοιχων δηµόσιων σχολείων, τα οποία προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές κοινωνικές, πολιτιστικές ή µορφωτικές ανάγκες των µαθητών τους». 

Παρακάτω, στο άρθρο 35, προβλέπεται η ίδρυση των σχολείων αυτών να 

εξασφαλίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονοµικών 

ύστερα από εισήγηση του οικείου Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Επίσης προβλέπεται η 

µετατροπή άλλων δηµόσιων σχολείων σε δηµόσια σχολεία διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης. 

Πιο κάτω, στη παράγραφο 4, δηλώνεται η δυνατότητα να ιδρύονται σχολεία 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης από τη τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησιαστικά ιδρύµατα 

 40



και άλλα φιλανθρωπικά σωµατεία. Το άρθρο 37 ορίζει ότι καταρτίζεται ιδιαίτερος 

πίνακας για την επιλογή διευθυντών στα δηµόσια σχολεία διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης ενώ προβλέπει µειωµένο αριθµό µαθητών ανά τάξη. 

Ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων αυτών δεν είναι οµοιόµορφος, καθώς 

αφορά περιπτώσεις όπου είτε δίνεται προτεραιότητα στην αγγλική (µια γλώσσα 

κύρους) είτε δεν υπάρχουν γηγενείς µαθητές. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις 

∆ιαπολιτισµικών Σχολείων τα οποία λειτουργούν µε αποτελεσµατικό τρόπο καθώς 

στοχεύουν στην συνεργασία µεταξύ γηγενών και αλλοδαπών µαθητών (Νικολάου, 

2000:66).  

Ο νόµος 2413/96 για τη διαπολιτισµική παιδαγωγική µπορεί να προσεγγιστεί 

πολύπλευρα, µε τρόπο που να αναδειχτούν τόσο οι περιορισµοί όσο και οι 

δυνατότητες του. Από τη µια πλευρά, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να περάσουµε 

σε ένα άλλο πλαίσιο ανάδειξης της ετερότητας, ώστε να εµπλουτιστεί το υπάρχον 

σχήµα µε µια πολυγλωσσική και γενικά πλουραλιστική προοπτική. Η ρύθµιση που 

δίνει τη δυνατότητα και τη νοµική κάλυψη µετατροπής ενός οποιουδήποτε δηµόσιου 

σχολείου σε σχολείο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µπορεί πραγµατικά να αποτελέσει 

ένα πρωτοποριακό εγχείρηµα.. Ωστόσο, µια κριτική µατιά αναδεικνύει και τις 

εσωτερικές αντιφάσεις του ιδεολογικού του προσανατολισµού. Η ίδρυση σχολικών 

µονάδων για ειδικές κατηγορίες µαθητών συνιστά µια σοβαρή εκτροπή από τις 

βασικές αρχές της διαπολιτισµικής πρότασης και νοµιµοποιεί έµµεσα επιλογές που 

αναπαράγουν διαχωριστικές πολιτικές. Η επίκληση της ιδιαιτερότητας του «άλλου» 

τεκµηριώνει την προκειµένη επιλογή συγκαλύπτοντας έτσι την παραδοχή ότι ο 

διαχωρισµός µπορεί να οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισµό των µεταναστών 

(∆αµανάκης, 1998:82). Συχνά, όταν υπερτονίζεται ο εθνικός πολιτισµός µειονοτικών 

οµάδων, ενθαρρύνεται ο διαχωρισµός του «εµείς» και «οι άλλοι», µε αποτέλεσµα να 

παγιώνεται ένας µειονοτικός εθνικισµός που εµποδίζει την αλληλεπίδραση και τον 

κοινωνικό µετασχηµατισµό. Πρόκειται για τον κοινωνικο-πολιτισµικό προσανατο-

λισµό του ατόµου προς τη µειονότητά του και τη χώρα προέλευσης µέσα από 

διαδικασίες εξιδανίκευσης. Ο µονόπλευρος αυτός προσανατολισµός προσδιορίζεται 

από την ίδια την οικογένεια, τον τόπο διαβίωσης, την παρακολούθηση µεικτών ή 

αποµονωµένων σχολείων και άλλους παράγοντες (∆αµανάκης, 1993:94). 

Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένα δηµόσιο σχολείο ως διαπολιτισµικό, 

θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ορισµένα χαρακτηριστικά που θα υπερβούν την 

ψευδεπίγραφη παραδοχή της εθνικής οµοιογένειας και θα συµβάλλουν στη 
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διαµόρφωση µιας κοινής, πολιτισµικά και γλωσσικά πολύµορφης εκπαίδευσης. Ένα 

τέτοιο σχολείο εποµένως για να εκπληρώσει τους στόχους του θα πρέπει α) να 

παρέχει τη δυνατότητα στους ίδιους τους µαθητές να επιλέγουν γνωστικά αντικείµενα 

που προάγουν τα ενδιαφέροντα τους και µελετούν µέσα στο σχολείο µε τη στήριξη 

εκπαιδευτικού, β) να προσφέρει ένα κοινό διδακτικό πλαίσιο ανάµεσα στους 

αλλόχθονες και γηγενείς, γ) να εφαρµόζει τις σύγχρονες απόψεις για τη διδακτική των 

γλωσσών και τέλος, δ) να έχει ως σηµείο αναφοράς το µορφωτικό, κοινωνικό και 

ιστορικό κεφάλαιο των µαθητών διαφορετικής εθνικής καταγωγής.  

 

 

3.3.    Ο συνδικαλιστικός λόγος των εκπαιδευτικών 

  

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν µία σηµαντική παραµτρο στην υλοποίηση 

οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, θεωρούµε γόνιµο να 

εξετάσουµε σύντοµα ποιες είναι οι απόψεις τους, έτσι τουλάχιστον όπως 

καταγράφονται στα επίσηµα έντυπα (και συγκεκριµένα στο περιοδικό ∆ιδασκαλικό 

Βήµα, 2001 & 2002). 

Οι απόψεις του κλάδου συµπυκνώνονται στις αποφάσεις της 70ης Γεν. 

Συνέλευσης του Ιουλίου - Αυγούστου 2001.  

Σύµφωνα λοιπόν µε ψήφισµα για τη διαπολιτισµική - µειονοτική εκπαίδευση, 

αφού προηγουµένως λαµβάνεται υπόψη η νέα πολυπολιτισµική κατάσταση της 

Ελληνικής κοινωνίας στη βάση του σεβασµού και της ισοτιµίας των πολιτισµικών και 

θρησκευτικών διαφορών, η 70η Γ.Σ. αποφάσισε να διεκδικήσει: 

α) Κίνητρα για τη συνεχή συνεργασία των ∆ιαπολιτισµικών Σχολείων µε τα 

Παιδαγωγικά Τµήµατα πάνω σε εξειδικευµένα προγράµµατα. 

β) Να λειτουργήσουν τα σχολεία αυτά ως ολοήµερα και να ενισχυθούν 

οικονοµικά, ενώ παράλληλα να υλοποιούνται τακτικές συναντήσεις 

εκπαιδευτικών των ∆ιαπολιτισµικών Σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο. 

γ) Να συνεχιστούν προγράµµατα για κοινωνικά αποκλεισµένους πληθυσµούς 

(τσιγγανόπαιδες, µουσουλµάνοι, παλιννοστούντες, αλλοδαποί). 

δ) Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

ε) Επιµορφωτικά σεµινάρια για µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς που 

προάγουν τη συνύπαρξη διαφορετικών οµάδων.   

στ) Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα.  
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ζ) Ισότιµη συµµετοχή όλων των παιδιών στο σχολείο και κοινωνική µέριµνα 

για µαθητές από κατώτερα κοινωνικό - οικονοµικά στρώµατα. 

Στο 2ο Συνέδριο για την εκπαίδευση των γλωσσικών µειονοτήτων που 

διοργανώθηκε στο Π.Τ.∆.Ε. του ΑΠΘ, τον Ιούνιο του 2002, µε εισήγηση του ο 

Ειδικός Γραµµατέας της ∆.Ο.Ε. (∆ιδασκαλικό Βήµα, 2002:7-8), επισηµαίνει τα 

δεδοµένα της νέας εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και την ανάγκη να προσφέρει το 

Ελληνικό Σχολείο τη δυνατότητα ισότιµης συνύπαρξης των διαφορετικών µαθητικών 

πληθυσµών σε ένα ενιαίο σύνολο. Θεωρεί επιπλέον ότι η παρέµβαση των 

εκπαιδευτικών στη διαµόρφωση του διδακτικού - µαθησιακού πλαισίου συµβάλλει 

στην άρση των προκαταλήψεων και διαµορφώνει τους όρους εκείνους που θα 

εξασφαλίσουν την υγιή κοινωνικοποίηση των ατόµων.  

Οι θέσεις αυτές ουσιαστικά αντανακλούν σε ικανοποιητικό επίπεδο την 

αγωνία του κλάδου των δασκάλων για το νέο πολυπολιτισµικό εκπαιδευτικό τοπίο. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραµένουν σε ένα επίπεδο ρητορικής που βασίζεται στην 

επίκληση του συναισθήµατος αλλά να περνάνε σε µια πιο δυναµική παρέµβαση µέσα 

από τα συλλογικά όργανα αλλά και µέσα από την εµπειρία του µικροεπιπέδου 

(σχολική µονάδα, γειτονιά, κοινότητα). Η σηµασία της διεκδίκησης επαρκών 

ευκαιριών διδασκαλίας για όλους τους εκπαιδευτικούς είναι προφανής. Αυτό 

σηµαίνει ευκαιρίες απόκτησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων της επιτυχούς 

διδακτικής παρέµβασης (ιδίως σε µεικτές, ως προς την κουλτούρα, τη γλώσσα, την 

κοινωνική προέλευση κι εποµένως και ως προς τις ικανότητες, οµάδες µαθητών). 

Σηµαίνει ακόµη ευκαιρίες διαµόρφωσης ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο 

υποστηρίζει, αντί να περιορίζει την επαγγελµατική µάθηση και τη διαρκή βελτίωση 

της διδασκαλίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 

4.1. Ορισµός και τυπολογία διγλωσσίας  

 

Η ιστορία των λαών και των γλωσσών τους χαρακτηρίζεται από στοιχεία 

έντονης κινητικότητας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 

γλωσσικής επαφής αλλά και αλληλεπίδρασης. Στη σηµερινή εποχή, η διγλωσσία είναι 

παρούσα σε όλα τα κράτη της γης, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε όλες τις ηλικίες 

(Σελλά-Μάζη, 2001:73). Από αυτήν την παρατήρηση προκύπτει ότι είναι δύσκολο να 

εντοπίσει κανείς µια κοινωνία που να είναι απόλυτα µονόγλωσση. Θεωρείται σπάνιο 

το φαινόµενο της αποµόνωσης των γλωσσικών - πολιτισµικών οµάδων και της 

έλλειψης επαφής µε άλλες οµάδες. Η οµοιογενής µονόγλωσση κοινωνία συνιστά µια 

θεωρητική κατασκευή που προσκρούει στην ίδια την πραγµατικότητα. 

Η ∆ιγλωσσία (Bilingualism) αποτελεί ένα πολυδιάστατο, παγκόσµιο γεγονός 

που αφορά ποικίλες πλευρές της ανθρώπινης συµπεριφοράς, γεγονός που έχει ως 

συνέπεια την εµπλοκή πολλών επιστηµονικών πεδίων. Η γλωσσολογία, η ψυχολογία, 

η κοινωνιολογία, η παιδαγωγική και άλλοι επιστηµονικοί κλάδοι δηµιουργούν ένα 

διεπιστηµονικό χώρο που το κάθε επιµέρους τµήµα του εκφράζει και διαφορετικές 

προσεγγίσεις (Baetens Beardsmore, 1986:3). 

Η προσπάθεια να αποδοθεί επιστηµονικά το εννοιολογικό περιεχόµενο της 

διγλωσσίας κινείται πάνω σε έναν οριζόντιο άξονα όπου το ένα άκρο αναπαριστά µια 

µινιµαλιστική εκδοχή (λ.χ. πολλοί θεωρούν ότι δίγλωσσος είναι αυτός που µπορεί να 

εκφράσει ή να κατανοήσει µερικές φράσεις σε µια δεύτερη γλώσσα, αρκούµενοι στην 

έννοια της στοιχειώδους επικοινωνιακής αποτελεσµατικότητας) και το άλλο άκρο 

αναπαριστά µια µαξιµαλιστική εκδοχή (λ.χ. δίγλωσσος χαρακτηρίζεται αυτός που 

έχει τον έλεγχο των δύο γλωσσών στα όρια του φυσικού/εθνικού οµιλητή). 

Η αναφορά σε κάποιους ορισµούς, για µεθοδολογικούς και µόνο λόγους, 

καθιστά αυτοµάτως φανερή την αδυναµία τους να αποτυπώσουν ή να εξαντλήσουν 

όλες τις πτυχές του φαινοµένου. 

Ο Bloomfield (1935, στο Baetens Beardsmore, 1986:1) περιγράφει τη 

διγλωσσία ως την κατοχή δυο γλωσσών σε βαθµό τελειότητας ώστε να µην υπάρχει 
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διαφορά ανάµεσα στο δίγλωσσο και τους γηγενείς οµιλητές (ωστόσο σε κάποιο 

σηµείο του ορισµού που παραθέτει επισηµαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσει 

τα κριτήρια τελειότητας). 

Ο Mackey (1957 στο Batens Beardsmore, 1986:1) θεωρεί τη διγλωσσία κάτι 

σχετικό στο οποίο πρέπει να συµπεριλάβουµε την εναλλακτική χρήση δυο ή 

περισσότερων γλωσσών από το ίδιο άτοµο. 

Ο Macnamara (1967, στο Σελλά-Μάζη, 2001:30) συµπεριλαµβάνει στο 

χαρακτηρισµό δίγλωσσος απλώς και µόνο την επάρκεια σε µια από τις τέσσερις 

γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή λόγου, ανάγνωση 

και γραφή σε µια γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα του οµιλητή. 

Θεωρείται κρίσιµο να προσεγγίσουµε το φαινόµενο της διγλωσσίας όχι µέσα 

από τους ορισµούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς, οι οποίοι συχνά συσκοτίζουν την 

εννοιολόγησή του αλλά µε βάση κάποιες µεταβλητές που αναδεικνύουν µια σειρά 

τυπολογιών. Οι τυπολογίες αυτές στηρίζονται σε ποικίλους όψεις της διγλωσσίας και 

διευκολύνουν την αποτελεσµατικότερη κάλυψη του φαινοµένου. Παράλληλα 

διευκολύνουν τις αναζητήσεις µας και µας προφυλάσσουν από τον κίνδυνο των 

υπεργενικεύσεων. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µια από τις πιο σηµαντικές διακρίσεις που γίνεται 

στα πλαίσια των σχετικών επιστηµονικών αναζητήσεων είναι αυτή µεταξύ της 

κοινωνικής (societal) και ατοµικής διγλωσσίας (individual bilingualism). Σύµφωνα µε 

τον Baetens Beardsmore (1986:4), στην περίπτωση της κοινωνικής διγλωσσίας ο 

ερευνητής ενδιαφέρεται να κατανοήσει τις γλωσσικές διαστάσεις που παρουσιάζονται 

σε µια κοινότητα. Πιο συγκεκριµένα, στρέφει την προσοχή του στις εσωτερικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται και στους συσχετισµούς ανάµεσα στη γλώσσα και τις 

πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές δυνάµεις. Οι πλευρές αυτές 

θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού διαµορφώνουν το υπόβαθρο και τους όρους 

εξέλιξης των δυο γλωσσών στο ίδιο το άτοµο. Ακόµη και στην περίπτωση που 

µελετάται η διγλωσσία ενός και µόνο οµιλητή, τα σηµεία που συνθέτουν το ευρύτερο 

πλαίσιο λειτουργίας του πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. 

Με βάση τη µεταβλητή «γλωσσική επάρκεια» (βλέπε Baetens Beardsmore 

(1986:10), προκύπτει η διάκριση ανάµεσα στις έννοιες της «αµφιγλωσσίας» (ambi-

lingualism) και της «ηµιγλωσσίας» (semilingualism) ή «διπλής ηµιγλωσσίας» (dou-

ble-semilingualism). Η πρώτη έννοια δηλώνει τη δυνατότητα του οµιλητή να 

χρησιµοποιεί δύο γλώσσες σε αντίθεση µε την έννοια της κυρίαρχης διγλωσσίας 
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(dominant) σύµφωνα µε την οποία η ικανότητα σε µία από τις γλώσσες υπερέχει της 

ικανότητάς του στην άλλη. Ωστόσο η «αµφιγλωσσία» πρέπει να διακριθεί από την 

ισογλωσσία (equilingualism) ή την ισορροπηµένη (balanced) διγλωσσία που 

αναφέρεται στην κατοχή-γνώση των δυο γλωσσών έτσι ώστε η γνώση αυτή να 

ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών του δίγλωσσου µε ισότιµο τρόπο στις δύο 

γλώσσες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι γλωσσικές του δεξιότητες συγκρίνονται µε 

αυτές των αντίστοιχων µονόγλωσσων. Αντίθετα, ο όρος «ηµιγλωσσία» ή «διπλή 

ηµιγλωσσία» περιγράφει την ανεπάρκεια του οµιλητή και στις δυο γλώσσες. 

Για όλα τα παραπάνω, όπως σχολιάζει και ο Baetens Beardsmore (1986) 

υπάρχει µεγάλη επιφύλαξη. Οι διακρίσεις αυτού του τύπου παίρνουν ως σηµείο 

σύγκρισης το µονόγλωσσο (κάτι που είναι άτοπο). Επίσης, η υιοθέτηση της έννοιας 

της αµφιγλωσσίας για να χαρακτηρίσουµε έναν δίγλωσσο έχει αρκετούς 

περιορισµούς, αφού θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο ένας δίγλωσσος να κατέχει εξίσου 

καλά και τις δυο γλώσσες.         

Αναφορικά µε την έννοια της ηµιγλωσσίας, αυτή θεωρείται προβληµατική 

γιατί στιγµατίζει αλλά και γιατί µπορεί να οφείλεται στις ιδιαίτερες κοινωνικές 

συγκυρίες που αποµονώνουν άτοµα και οµάδες. 

Με κριτήριο το «γλωσσικό περιβάλλον» γίνεται η διάκριση σε «φυσική» 

(natural) και «σχολική» (school / cultural) διγλωσσία. Ο πρώτος τύπος αφορά την 

πρόσκτηση της δεύτερης γλώσσας µέσα από φυσικές-ανεπίσηµες διαδικασίες κι όχι 

ύστερα από συστηµατική εκπαίδευση. Αντίθετα, ο δεύτερος τύπος αναφέρεται στην 

τυπική διαδικασία εκµάθησης και διδασκαλίας της γλώσσας - την οποία δεν έχει το 

παιδί την ευκαιρία να µιλήσει εκτός σχολείου (βλέπε Σελλά-Μάζη, 2001:42). Τέλος, 

το «κοινωνικό-γλωσσικό περιβάλλον» του δίγλωσσου και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό του παίζουν καθοριστικό ρόλο στο είδος της 

διγλωσσίας που θα αναπτύξει ένα άτοµο ή µια οµάδα (βλέπε Κωστούλα-Μακράκη, 

2001:56). Στην περίπτωση που το οικογενειακό ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

προσδίδει αξία και στις δυο γλώσσες έχουµε να κάνουµε µε «προσθετική» (additive) 

διγλωσσία. Η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα πλαίσια της προσθετικής 

διγλωσσίας δεν επιδρά αρνητικά στις ικανότητες που έχει αναπτύξει το άτοµο µέσω 

της πρώτης γλώσσας (Baetens Beardsmore, 1986:22). Εάν όµως, στο άµεσο 

περιβάλλον η πρώτη γλώσσα θεωρείται υποδεέστερη και υποτιµάται, τότε υπάρχουν 

πιθανότητες να προκληθεί καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού στη 

γλώσσα αυτή σε σύγκριση µε έναν µονόγλωσσο. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για 
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«αφαιρετική» (subtractive) διγλωσσία. Η διάκριση ανάµεσα στην αφαιρετική και 

προσθετική διγλωσσία µπορεί να οπτικοποιηθεί µέσα από το παρακάτω σχήµα του 

Cummins (1999:157). 

 

 
 

 

Στη συζήτηση για τη διγλωσσία χρησιµοποιείται κάπου κάπου η έννοια της 

µητρικής γλώσσας. Ο όρος αυτός είναι προβληµατικός διότι η οριοθέτηση του 

περιεχοµένου του είναι πολύ δύσκολη και η χρήση του µπορεί να επιφέρει σύγχυση. 

Για παράδειγµα, µε την ταξινόµηση της Tove Skuthabb-Kangas (1995:44) υπάρχουν 

τέσσερα κριτήρια µε βάση τα οποία µπορούµε να χαρακτηρίσουµε µια γλώσσα ως 

µητρική ή πρώτη και να τη διακρίνουµε από µια άλλη γλώσσα (δεύτερη). 
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ΚΡΙΤΉΡΙΟ 

Προέλευση  

 

Ικανότητα   

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η πρώτη γλώσσα που µιλάει κάποιος. 

 

Η γλώσσα που γνωρίζει καλύτερα. 

Λειτουργία  

 

Ταυτότητα  

Εσωτερική ταύτιση 

 

Εξωτερική ταύτιση 

Η γλώσσα που χρησιµοποιεί 

περισσότερο. 

 

Η γλώσσα µε την οποία ταυτίζεται 

κάποιος. 

Η γλώσσα µε την οποία τον ταυτίζουν οι 

άλλοι. 

 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθούν δύο γλώσσες και 

να ιεραρχηθούν ως πρώτη και δεύτερη, όταν αυτές αποτελούν ζωντανό µέρος µιας 

σύνθετης-δυναµικής κοινωνικής διαδικασίας (∆αµανάκης, 2001:32). Από την άποψη 

της ικανότητας, στα πλαίσια της εξέλιξης του ατόµου είναι πολύ πιθανό µια γλώσσα 

να µετεξελιχθεί από πρώτη σε δεύτερη και αντίστροφα. Επίσης, η γλωσσική 

συµπεριφορά µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τις δραστηριότητες και τις 

λειτουργίες της κάθε µιας από τις δυο γλώσσες. Σχετικά µε την παραπάνω ανάλυση ο 

Baetens Beardsmore (1986:35) δεν δέχεται την ιδέα της «µητρικής γλώσσας». 

Συγκεκριµένα υποστηρίζει ότι ένα δίγλωσσο παιδί νηπιακής ηλικίας µπορεί να 

κατέχει δυο γλώσσες χωρίς να είναι ορατή η υπεροχή της µιας ή της άλλης, ενώ αν 

εξετάσουµε τις άλλες περιπτώσεις η γλώσσα που µαθαίνει κάποιος πρώτη µπορεί να 

µην είναι αυτή που γνωρίζει καλύτερα στη µετέπειτα ζωή του. Ωστόσο, για 

µεθοδολογικούς λόγους θα ορίσουµε την έννοια της «µητρικής γλώσσας» ως τη 

γλώσσα που χρησιµοποιείται στην οικογένεια και θεωρείται κυρίαρχη πριν από τη 

σχολική ένταξη του παιδιού. 

  

 

4.2. Οι επιδράσεις της διγλωσσίας στη νοητική και ψυχική ανάπτυξη του 

ατόµου 

 

Η δηµόσια αντιπαράθεση για τη διγλωσσία αλλά και για την εκπαίδευση των 
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δίγλωσσων µαθητών περιστράφηκε γύρω από τις τυχόν αρνητικές συνέπειες που έχει 

στις διανοητικές ικανότητες αλλά και στον ψυχισµό του δίγλωσσου ατόµου. 

Σύµφωνα µε τον Baker (2001:200-206), υπάρχουν τρεις περίοδοι στις επιστηµονικές 

αναζητήσεις του 20ου αιώνα σχετικά µε το θέµα αυτό. Η αντιπαράθεση αυτή περνάει 

από το στάδιο των επιβλαβών συνεπειών (περίοδος κατά την οποία θεωρούνταν ότι η 

διγλωσσία βλάπτει τη νόηση και ότι οι µονόγλωσσοι υπερτερούν) στην περίοδο των 

ουδέτερων συνεπειών (κατά την οποία η διγλωσσία δεν θεωρούνταν απαραίτητα πηγή 

µειονεξίας) και από κει στην περίοδο των θετικών επιπτώσεων, σύµφωνα µε τα 

πορίσµατα της οποίας υπάρχει πιθανότητα το δίγλωσσο παιδί να έχει γνωστικά 

πλεονεκτήµατα έναντι του µονόγλωσσου. 

Πιο συγκεκριµένα, µέχρι τη δεκαετία του 1960 επικρατούσε η άποψη ότι η 

εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας δεν µπορεί παρά να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως 

προς τη γλώσσα που ήδη γνωρίζει το άτοµο, ότι δηλαδή οι δυνατότητες που έχει ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος ως προς την εκµάθηση των γλωσσών είναι πεπερασµένες. Το 

ένα σύστηµα παρεµβάλλεται στην ανάπτυξη του άλλου µε τρόπο επιβλαβή και κατά 

συνέπεια η γνώση δυο ή περισσότερων γλωσσών έχει αρνητικές συνέπειες τόσο σε 

επίπεδο νόησης όσο και σε επίπεδο ψυχισµού. 

Παράλληλα µε την παραπάνω επιχειρηµατολογία εµφανίστηκαν και ορισµένες 

έρευνες (κατά το διάστηµα 1930-1960) που τα πορίσµατα τους δεν έδειχναν καµία 

διαφορά στις επιδόσεις δίγλωσσων και µονόγλωσσων. Τα πορίσµατα των ερευνών 

της µεταβατικής αυτής περιόδου βοήθησαν να αµφισβητηθεί η πεποίθηση ότι η 

διγλωσσία οδηγούσε σε νοητική σύγχυση και άνοιξαν το δρόµο στις µετέπειτα 

έρευνες που έδειξαν ότι, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, η εκµάθηση µιας 

δεύτερης γλώσσας µπορεί να έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη του 

παιδιού. 

Η τρίτη περίοδος της επιστηµονικής αντιπαράθεσης εγκαινιάζεται µε την 

δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της έρευνας των Peal και Lambert (1962 στο Baker, 

2001:206). Η συγκεκριµένη έρευνα αποτέλεσε τον προάγγελο της ανάδειξης του 

φαινοµένου της διγλωσσίας σε µια άλλη βάση από αυτή των προηγούµενων 

περιόδων. Έγινε στον Καναδά, σε γαλλόφωνα σχολεία του Μόντρεαλ, και υπήρξε 

πρωτοποριακή, γιατί αντιµετώπισε τη διγλωσσία ως ένα πολύπλοκο φαινόµενο στο 

οποίο συµµετέχουν διάφορες µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι 

η διγλωσσία παρέχει µεγαλύτερη διανοητική ευελιξία, ικανότητα για αφαιρετική 

σκέψη και δυνατότητες ανάπτυξης του δείκτη ευφυΐας. Οι δυνατότητες αυτές 
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ευνοούνται από ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη διγλωσσία και τη 

διαπολιτισµικότητα. 

Ωστόσο, η µελέτη των Peal και Lambert παρουσιάζει την αδυναµία ότι 

εξέτασε µικρό αριθµό δίγλωσσων µαθητών που γνώριζαν σε εξίσου καλό επίπεδο 

γαλλικά και αγγλικά κι εποµένως το δείγµα αυτό δε δίνει περιθώρια γενίκευσης των 

πορισµάτων σε παιδιά που χαρακτηρίζονται από κυρίαρχη διγλωσσία. Επίσης, δεν 

είναι εύκολο να διαπιστωθεί ποιο είναι το αίτιο και ποιο το αποτέλεσµα, εάν δηλαδή 

η διγλωσσία είναι αποτέλεσµα του υψηλού δείκτη ευφυΐας ή το αντίθετο. 

Σε γενικές γραµµές, αρκετές έρευνες, σύµφωνα µε τον Baker (2001), δείχνουν 

ότι υπάρχει θετική συνάφεια ανάµεσα στη διγλωσσία από τη µια και στη δηµιουργική 

σκέψη, στη µεταγλωσσική συνείδηση (θα µπορούσαµε να την ορίσουµε ως την 

ικανότητα του ατόµου να στοχάζεται πάνω στη φύση και τις λειτουργίες της 

γλώσσας) και στην επικοινωνιακή ευαισθησία (η αντίληψη σχετικά µε την ικανότητα 

του δίγλωσσου να χρησιµοποιεί την κατάλληλη γλώσσα στην κατάλληλη περίσταση) 

από την άλλη (Baker, 2001). Πιο συγκεκριµένα, η διγλωσσία αυξάνει την ευχέρεια, 

την ευελιξία, την πρωτοτυπία και την πολυπλοκότητα της σκέψης. Τα ισορροπηµένα 

δίγλωσσα παιδιά (balanced bilinguals) αναπτύσσουν την σηµασιολογική διάσταση 

της γλώσσας γρηγορότερα, επεξεργάζονται λέξεις καλύτερα και εντοπίζουν 

ευκολότερα τα γραµµατικοσυντακτικά λάθη. Τέλος, καθώς τα παιδιά αυτά βιώνουν 

ένα απαιτητικό επικοινωνιακό περιβάλλον, είναι περισσότερο έτοιµα να χρησιµο-

ποιήσουν στην κατάλληλη περίσταση και εστιάζουν την προσοχή τους στην ουσία 

των ζητηµάτων. Θα πρέπει βέβαια να υπογραµµίσουµε ότι οι σχετικές έρευνες 

αφορούν παιδιά, και µάλιστα ισορροπηµένους δίγλωσσους, και ότι όλες οι έρευνες 

δεν συγκλίνουν προς ένα οριστικό συµπέρασµα. 

 

 

4.3. Γνωστικές θεωρίες για τη διγλωσσία και κοινωνικές συνιστώσες της 

διγλωσσίας 

 

(α) Κοινή Υποκείµενη Ικανότητα και Χωριστή Υποκείµενη Ικανότητα. 

Η διγλωσσική ικανότητα γίνεται αντιληπτή µέσα από δυο εναλλακτικούς 

τρόπους που είναι γνωστοί ως µοντέλα της Χωριστής Υποκείµενης Ικανότητας 

(Separate Underlying Proficiency) και της Κοινής Υποκείµενης Ικανότητας  (Com-

mon Underlying Proficiency). Σύµφωνα µε τον Cummins (1999:161-162) η πρώτη 

 51



αντίληψη για τη δίγλωσση ικανότητα µπορεί να σχηµατοποιηθεί µε µια παράσταση 

που δείχνει δυο ξεχωριστά γλωσσικά «µπαλόνια» στον εγκέφαλο του δίγλωσσου. 

Όσο το µπαλόνι της δεύτερης γλώσσας φουσκώνει, τόσο το µπαλόνι της πρώτης 

γλώσσας µικραίνει.  Αυτό το µοντέλο φαντάζεται τις δυο γλώσσες να λειτουργούν 

χωριστά και ανταγωνιστικά, αφού ο χώρος που θα καταλάβει η δεύτερη θα πρέπει να 

αφαιρεθεί από την πρώτη. Αντίθετα µε την εικόνα του µονόγλωσσου, η οποία δείχνει 

ένα και µόνο µπαλόνι καλά φουσκωµένο. Ωστόσο, τα εµπειρικά δεδοµένα 

απορρίπτουν το µοντέλο αυτό, καθώς δείχνουν ότι µπορεί να υπάρξει µεταφορά 

γνώσης και δεξιοτήτων από τη µια γλώσσα στην άλλη όταν και οι δύο είναι επαρκώς 

ανεπτυγµένες. Το µοντέλο της Κοινής Υποκείµενης Ικανότητας µπορεί να αποδοθεί 

σχηµατικά µε τη εικόνα ενός «διπλού παγόβουνου» στην οποία τα επιφανειακά 

χαρακτηριστικά της Γ1 και Γ2 βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια και εκφράζουν 

αυτοµατοποιηµένα ή λιγότερο απαιτητικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. 

Συγχρόνως, κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται η κοινή υποκείµενη γλωσσική 

ικανότητα, η οποία συνδέεται µε την έννοια ενός κεντρικού µηχανισµού της γλώσσας 

και εκφράζει τα χαρακτηριστικά του γνωστικά και γλωσσικά απαιτητικού 

περιβάλλοντος (κοινωνικού, εκπαιδευτικού). 

Ο διαχωρισµός αυτός σε βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες και σε πιο 

εξελιγµένες γλωσσικές δεξιότητες έχει σηµαντικές παιδαγωγικές προεκτάσεις. Οι 

απλές επικοινωνιακές δεξιότητες αποκτιούνται σχετικά σύντοµα (δυο περίπου χρόνια) 

και αφορούν απλές καταστάσεις επικοινωνίας (λ.χ. η διεξαγωγή µιας απλής 

συζήτησης µε τον υπάλληλο ενός καταστήµατος). Ενώ αντίθετα, η ανάπτυξη της 

ακαδηµαϊκής γλωσσικής ικανότητας, στην περίπτωση των µεταναστών µαθητών, 

απαιτεί πέντε µε επτά χρόνια σπουδών (Cummins, 1999:104-105). Η ακαδηµαϊκή 

διάσταση της γλωσσικής ικανότητας συνδέεται µε ανώτερες νοητικές ικανότητες, 

όπως η υπόθεση, η αξιολόγηση, η γενίκευση, η κατηγοριοποίηση, λειτουργίες που 

απαιτούνται στο σύνολο του σχολικού προγράµµατος. Επιπλέον, η παραπάνω 

διάκριση συνδέεται µε τον βαθµό που το περιβάλλον συµβάλλει στην ανάπτυξη των 

γλωσσικών-νοητικών ικανοτήτων. 

Η επισήµανση αυτή µας βοηθάει να διακρίνουµε τη γλώσσα που 

υποστηρίζεται από το µαθησιακό περιβάλλον από αυτή που δεν υποστηρίζεται. 

 

(β)  Πλαισιακή στήριξη και νοητική εµπλοκή. 

Μια περαιτέρω εξέλιξη της προηγούµενης θεωρίας παριστάνεται στο 
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παρακάτω διάγραµµα (Cummins, 1999:100). 

 

                    
ΝΟΗΤΙΚΑ 

ΜΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΑΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ 

 

 

Η πρώτη διάσταση αποδίδετα

εµφανίζεται το µέγεθος της υποστήρι

Η δεύτερη διάσταση αποδίδεται µε τ

γνωστικών απαιτήσεων της επικοινω
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σουν τις πληροφορίες, να κάνουν

επικοινωνία υποστηρίζεται από το 

προσωπικές και καταστασιακές ενδε

πλαισιακή στήριξη η επικοινωνία εξα

Σε σχέση µε την άλλη διάστ

γλωσσικές δραστηριότητες που α

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αυτοµατ

από καθήκοντα και δραστηριότητες
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(1999:101), η αντιγραφή από τ

 

Α

 

ΝΟΗΤΙ
ΑΠΑΙΤΗΤ
ΑΣΤΗΡΙΟ

ι µε τον

ξης που 

ον κάθετ

νίας. 

ταση, η 

υς συµµ

ν το διάλ

 ταξινο

πλαίσιο 

ίξεις. Αν

ρτάται α

αση, ο κ

παιτούν

οποιηµέν

 που απα

ση της 

ον πίνα
Γ

ΠΛΑΙΣΙΑΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ 
Β

Κ
Ι
Τ

 

λ

ο

ε

ε

ο

µ

δ

τί

π

ά

 

ω

ι

γ

κ

∆

Α 
ΚΕΣ 
ΗΤΕΣ 

οριζόντιο άξονα, στα άκρα του οποίου 

αµβάνει ο µαθητής από το συγκείµενο. 

 άξονα και αντανακλά το επίπεδο των 

πικοινωνία που υποστηρίζεται από το 

τέχοντες να διαπραγµατευτούν ενεργά 

γο, να επιβεβαιώσουν ή να επαληθεύ-

ήσεις, συνδέσεις και αναγωγές). Η 

ιεξαγωγής της που είναι γεµάτο από 

θετα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

ό τη γνώση της γλώσσας. 

θετος άξονας αποτελείται αφενός από 

µικρή ενεργό νοητική δράση και 

ν γλωσσικών εργαλείων και αφετέρου 

τούν ενεργό γνωστική συµµετοχή και 

λώσσας. Όπως αναφέρει ο Cummins 

α, για παράδειγµα, αποτελεί µια 
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δραστηριότητα µηχανιστικού τύπου και εντάσσεται στο Γ τεταρτηµόριο του 

παραπάνω σχήµατος, ενώ η συγγραφή ενός κειµένου µπορεί να ενταχτεί στο ∆ 

τεταρτηµόριο. 

Οι συνέπειες για τη διδασκαλία σε παιδιά που µαθαίνουν µια γλώσσα ως 

δεύτερη είναι σηµαντικές γιατί, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, διαµορφώνεται ένα 

διδακτικό σχήµα που ξεκινάει από το πλαισιακά ενδυναµωµένο και νοητικά µη 

απαιτητικό και καταλήγει στο πλαισιακά µειωµένο και γνωστικά απαιτητικό. Με 

άλλα λόγια, διαγράφει µια πορεία από το Α τεταρτηµόριο, περνάει στο Β 

τεταρτηµόριο και καταλήγει στο ∆ τεταρτηµόριο. Η πορεία αυτή θα βοηθήσει τους 

µαθητές να συνδυάσουν τις µορφές λεκτικής αλληλεπίδρασης µε τα συγκειµενικά 

χαρακτηριστικά της γλώσσας και να αντιµετωπίσουν τις ακαδηµαϊκές ανάγκες του 

σχολείου. 

 

(γ) Ενδυνάµωση και αποδυνάµωση. 

Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να επιταχύνει τη µορφωτική ανάπτυξη των 

αλλόγλωσσων µαθητών, όταν στηρίζεται στην καλλιέργεια της αυτοεκτίµησής τους. 

Με τον τρόπο αυτό, η επιστηµονική θεώρηση που κάνει ο Cummins ξεφεύγει από ένα 

επίπεδο αποκλειστικά γνωστικό-διδακτικό και διαµορφώνει συνιστώσες µε 

πολιτισµικό και κοινωνικό χαρακτήρα εµπλέκοντας έτσι στο δηµόσιο διάλογο τις 

πολιτικές και εκπαιδευτικές δοµές. Ένας τέτοιος προσανατολισµός µπορεί να 

οδηγήσει στην αµφισβήτηση της δοµής της εξουσίας και των εκπαιδευτικών θεσµών. 

Η µετατόπιση του κέντρου βάρους της δηµόσιας συζήτησης στη βάση ενός πλαισίου 

ενδυνάµωσης φαίνεται από την παρακάτω θέση: «Η δηµιουργία πλαισίων ενδυνά-

µωσης µέσα στην τάξη απαιτεί µια άµεση αµφισβήτηση των εξουσιαστικών σχέσεων 

που βρίσκονται σε λειτουργία στην ευρύτερη κοινωνία και οι οποίες είναι η ρίζα της 

σχολικής αποτυχίας των µαθητών που διαφέρουν πολιτισµικά» (Cummins, 

1999:188). 

Η παραπάνω θεώρηση αναδεικνύει τη συµβολή που έχει η δοµή της εξουσίας 

στην ευρύτερη κοινωνία µεταξύ κυρίαρχων και υποτελών οµάδων. Πρόκειται για µια 

συσχέτιση του µικρο-επιπέδου της τάξης µε το µακρο-επίπεδο της κοινωνίας. Οι 

µικρο-αλληλεπιδράσεις που εµφανίζονται µέσα στην τάξη εµπλέκουν µαθητές (που 

διαφέρουν πολιτισµικά) και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους 

έχουν πολλές ευκαιρίες να διαµορφώσουν ένα πλαίσιο ενδυνάµωσης που θα 

λειτουργεί ως µετασχηµατιστική δύναµη η οποία αµφισβητεί τις σχέσεις εξουσίας του 
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σχολείου.  Η διαδικασία αυτή απαιτεί συνειδητοποίηση του ρόλου των κοινωνικών 

δοµών αλλά και ενεργοποίηση των ίδιων των εκπαιδευτικών για την προώθηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν όλες αυτές οι παρεµβάσεις περιοριστούν σε µερικά µόνο 

σχολεία τότε ο συνολικός πολιτισµός του σχολείου θα µείνει ανεπηρέαστος µε 

αποτέλεσµα τη συνεχιζόµενη αποδυνάµωση των πολιτισµικά διαφερόντων µαθητών.  

 

 

4.4. Μετανάστευση και γλώσσα 

 

Μία σηµαντική πλευρά του ζητήµατος θεωρούµε ότι είναι οι συνθήκες µέσα 

στις οποίες καλούνται οι αλλόγλωσσοι µαθητές να µάθουν µια δεύτερη γλώσσα. Οι 

µαθητές αυτοί είναι συνήθως παιδιά µεταναστών ή ανήκουν σε κάποιες µειονοτικές 

οµάδες που διαφέρουν γλωσσικά και πολιτισµικά. 

Η σηµασία που έχει η πρώτη γλώσσα των οµάδων αυτών για τη διαµόρφωση 

της εθνοτικής τους ταυτότητας είναι ιδιαίτερα µεγάλη, εφόσον αποτελεί µια µορφή 

συµβολικής συµπεριφοράς και ουσιαστικό στοιχείο συνοχής για τις συγκεκριµένες 

οµάδες (Κωστούλα-Μακράκη, 2001:101). Η εκπαίδευση µε τη σειρά της, ως τυπικός 

θεσµός κοινωνικοποίησης, εµπλέκεται σε µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση και 

καλλιέργεια του πολιτισµού και της ταυτότητας. Η σχολική ζωή ειδικότερα και οι 

σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσει µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών και 

γλωσσικών πληθυσµών έχει µεγάλη σηµασία για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τη 

µαθητική πρόοδο. Συνήθως οι αλλόγλωσσοι µαθητές, για να µην είναι «αόρατοι» και 

«αµίλητοι», πρέπει να αφήσουν στο σπίτι τους τις προηγούµενες εµπειρίες βιώνοντας 

έτσι µορφές ακούσιας απόρριψης. Κατά συνέπεια η υποβάθµιση της ταυτότητάς τους, 

όπως εκδηλώνεται µέσα από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης στο σχολικό χώρο, 

αδρανοποιεί και καθιστά µάταιη στις συνειδήσεις τους κάθε προσπάθεια για µάθηση. 

Με άλλα λόγια, το µοντέλο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις ανάµεσα σε 

εθνοπολιτισµικές και κοινωνικές οµάδες στην ευρύτερη κοινωνία αναπαράγεται στο 

εσωτερικό του σχολείου και αποτυπώνεται στις πολιτικές επιλογές περιθωριοποίησης 

των µητρικών γλωσσών και των πολιτισµικών παραδόσεων. Ταυτόχρονα η 

δυνατότητα πρόσβασης στα µορφωτικά αγαθά περιορίζεται (Cummins,1999:44), 

διότι, εάν οι µαθητές που διαφέρουν από τους µαθητές της πλειονότητας δεν 

αποκτήσουν την ικανότητα στη γλώσσα και στα πρότυπα συµπεριφοράς του 

κυρίαρχου πολιτισµικού συστήµατος, θα αποκοπούν από τις ευκαιρίες για 

 55



εκπαιδευτική και κοινωνική κινητικότητα. Από την άλλη, η απουσία της πρώτης 

γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών από το σχολείο συνεπάγεται αρνητική αυτοεικόνα 

τόσο σε επίπεδο ατοµικό όσο και σε οµαδικό. Η εσωτερίκευση αυτής της 

πραγµατικότητας επιδρά αρνητικά στην διαδικασία κοινωνικο-ψυχολογικής 

ανάπτυξης των παιδιών αλλά και στην εκπαιδευτική τους επίδοση.  

Γενικότερα, στην περίπτωση των µαθητών από µετανάστες γονείς 

παρατηρείται µια µεταβολή των επικοινωνιακών σχέσεων που συνοδεύεται από 

πολιτισµική και γλωσσική µετατόπιση. Πρόκειται για µια πορεία προς τη γλωσσική 

και γενικότερα πολιτισµική οµοιογένεια (Γκότοβος, 1997:43). Το προφίλ αυτών των 

µαθητών διαµορφώνεται από ένα περιβάλλον ασταθούς - µεταβατικής διγλωσσίας, η 

οποία συνήθως µεταλλάσσεται σε µονογλωσσία µε βάση την κυρίαρχη γλώσσα στη 

χώρα υποδοχής. Σε σχέση µε αυτό, ο τύπος της διγλωσσίας που παρατηρείται 

συνδυάζει µερικά από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω (βλέπε ενότητα 4.1.). 

Πιο συγκεκριµένα, η διγλωσσία αυτή µπορεί να είναι φυσική ή σχολική (ανάλογα µε 

το περιβάλλον στο οποίο µαθαίνονται οι δυο γλώσσες), µπορεί να είναι αφαιρετική µε 

την έννοια ότι οι δυο γλώσσες βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς ανταγωνισµού που 

οδηγεί σε µαρασµό της µητρικής και επίσης, µπορεί να εξελιχθεί σε διπλή 

ηµιγλωσσία µε την έννοια ότι ενδέχεται να αναπτυχθούν ανεπαρκώς και η Γ1 και η 

Γ2. Βασικός παράγοντας διαµόρφωσης του µεταβατικού αυτού χαρακτήρα της 

διγλωσσίας και της µετατόπισης προς τη µονογλωσσία, µε βάση τη γλώσσα της 

χώρας υποδοχής, αποτελεί η τάση για εκπαιδευτική και κοινωνική κινητικότητα.. 

Όµως, το ζήτηµα της εκµάθησης της Γ2 είναι ένα περίπλοκο φαινόµενο αν 

ιδωθεί µέσα από τις παραµέτρους που το διαµορφώνουν. Η δυνατότητα κοινωνικής 

ανέλιξης µέσω της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ένα µέσο πίεσης για αποµάκρυνση 

από τη Γ1. Κάτι τέτοιο µπορεί να έχει ως συνέπεια την παραίτηση των ίδιων των 

οµάδων από τη διατήρηση της πολιτιστικής τους συνείδησης. Μπορεί όµως να 

ενεργοποιήσει κι έναν µηχανισµό άµυνας ενάντια στην αφοµοίωση, κι εποµένως ένα 

νέο εθνικισµό. Στην προκειµένη περίπτωση η στάση των αλλοδαπών µαθητών 

απέναντι στην ελληνική γλώσσα συνδέεται µε τα κίνητρα που δηµιουργούνται αλλά 

και µε την απουσία της Γ1 από την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα. 

Σύµφωνα µε τους Gardner & Lambert (1959, στο Krashen, 1988), τα κίνητρα 

επηρεάζουν σηµαντικά τις στάσεις ενός ατόµου απέναντι σε µία γλώσσα κι αυτό µε 

τη σειρά του επηρεάζει την κατάκτηση της γλώσσας. Τα κίνητρα διακρίνονται σε δύο 

οµάδες σε σχέση µε τη λειτουργία τους. Πρόκειται για τα εσωτερικά κίνητρα (integra-
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tive motivation), που ορίζονται ως η επιθυµία κάποιου να ταυτιστεί µε τα µέλη της 

κοινότητας που µιλάει τη δεύτερη γλώσσα. Αυτό λειτουργεί σαν µια µορφή 

ενθάρρυνσης για αλληλεπίδραση µε τους φυσικούς οµιλητές µέσα από «χαµηλά 

συναισθηµατικά φίλτρα» δηλαδή µέσα από ευνοϊκή στάση και µεγάλη αυ-

τοπεποίθηση. Η δεύτερη οµάδα κινήτρων, τα εργαλειακά κίνητρα (instrumental moti-

vation), ορίζεται ως η επιθυµία απόκτησης της Γ2 για ωφελιµιστικούς και πρακτικούς 

λόγους. Άλλοι παράγοντες που διαπλέκονται µε τα κίνητρα είναι η αυτοπεποίθηση, η 

συναισθηµατική ταύτιση και η στάση απέναντι στη σχολική τάξη και το δάσκαλο. 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω συγκροτείται ένα κοινωνικό και µαθησιακό 

πλαίσιο το οποίο διαµορφώνει τους όρους που καλείται ένας αλλοδαπός µαθητής να 

λειτουργήσει. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει µια εσωτερική 

αντίφαση που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην µορφωτική ανάπτυξη και στην 

πολιτισµική ενδυνάµωση των αλλοδαπών µαθητών. Η αντίφαση αυτή συνίσταται στη 

σύγκρουση της ταυτότητας των συγκεκριµένων µαθητών µε την κυρίαρχη κοινωνική 

και εκπαιδευτική κουλτούρα από τη µια και στην αποποίηση αυτής της ταυτότητας µε 

σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής εξέλιξης από την άλλη. Η σύγκρουση, 

όµως, αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο κοινωνικό περιθώριο και στην υποβάθµιση του 

πολιτισµού και των εµπειριών της κοινότητας. 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι στην εποχή 

των ραγδαίων µεταναστευτικών µετακινήσεων το θέµα των γλωσσικών και 

κοινωνικών δικαιωµάτων δε θα έπρεπε να περιορίζεται, µε την παραδοσιακή άποψη, 

σε συγκεκριµένες περιοχές ή χώρες αλλά να αναγνωρίζεται ατοµικά και συλλογικά µε 

όρους αυτοπροσδιορισµού. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η 

συνειδητή προσπάθεια αναγνώρισης του δικαιώµατος για επιλογή γλώσσας, 

αλφάβητου και κατά συνέπεια ακαδηµαϊκής εξέλιξης (Κωστούλα-Μακράκη, 

2001:167). Θεωρούµε, τέλος, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για µια γλωσσική 

πολιτική που θα εξετάζει το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των οµάδων και θα 

ασχολείται πιο ενεργά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το παραπάνω συµπέρασµα 

αποτελεί µια σύγχρονη πρόκληση. Η πρόκληση αυτή πρέπει να διαποτίζει από τη µια 

το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής κι από την άλλη να εµπνέει το σχολείο 

στην καθηµερινή του λειτουργία. 

 57



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

 

Κεντρική έννοια αυτού του κεφαλαίου είναι η πρόσκτηση της Γ2. Η 

πραγµάτευση του όρου περνάει µέσα από τα θεωρητικά πλαίσια που κυριαρχούν στη 

βιβλιογραφία και παρέχουν µια γενική θεώρηση όσον αφορά την κατανόηση της 

πρόσκτησης µιας δεύτερης γλώσσας. Κάθε µία από τις θεωρίες συµβάλλει στην 

ανάδειξη των αποτελεσµατικότερων παραγόντων που προσδιορίζουν την πρόσκτηση 

της Γ2 συγχωνεύοντας το κοινωνιολογικό και ψυχολογικό στοιχείο. Αναµφίβολα, τα 

θεωρητικά πλαίσια που ακολουθούν δεν εξαντλούν την επιστηµονική παραγωγή σε 

σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα, ούτε αποτελούν συνταγή για εφαρµογή στην τάξη. 

 

 

5.1. Γνωστικές- γλωσσικές θεωρίες 

 
5.1.1. Το µοντέλο του S. Krashen 

Η θεωρία του Krashen για την πρόσκτηση της Γ2 αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα ζητήµατα µε τα οποία ασχολείται η σύγχρονη βιβλιογραφία. Αποτελεί 

µια προσέγγιση που συµβάλλει στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού 

προβληµατισµού και διευρύνει τη συζήτηση στη βάση των πορισµάτων της 

εφαρµοσµένης γλωσσολογίας. Το µοντέλο αυτό είναι γνωστό ως «Μοντέλο του 

Εσωτερικού Ελέγχου». 

Κεντρική θέση στη θεωρία του Krashen έχει ο διαχωρισµός του «γλωσσικού» 

περιβάλλοντος σε επίσηµο (formal) και ανεπίσηµο (informal). Ο διαχωρισµός αυτός 

αποτελεί την προϋπόθεση για τη διάκριση των όρων «εκµάθηση» και «πρόσκτηση» 

(Krashen, 1988:40). Η πρόσκτηση της γλώσσας προσιδιάζει στη διαδικασία που 

χρησιµοποιεί το παιδί για να οικειοποιηθεί την πρώτη και τη δεύτερη γλώσσα. Αυτό 

απαιτεί πλούσια σε νοήµατα αλληλεπίδραση µε τη γλώσσα-στόχο, φυσική 

επικοινωνία στην οποία οι οµιλητές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τη µορφή των 

εκφωνηµάτων τους αλλά για το µήνυµα που αυτά µεταφέρουν και για την κατανόησή 

τους από τον δέκτη. Οι όποιες διορθώσεις και βελτιώσεις του λόγου προκύπτουν 

µέσα από τη γλωσσική κοινωνική αλληλόδραση των ατόµων, και όχι µέσα από 
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συστηµατικές διαδικασίες και κανόνες. Από διδακτική άποψη, µπορεί να φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιµη η παραπάνω παρατήρηση, ώστε να εισαχθούν µέσα στην τάξη 

δραστηριότητες που εξοικειώνουν τους µαθητές µε την αυθεντική γλώσσα (Baker, 

2001:192). 

Η εκµάθηση της γλώσσας αποτελεί κατά τον Krashen µια τυπική διαδικασία 

που δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να αποκτήσει συνείδηση του συστήµατος της 

γλώσσας-στόχου (Cook, 1996:119). Στα πλαίσια της εκµάθησης διδάσκονται τα 

ρυθµιστικά στοιχεία της γλώσσας όπως γραµµατική, λεξιλόγιο, µορφολογικές ιδιότη-

τες κ.ά. Η πρόσκτηση και η εκµάθηση δεν ορίζονται από το χώρο στον οποίο 

χρησιµοποιείται η Γ2: συστηµατική εκµάθηση µπορεί να γίνει και στο δρόµο, ενώ 

παράλληλα η πρόσκτηση της αυθεντικής γλώσσας µπορεί να ολοκληρωθεί και µέσα 

στη σχολική τάξη. 

Εκτός από την διάκριση των όρων «πρόσκτηση» και «εκµάθηση» ένα άλλο 

βασικό σηµείο του µοντέλου αυτού αποτελεί η υπόθεση των εισερχόµενων 

µηνυµάτων (Input Hypothesis) σύµφωνα µε την οποία η πρόσκτηση εξασφαλίζεται 

όταν τα µηνύµατα που δέχεται ο σπουδαστής της γλώσσας είναι κατανοητά και λίγο 

δυσκολότερα απ' το επίπεδο που έχει κατακτήσει (Larsen - Freeman & Long, 

1991:242). Η εσωτερίκευση των πληροφοριών πλαισιώνεται από µια σειρά ατοµικών, 

διαπροσωπικών, γνωστικών, διαδικαστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που 

αλληλεπιδρούν και έµµεσα προωθούν την κατάκτηση της Γ2. Η παιδαγωγική 

συνέπεια αυτής της εσωτερίκευσης είναι η διδακτική επιλογή που εξασκεί τους 

µαθητές να είναι επικοινωνιακά ευαίσθητοι στις πληροφορίες που ανταλλάσσουν στη 

γλώσσα στόχο. 

Εισάγοντας ένα εξελιγµένο πλαίσιο εννοιών ο Krashen αναλύει τους όρους 

«input» και «intake». Θεωρεί ότι το «input» είναι το σύνολο των γλωσσικών 

δεδοµένων στο οποίο εκτίθεται κάποιος και το «intake» το κοµµάτι αυτών των 

δεδοµένων που θα κατακτηθεί από τον οµιλητή και θα συµβάλλει στη γλωσσική 

προαγωγή του (Larsen - Freeman & Long, 1991:140). Σύµφωνα µε αυτή την ανάλυ-

ση, η εισαγωγή των πληροφοριών αποτελεί προϊόν και συγχρόνως διαδικασία, µε το 

«intake» να τοποθετείται ανάµεσα στο «input» και στο «acquisition» και µε τη 

διδασκαλία να διαµορφώνει την τελική σχέση αυτού του τρίπτυχου. 

Το «Μοντέλο του Εσωτερικού Ελέγχου», πέρα από το άνοιγµα που κάνει 

προς την παραγωγή µιας γνωστικής θεωρίας για τους µηχανισµούς που βοηθάνε το 

άτοµο να χειρίζεται τις πληροφορίες, περιλαµβάνει και τους συναισθηµατικούς 

 59



παράγοντες όπως είναι οι στάσεις, τα κίνητρα, το άγχος κ.ά. Οι παράγοντες αυτοί 

καθορίζουν τη διευκόλυνση ή την παρακώλυση της πρόσληψης των εισερχοµένων 

µηνυµάτων κι εποµένως και το βαθµό που αναπτύσσει κάποιος τη δεύτερη γλώσσα. 

Το «συναισθηµατικό φίλτρο» όπως ονοµάζει ο Krashen το σύνολο των 

συναισθηµατικών παραγόντων είναι µια σηµαντική διάσταση που σχετίζεται µε το 

καθεστώς της αθροιστικής ή της αφαιρετικής διγλωσσίας (Krashen, 1988:39). 

Οι συνέπειες που έχει όλο το παραπάνω θεωρητικό σχήµα στη διδασκαλία της 

γλώσσας συνοψίζονται στα παρακάτω σηµεία τα οποία οριοθετούν και το 

περιεχόµενο της «Φυσικής Προσέγγισης» (Natural approach).  

Πρόκειται για την συγκρότηση µιας διδακτικής πρότασης που στηρίζεται στα 

παρακάτω σηµεία: 

α) Παροχή απλών, κατανοητών µηνυµάτων. 

β) Επικοινωνία σε φυσικές καταστάσεις αλληλεπίδρασης. 

γ) Κατανόηση της καθοριστικής σηµασίας των συναισθηµατικών παραγό-

ντων στη µάθηση της Γ2.

δ) Περιορισµένη διδασκαλία της γραµµατικής.  

ε) Συνειδητοποίηση ότι η κατανόηση του προφορικού λόγου πρέπει να 

προηγείται της προφορικής έκφρασης (Baker, 2001:195). 

Κλείνοντας, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε την κριτική που έχει 

ασκηθεί στην θεωρία του Krashen και ιδιαίτερα στον αυστηρό τρόπο µε τον 

οποίο διακρίνει την «πρόσκτηση» από την «εκµάθηση». Επιπλέον, η κριτική 

αυτή επισηµαίνει την ενδεχόµενη σύνδεσή των δύο παραπάνω όρων και 

αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Krashen δεν εξηγεί επαρκώς τις γνωστικές 

διεργασίες που βρίσκονται πίσω από την «πρόσκτηση» και την «εκµάθηση» 

(Baker, 2001:194). 

 

5.1.2. Το µοντέλο του R. Ellis 

Κατά τον Rod Ellis (1985) σηµαντικό ρόλο για την πρόσκτηση της Γ2 παίζουν 

οι συγκειµενικοί παράγοντες και οι ατοµικές διαφορές των µαθητών. Το γενικό 

σχήµα που προτείνεται για να γίνει κατανοητή η πρόσκτηση της Γ2 παρουσιάζεται 

παρακάτω (Ellis, 1994:174):  
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Κοινωνικοί και ατοµικοί παράγοντες                           Γλωσσικά δεδοµένα (input)          

                                                   

      

Γλωσσικές διαδικασίες 

                

Προϊόντα Γ2 (output) 

 

Η πρόσκτηση της Γ2 δεν είναι ένα φαινόµενο οµοιόµορφο και προβλέψιµο. 

Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι η πρόσκτηση γνώσης για µια δεύτερη γλώσσα γίνεται µε 

πολλούς τρόπους και αποτελεί αποτέλεσµα πολλών παραγόντων που αναφέρονται 

στο µαθητή από τη µια πλευρά και στη µαθησιακή κατάσταση από την άλλη. Είναι 

σηµαντικό να κατανοήσουµε τη διάκριση αυτών των δύο γενικών κατηγοριών 

παραγόντων και συγχρόνως την αλληλεπίδραση τους στην οικειοποίηση της Γ2 (Ellis, 

1985:5). 

Το θεωρητικό πλαίσιο του Ellis επικεντρώνεται στο πώς οι κοινωνικοί και 

ατοµικοί παράγοντες επηρεάζουν τα εισερχόµενα γλωσσικά δεδοµένα εισόδου. Οι 

πρώτοι αφορούν την κοινωνική τάξη, την εθνική-πολιτισµική ταυτότητα καθώς και 

τους περιστασιακούς παράγοντες αλληλεπίδρασης (ποιος µιλά, σε ποιον, κάτω από 

ποιες συνθήκες) ενώ οι δεύτεροι την ηλικία, το φύλο και τις ατοµικές διαφορές των 

µαθητών (Ellis, 1994:201-210). Τα γλωσσικά δεδοµένα εισόδου αναφέρονται στα 

ερεθίσµατα που έχει το άτοµο στη δεύτερη γλώσσα και στον τρόπο που αυτά 

παρουσιάζονται, ώστε να αποτελέσουν κτήµα πρόσληψης. Για παράδειγµα, 

αναφέρονται στις προσαρµογές που κάνουν οι δάσκαλοι ή οι φυσικοί οµιλητές στο 

λόγο τους, όταν απευθύνονται σε άτοµα που µαθαίνουν µια δεύτερη γλώσσα. Ο αργός 

ρυθµός οµιλίας, η επανάληψη σηµαντικών φράσεων, ο τονισµός λέξεων-κλειδιών και 

οι καταστασιακές ενδείξεις διαµορφώνουν έναν άξονα πλαισιακής στήριξης που 

διευκολύνει την πρόσληψη µηνυµάτων από το δέκτη σε µια κατάσταση επικοινωνίας. 

Τα γλωσσικά δεδοµένα εισόδου (input) διαφέρουν ανάλογα µε το αν µεταδίδονται σε 

ένα φυσικό περιβάλλον διαπραγµάτευσης νοηµάτων ή σε ένα περιβάλλον τάξης όπου 

γίνεται συστηµατική γλωσσική διδασκαλία. Το πρώτο αφορά το πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης µε ντόπιους οµιλητές σε καθηµερινές καταστάσεις επικοινωνίας ενώ 

το δεύτερο αναφέρεται στο µοντέλο επίσηµης εκµάθησης στο πλαίσιο της τυπικής 

διδασκαλίας. 
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Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι µαθητές για να οικειοποιηθούν µια γλώσσα 

είναι ένα σηµαντικό µέρος της θεωρίας του Ellis και αφορούν τους ατοµικούς 

παράγοντες που προσδιορίζουν τα γλωσσικά δεδοµένα εισόδου. Στο πλαίσιο αυτής 

της θεώρησης, είναι φυσιολογικό τα γλωσσικά µηνύµατα να µην αφοµοιώνονται 

αυτούσια, αλλά να υφίστανται µια γνωστική επεξεργασία για να γίνουν κατανοητά. Η 

επεξεργασία αυτή υλοποιείται µέσα από µαθησιακές στρατηγικές που διακρίνονται σε 

δύο οµάδες: η πρώτη είναι το σύνολο των στρατηγικών που αφορά στη µελέτη της Γ2 

και η δεύτερη οµάδα είναι σχετική µε την πρόσκτηση της Γ2 (Ellis, 1985:103). Για 

παράδειγµα, στην πρώτη περίπτωση οι µαθητές, προκειµένου να προάγουν το 

λεξιλόγιό τους στη δεύτερη γλώσσα, δηµιουργούν λίστες λέξεων, ταξινοµούν τις 

λέξεις ανάλογα µε τη σηµασία τους ή τη µορφή τους, ανατρέχουν στο συµφραστικό 

πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται µία λέξη και αποκτά νόηµα κ.ά. Παρόµοιες 

στρατηγικές χρησιµοποιούν και για άλλες πλευρές της γλώσσας, όπως είναι η 

γραµµατική και η προφορά. Το λεξιλόγιο, ωστόσο, φαίνεται να είναι η περιοχή στην 

οποία οι µαθητές είναι πιο συνειδητοποιηµένοι στην ανάπτυξη στρατηγικών. 

Σε σχέση µε τις στρατηγικές που εφαρµόζουν οι µαθητές για την πρόσκτηση 

της δεύτερης / ξένης γλώσσας, συχνά, αυτό που κάνουν είναι να αναζητούν 

καταστάσεις επικοινωνίας µε φυσικούς οµιλητές, να χρησιµοποιούν ραδιόφωνο ή 

τηλεόραση, να πηγαίνουν στον κινηµατογράφο ή ακόµη να ταξιδεύουν (στην 

περίπτωση που η γλώσσα µαθαίνεται ως ξένη) στη χώρα όπου µιλιέται η γλώσσα-

στόχος. 

Τέλος, τα γλωσσικά προϊόντα που παράγονται δεν είναι ίδια για όλες τις 

χρονικές στιγµές και τις περιστάσεις επικοινωνίας αλλά εξελίσσονται και µεταβάλ-

λονται µε το περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει ότι το περιβάλλον της τάξης συνήθως δίνει 

διαφορετικές ευκαιρίες πρόσκτησης της Γ2 από ό,τι τα αυθεντικά κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Οι ευκαιρίες που έχει κάποιος για κοινωνική επαφή δίνουν τη 

δυνατότητα για γλωσσική παραγωγή µε νόηµα, κάτι που δηµιουργεί ένα θεωρητικό 

υπόβαθρο (background) ικανό να συµβάλλει στο ξεπέρασµα των τυποποιηµένων 

διδακτικών επιλογών της σχολικής τάξης. 

 

 62



5.2. Κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες 

 

5.2.1. Η θεωρία του Η. Giles 

Η θεωρία του Howard Giles και των συνεργατών του ονοµάζεται «θεωρία της 

Προσαρµογής» («Αccommodation Τheory») και επικεντρώνεται στο ρόλο της 

εθνοτικής ταυτότητας στην εκµάθηση µιας γλώσσας και στις σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες µε διαφορετικό πολιτισµικό 

υπόβαθρο. Οι σχέσεις αυτές κατά τον Giles χαρακτηρίζονται από δυναµική µε 

ουσιαστική επίδραση στον προσδιορισµό της ατοµικής και οµαδικής ταυτότητας. 

Η εθνοτική ταυτότητα ενός ατόµου σύµφωνα µε τη «θεωρία της 

Προσαρµογής» λειτουργεί ως βασικός παράγοντας ένταξης σε µία οµάδα και 

συγχρόνως ως παράγοντας διάκρισης από την αλλότρια οµάδα. Η ένταξη αυτή 

κατοχυρώνεται από την αίσθηση της οµοιότητας και της διαφοράς που έχει το άτοµο 

για την οικεία και αλλότρια οµάδα αντίστοιχα (Gudykunst & Ting-Toomey, 

1996:310). 

Ο Giles ισχυρίζεται ότι υπάρχουν κοινωνιο-γλωσσολογικές και κοινωνιο-

λογικές παράµετροι που προσδιορίζουν τα σύνορα ανάµεσα στην εθνοτική και 

αλλότρια οµάδα αλλά και το «status» των κοινωνικών τους ταυτοτήτων. Σύµφωνα µε 

τη θεωρία του, τα µέλη µιας ασθενέστερης οµάδας µπορούν να διαµορφώσουν τους 

όρους κατάκτησης της κυρίαρχης γλώσσας, όταν:  

α) ∆εν προσδιορίζονται ως µέλη µιας οµάδας που θεωρεί τη γλώσσα της 

σπουδαία. 

β) Αποφεύγουν τις ανασφαλείς συγκρίσεις µε άλλες εθνοτικές οµάδες. 

γ) ∆εν τοποθετούν την εθνογλωσσική ζωτικότητα της οµάδας τους σε υψηλό 

επίπεδο. 

δ) ∆εν ορθώνουν σύνορα µε άλλες οµάδες και γλώσσες. 

ε) ∆εν αντιλαµβάνονται την κοινωνική τους θέση ως ουδέτερη στο εσωτερικό 

της δικής τους οµάδας (Gudykunst & Ting-Toomey, 1996:313). 

Γενικά το άτοµο που αποφεύγει να υιοθετήσει µια ανθεκτική-αµυντική 

συµπεριφορά πολιτισµικών επιρροών από άλλες οµάδες (λ.χ. από τους φυσικούς 

οµιλητές της Γ2) µπορεί να αναπτύξει αποτελεσµατικότερες στρατηγικές κατάκτησης 

της Γ2. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η «θεωρία της Προσαρµογής» εστιάζεται βασικά στη 

διερεύνηση του κατά πόσο η χρήση της γλώσσας των οµάδων σε ένα πολυγλωσσικό 
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περιβάλλον αντανακλά τις βασικές κοινωνικές και ψυχολογικές τους στάσεις στα 

πλαίσια της διοµαδικής επικοινωνίας (Ellis, 1985:255). 

Ο Giles όπως και άλλοι ερευνητές (π.χ. Schumann) αναζητεί να προσδιορίσει 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στην κοινωνική οµάδα του οµιλητή και στην 

οµάδα της γλώσσας στόχου. Ο προσδιορισµός αυτός θα συµβάλλει στην κατανόηση 

του µηχανισµού εκµάθησης µιας δεύτερης γλώσσας σε σχέση µε την εσωτερική 

συνοχή της οµάδας αλλά και την διοµαδική αλληλεπίδραση. Η εξέλιξη της παραπάνω 

θεωρίας συνέδεσε την επιτυχηµένη κατάκτηση της Γ2 µε τα κίνητρα και τις στάσεις 

των µελών της κυρίαρχης και της «υποδεέστερης» κοινωνικής οµάδας (Gudykunst & 

Ting-Toomey, 1996:313). Ο ρόλος των κινήτρων συνδέεται µε τις αλλαγές που 

µπορεί να προκύψουν στον τρόπο που αυτοπροσδιορίζεται κάποιος και αποτελεί έναν 

ασφαλή τρόπο για να προβλέψουµε την αλλαγή των κριτηρίων ανάπτυξης 

συγκεκριµένων στρατηγικών κατάκτησης της Γ2. 

Το µοντέλο αυτό αποτελεί µια κοινωνικο-ψυχολογική κατασκευή που προάγει 

τον επιστηµονικό διάλογο στη βάση των διοµαδικών σχέσεων και της εθνοτικής 

συνειδητότητας. Ωστόσο, δεν ασχολείται µε τους εσωτερικούς µηχανισµούς 

πρόσκτησης της δεύτερης γλώσσας υπό το πρίσµα της γνωστικής επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Επιπλέον, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ασχολείται σε βάθος µε τους 

παράγοντες που κατοχυρώνουν το κύρος µιας γλώσσας και µιας κοινότητας, αλλά 

ασχολείται µε τους όρους που θα εξασφαλίσουν την κοινωνική συναίνεση. Κάτι 

τέτοιο, εποµένως, αγνοεί το στοιχείο της σύγκρουσης και δεν εκφράζει τις διακρίσεις 

και τη µαταίωση που βιώνουν οι οµιλητές µιας µειονοτικής γλώσσας. Παρ’ όλες τις 

ενστάσεις όµως η θεωρία αυτή µας βοηθάει να κατανοήσουµε τη δύναµη που έχει η 

ταυτότητα του ατόµου στην προσέγγιση διαφορετικών πολιτισµικών κοινοτήτων 

αλλά και να ερµηνεύσουµε την επίδραση που ασκεί το αξιολογικό σύστηµα της 

οµάδας στα µέλη της. 

 

5.2.2. Το µοντέλο επιπολιτισµοποίησης του J. Schumann 

Η επιπολιτισµοποίηση (acculturation) έχει οριστεί από τον Brown (Ellis, 

1985:251) ως διαδικασία προσαρµογής σε ένα νέο πολιτισµό. Η άποψη αυτή αποτελεί 

σηµαντική πλευρά στην προσέγγιση του φαινοµένου της πρόσκτησης της Γ2, αφενός 

επειδή η γλώσσα αποτελεί µία από τις εκφράσεις του πολιτισµού και αφετέρου επειδή 

σε ένα περιβάλλον κατάκτησης της Γ2 η σχέση της κοινότητας του µαθητή µε την 

κοινότητα της γλώσσας-στόχου είναι έντονη. 
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Σύµφωνα µε τον John Schumann (Baker, 2001:197), κεντρική έννοια του 

συγκεκριµένου µοντέλου είναι η προσαρµογή στον πολιτισµό της γλώσσας - στόχου. 

Ο βαθµός επιπολιτισµοποίησης του µαθητή ελέγχει και το βαθµό που θα κατακτήσει 

τη δεύτερη γλώσσα. Το πλαίσιο που επηρεάζει τη δυνατότητα προσαρµογής σε έναν 

άλλον πολιτισµό διαµορφώνεται από κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Οι 

κοινωνικοί παράγοντες είναι πολύ βασικοί, γιατί επηρεάζουν το µαθητή που αποτελεί 

µέλος µιας κοινωνικής οµάδας. Η ιδιότητα αυτή του µέλους διαµορφώνει και την 

προσωπική του ταυτότητα, κάτι που είναι σε θέση να τροποποιήσει τη θετική ή 

αρνητική επίδραση που έχει η επιπολιτισµοποίηση στο άτοµο αυτό. 

Οι κοινωνικές µεταβλητές που επηρεάζουν το βαθµό οικειοποίησης της Γ2 

µπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Θετικές είναι οι παρακάτω συνθήκες (Ellis, 

1985:252): 

α) Οι δύο οµάδες (δηλαδή οµάδα της γλώσσας-στόχου και οµάδα εκµάθησης 

της Γ2) είναι κοινωνικά ισότιµες. 

β) Η αφοµοίωση των µαθητών στην κουλτούρα της οµάδας της γλώσσας-

στόχου είναι εξίσου επιθυµητή κι από τις δύο οµάδες. 

γ) Η οµάδα εκµάθησης της Γ2 θα µοιραστεί κοινωνικές διευκολύνσεις µε την 

οµάδα της γλώσσας - στόχου στο πλαίσιο της επιθυµητής κοινωνικής 

ισότητας. 

δ) Το µέγεθος και ο βαθµός συνοχής της οµάδας εκµάθησης δεν εµποδίζουν 

την αφοµοίωσή τους. 

ε) Υπάρχει πολιτισµική εγγύτητα ανάµεσα στις δύο οµάδες. 

στ) Παρατηρούνται θετικές στάσεις και θετικές προσδοκίες ανάµεσα στις δύο 

οµάδες. 

ζ) Η οµάδα εκµάθησης της Γ2 προτίθεται να µείνει για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα στην περιοχή της οµάδας της γλώσσας στόχου. 

Οι ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση της Γ2 και πάλι 

σύµφωνα µε τον Schumann είναι: 

 α) Το γλωσσικό σοκ (δηλαδή η σύγχυση που προκαλείται από τη χρήση της 

Γ2). 

 β) Το πολιτισµικό σοκ ως αποτέλεσµα της απόστασης των δύο πολιτισµών.  

 γ) Τα κίνητρα που υπάρχουν για την εκµάθηση της Γ2. 

 δ) Ο βαθµός συστολής ή αµηχανίας κατά τη διαδικασία εκµάθησης. 

Οι δύο κατηγορίες παραγόντων (κοινωνικοί, ψυχολογικοί) διαµορφώνουν τις 
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αποστάσεις της Γ1 και Γ2 και κατά συνέπεια τους όρους µε τους οποίους ένας 

µαθητής θα κατακτήσει τη Γ2. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να είναι επώδυνες ή 

ανώδυνες ανάλογα µε τις σχέσεις που διαµορφώνονται για τις δύο οµάδες και τις 

κοινωνικές συνθήκες που λαµβάνουν χώρα αυτές οι σχέσεις. 

Το «Μοντέλο Επιπολιτισµοποίησης» µάς βοηθάει να κατανοήσουµε τις 

πολιτικές και πολιτισµικές διεργασίες που παράγονται µέσα στο κοινωνικό 

συγκείµενο για να κατακτηθεί µια δεύτερη γλώσσα. Είναι σηµαντικό, σύµφωνα µε τις 

συνέπειες αυτού του µοντέλου, να αξιοποιηθεί το κοινωνικό στοιχείο ώστε να 

προσεγγίσουµε ερευνητικά την αποτυχία οικειοποίησης της δεύτερης γλώσσας σε 

ατοµικό επίπεδο. Ωστόσο, το ερµηνευτικό πλαίσιο που δηµιουργεί δεν προσδιορίζει 

τις εσωτερικευµένες διεργασίες της µάθησης ούτε τον τρόπο επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Σύµφωνα µε τον Baker (2001:197) το µοντέλο αυτό ίσως να ταιριάζει 

περισσότερο στη φυσική εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας παρά στη συστηµατική 

γλωσσική εκµάθηση µέσα στην τάξη. 

 

 

5.3. Παιδαγωγικές και διδακτικές προεκτάσεις 

 

Οι θεωρίες αυτές, στο σύνολό τους, αποκτούν αξία για τον εκπαιδευτικό στο 

βαθµό που εµπλουτίζουν το διδακτικό πλαίσιο, λειτουργούν ανατροφοδοτικά και 

συνιστούν µια εναλλακτική πρόταση. 

Οι ατοµικές διαφορές, οι δεξιότητες που αποκτά κάποιος, οι περιβαλλοντικοί 

και περιστασιακοί παράγοντες, τα εισερχόµενα γλωσσικά µηνύµατα, οι διαδικασίες 

µάθησης και οι σχέσεις του ατόµου µε την πολιτισµική του οµάδα ή γενικότερα οι 

διοµαδικές σχέσεις συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε 

θεωρία ,σύµφωνα µε τη δική της οπτική, επιχειρεί να συµβάλλει (έµµεσα ή άµεσα) 

στην αναβάθµιση της εκπαιδευτικής πράξης. Θεωρείται σηµαντικό η οργάνωση και 

εκτέλεση της διδασκαλίας να υπερβαίνει το µικροεπίπεδο της τάξης και να αναζητά 

γραµµές επικοινωνίας µε τον κοινωνικό περίγυρο. Ο εκπαιδευτικός έχει τη 

δυνατότητα να αντλήσει από το συγκεκριµένο θεωρητικό πλαίσιο στοιχεία που 

εµπλουτίζουν τις διδακτικές του επιλογές (λ.χ. διδακτικές προεκτάσεις της θεωρίας 

του Krashen) αλλά να ανατρέξει και στο συγκείµενο που αυτές εντάσσονται (λ.χ. 

θεωρία της προσαρµογής του Giles).  

Συγκεκριµένα, η επιστηµονική θεώρηση που κάνει ο Krashen αποκτά αξία, 
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από διδακτική άποψη, στο βαθµό που πραγµατεύεται το ρόλο δύο σηµαντικών 

µεταβλητών στην εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας, του «input» και του «output». 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή ο µαθητής που µαθαίνει µια δεύτερη γλώσσα ωφελείται, 

όταν οι πληροφορίες τις οποίες λαµβάνει είναι όχι µόνο κατανοητές αλλά έχουν κι 

έναν υψηλότερο βαθµό δυσκολίας από ό,τι είναι σε θέση να κατανοήσει (για όλα 

αυτά βλέπε Βιγκότσκι, 1993:295-301). Η θεωρία του Ellis, καθώς επικεντρώνεται 

στις ατοµικές διαφορές, προσφέρει στον εκπαιδευτικό µια χρήσιµη πηγή ενηµέρωσης 

για τις διαδικασίες που ακολουθεί ο µαθητής µε σκοπό να οικειοποιηθεί τη δεύτερη 

γλώσσα.  

Από µια άλλη οπτική, ο Schumann εξετάζει τις διοµαδικές σχέσεις και τις 

σχέσεις ατόµου-οµάδας αναδεικνύοντας τις ψυχολογικές διαστάσεις και τις 

κοινωνικοπολιτισµικές παραµέτρους της µάθησης, για να εξηγήσει την πρόσκτηση 

της δεύτερης γλώσσας. Τέλος, µελετώντας ο εκπαιδευτικός τη θεωρία του Giles έχει 

τη δυνατότητα να κατανοήσει τη σηµασία της εθνοτικής ταυτότητας στην πρόσκτηση 

της δεύτερης γλώσσας, αφού συχνά ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται το άτοµο 

τη θέση του στην οµάδα αντανακλάται και στην εµπειρία που θα βιώσει µέσα στην 

τάξη. 

Οι θεωρίες αυτές, βέβαια, δεν αποτελούν υλικό που είναι άµεσα εφαρµόσιµο 

στην τάξη ούτε είναι σε θέση να προσφέρουν κατευθυντήριες γραµµές που να 

ταιριάζουν σε όλους τους µαθητές και σε όλα τα περιβάλλοντα. Μπορούν, όµως, να 

αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για τους εκπαιδευτικούς, να κάνουν προτάσεις και 

να δώσουν ιδέες για τον καλύτερο χειρισµό της διδακτικής κατάστασης σε µια 

πολυπολιτισµική τάξη. Μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να 

προσδιορίσει το ρόλο του και να αµφισβητήσει τυχόν απλουστευµένες προσεγγίσεις 

της διδακτικής της γλώσσας ως δεύτερης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 

 

6.1. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  

Γενικές παρατηρήσεις 

 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εκφράσει την ανάγκη ενός νέου 

θεωρητικού πλαισίου και µιας εναλλακτικής προσέγγισης της γλωσσικής 

διδασκαλίας. Η µαζική παρουσία αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στο 

ελληνικό σχολείο έχει άµεσες συνέπειες τόσο στους ίδιους όσο και στους αυτόχθονες 

µαθητές. Η µεθοδολογική προσέγγιση, η διδακτική οργάνωση και τα διδακτικά υλικά 

που αφορούν τη µητρική γλώσσα δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των 

µαθητών αυτών. Κρίνεται σκόπιµο λοιπόν να τονίσουµε ορισµένες ιδιαιτερότητες που 

θα µπορούσε να τις λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός στο σχεδιασµό και στην 

εκτέλεση της γλωσσικής διδασκαλίας. 

Οι αλλοδαποί-παλιννοστούντες µαθητές δεν είναι άγλωσσοι, µιλούν τη 

µητρική τους γλώσσα και έχουν κάθε δικαίωµα να τη διατηρήσουν και να τη 

καλλιεργήσουν. Πολλές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η γνωστική και ακαδηµαϊκή 

ανάπτυξη στη Γ1 έχει θετικά αποτελέσµατα στην εκπαίδευση στη Γ2. Η ενδυνάµωση 

της πρώτης γλώσσας του παιδιού ενδυναµώνει την ικανότητα εκµάθησης της 

δεύτερης γλώσσας του. Σύµφωνα µε την αρχή της αλληλεξάρτησης των γλωσσών 

(βλέπε κεφάλαιο 4), οι ακαδηµαϊκές δεξιότητες, η ικανότητα διαµόρφωσης εννοιών 

και οι στρατηγικές µάθησης που έχουν καλλιεργηθεί στη Γ1 θα µεταφερθούν όλες 

στη Γ2. Όταν οι µαθητές, αλλά και οι γονείς, χρησιµοποιούν τη γλώσσα που µιλούν 

καλύτερα , λειτουργούν σε αντιστοιχία µε το πραγµατικό πνευµατικό τους επίπεδο µε 

αποτέλεσµα να στηρίζεται η γνωστική τους ωρίµανση. Αυτή η αρχή, όµως, συχνά 

αγνοείται και πολλοί εκπαιδευτικοί συµβουλεύουν τους γονείς να µη µιλάνε τη 

γλώσσα τους στα παιδιά τους, αλλά τη γλώσσα του σχολείου. Ουσιαστικά, τα παιδιά 

αυτά καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα εµπειρικό κενό, αφού η γνώση και η 

γλώσσα που φέρνουν στο σχολείο αγνοείται και δεν υπολογίζεται στην παραγωγή της 
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νέας γνώσης (Cummins, 1999). Μάλιστα, κάποιοι από τους µαθητές αυτούς έχουν 

φοιτήσει στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας προέλευσης.  

Η διερεύνηση της γλωσσικής τους ταυτότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση για 

τη χάραξη µιας αποτελεσµατικής πρότασης που θα διευκολύνει την ένταξή τους στο 

ελληνικό σχολείο. Η εικόνα που έχουµε όµως, για τις γλωσσικές δεξιότητες του 

συγκεκριµένου µαθητικού κοινού στην πρώτη του γλώσσα, δεν προκύπτει από 

κάποια µελέτη που θα µας έδινε συνολικότερα στοιχεία για τη γλωσσική τους (κι όχι 

µόνο) ταυτότητα. 

Επιπλέον, θεωρούµε σηµαντικό το γεγονός, ότι οι αλλόγλωσσοι µαθητές 

κατακλύζονται από την παρουσία της ελληνικής γλώσσας τόσο στην προφορική όσο 

και στη γραπτή της µορφή. Η επαφή, µέσα κι έξω από το σχολείο, µε τους 

συνοµηλίκους τους µπορεί να διευκολύνει την εκµάθηση της γλώσσας ενισχύοντας 

έτσι και την επίσηµη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σε σχέση µε όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι µπορούµε να καταλήξουµε σε 

ένα πλαίσιο οριοθέτησης ανάµεσα στη διδασκαλία της µητρικής, της δεύτερης και της 

ξένης γλώσσας. Η διάκριση αυτή γίνεται µε βάση τη σχέση της γλώσσας που 

χρησιµοποιείται στη διδασκαλία και της γλώσσας που χρησιµοποιείται στον ευρύτερο 

κοινωνικο-πολιτισµικό περίγυρο. Στην περίπτωση της µητρικής, το γλωσσικό 

µάθηµα, κυρίως στο δηµοτικό σχολείο, έχει σκοπό να εξοικειώσει τους µαθητές µε τη 

γραπτή µορφή του λόγου, να διευρύνει την επικοινωνιακή δυνατότητα στον 

προφορικό λόγο και να τους ευαισθητοποιήσει ως προς τη λειτουργία της γλώσσας 

στην κοινωνία και τις ιδιαιτερότητες της δοµής της. Στην περίπτωση που µία γλώσσα 

(στη συγκεκριµένη περίπτωση η ελληνική) διδάσκεται ως ξένη ο βασικός στόχος 

είναι η γρήγορη ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας σε καθηµερινές 

περιστάσεις. Η γλώσσα αντιµετωπίζεται περισσότερο ως δεξιότητα παρά ως γνώση 

(Κατσιµαλή, 1999:286-288). Στην περίπτωση της διδασκαλίας της δεύτερης 

γλώσσας, οι µαθητές δε γνωρίζουν το σύστηµα - ή έχουν περιορισµένες γνώσεις - 

αγνοούν τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν την επικοινωνία, αδυνατούν να 

προσαρµόσουν το λόγο στην περίσταση επικοινωνίας και να λάβουν υπόψη τις 

παραµέτρους που τη διαφοροποιούν. Σκοπός λοιπόν στη διδακτική διαδικασία της 

δεύτερης γλώσσας είναι αφενός να αφυπνίσουµε τη λανθάνουσα γλωσσική 

ικανότητα, να εµπλουτίσουµε τον υπάρχοντα κώδικα µε λεξιλόγιο, δοµικά σχήµατα 

και είδη κειµένου (Κατσιµαλή, 1999:224) και αφετέρου να καλλιεργήσουµε σταδιακά 

τη γραπτή και προφορική επικοινωνία τόσο στο επίπεδο της κατανόησης όσο και της 
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παραγωγής λόγου ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών (Παπαδοπούλου & Ζάγκα, 

1999:77). 

Η επιδίωξη αυτή άλλωστε φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα της Πολιτείας 

(έστω και θεωρητικά), σύµφωνα µε το περιεχόµενο των σχετικών εγκυκλίων αλλά και 

των εισαγωγικών παρατηρήσεων, στα σχολικά εγχειρίδια στα οποία υιοθετείται µια 

επίσηµη διδακτική πρόταση στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης. 

Για παράδειγµα: «Με βάση το αξίωµα της εµπειρίας και του βιώµατος η 

διδασκαλίας της γλώσσας στηρίζεται στην καθηµερινή χρήση της. Έτσι η γλώσσα 

είναι σκοπός και µέσο µε τελική επιδίωξη την ανάπτυξη της επικοινωνίας 

(επικοινωνιακή προσέγγιση). Προτεραιότητα δίνουµε στην ανάπτυξη και την 

καλλιέργεια του προφορικού λόγου…», «Ανοίγω το παράθυρο 1», Βιβλίο για το 

δάσκαλο, ΟΕ∆Β). Ωστόσο, η παραπάνω πρόταση ελάχιστα φαίνεται να διαποτίζει 

την καθηµερινή σχολική πρακτική και να επηρεάζει τις µεθοδολογικές επιλογές των 

εκπαιδευτικών, όπως θα φανεί στη συνέχεια της έρευνάς µας. 

Είναι προφανές ότι ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να βοηθήσει τους αλλόγλωσ-

σους µαθητές να αποκτήσουν την επάρκεια της προφορικής και γραπτής έκφρασης 

και να κατανοήσουν τη λειτουργική αξία των δύο αυτών µορφών λόγου, αν δεν έχει 

κατανοήσει ο ίδιος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Κάτι τέτοιο µπορεί να 

αναπτύξει το διαµεσολαβητικό ιστό που απαιτείται ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή και 

καθηµερινή λειτουργία τους. Η διάκριση αυτή αγγίζει την ανάγκη εξοικείωσης µε τα 

κοινωνικά και δοµικά συµφραζόµενα ενός µηνύµατος-κειµένου, ώστε να γίνει 

κατανοητό ότι οι δύο µορφές του λόγου εντάσσονται και αναφέρονται σε µια 

κοινωνική κατάσταση. Γι' αυτό, στο πλαίσιο της διαδικασίας µάθησης της δεύτερης 

γλώσσας, επιβάλλεται οι µαθητές σταδιακά να εξοικειώνονται µε τους «ειδικούς 

κοινωνικούς κώδικες» και τα κείµενα των διαφορετικών τύπων τα οποία καθορίζουν 

(Βάµβουκας, 2001:106).  

Ως προς την οργάνωση και τη γραµµατικοσυντακτική δοµή του λόγου, η 

προφορική εκδοχή αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη της γραφής αφού τα γραπτά 

σύµβολα αναπαριστούν τους φθόγγους της προφορικής γλώσσας. Η γραµµατική του 

προφορικού λόγου δεν είναι ίδια µε τη γραµµατική του γραπτού γιατί οι συνθήκες 

παραγωγής τους διαφέρουν και οι συµβάσεις που συνεπάγονται εξυπηρετούν 

διαφορετικές προδιαγραφές (Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997:41-45). 

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός, για να είναι σε θέση να παρέµβει αποτελεσµα-

τικά στη µαθησιακή, διαδικασία θα πρέπει να διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο που 
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τον προφυλάσσει από αποπροσανατολιστικές και αυθαίρετες παραδοχές. Ένα τέτοιο 

πλαίσιο αφορά το διαχωρισµό ανάµεσα στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στις 

εξελιγµένες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επωφεληθεί ο αλλόγλωσ-

σος µαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία (Baker, 2001:245). Συχνά, η 

επικέντρωση της γλωσσικής διδασκαλίας αφορά στις προφορικές επικοινωνιακές 

δεξιότητες για να βοηθηθούν οι µαθητές να µιλήσουν για τον εαυτό τους, να 

συναναστραφούν µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές τους. Αυτή η ανάπτυξη 

των διαπροσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι σηµαντική αλλά δεν είναι 

αρκετή. Οι µαθητές που µαθαίνουν µια δεύτερη γλώσσα χρειάζεται να κατακτήσουν 

περισσότερα από τις επικοινωνιακές δεξιότητες, για να φέρουν σε πέρας τις 

ακαδηµαϊκές απαιτήσεις του σχολείου. Πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τη 

γλώσσα για να διαβάζουν επιστηµονικά βιβλία, να λύνουν µαθηµατικά προβλήµατα, 

να αξιολογούν το περιεχόµενο ενός κειµένου κ.ά. Όπως προαναφέρθηκε (βλέπε κεφ. 

4), αυτού του είδους οι ικανότητες ονοµάζονται από τον Cummins (1999) 

Γνωστικές/Ακαδηµαϊκές Γλωσσικές Ικανότητες (Cognitive/Academic Language Pro-

ficiency) και απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν (πέντε µε επτά χρόνια) 

από τις Βασικές ∆ιαπροσωπικές Επικοινωνιακές ∆εξιότητες (Basic Interpersonal 

Communicative Skills). Η διάκριση ανάµεσα στην επιφανειακή γλωσσική ευχέρεια 

και στις πιο εξελιγµένες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειµένου το 

άτοµο να επωφεληθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία εκφράστηκε µε την εικόνα 

ενός παγόβουνου (βλέπε κεφάλαιο 4). Πάνω από την επιφάνεια βρίσκονται οι 

γνωστικές διαδικασίες, όπως η κατανόηση και η εφαρµογή, ενώ κάτω από την 

επιφάνεια η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση. Πάνω από την επιφάνεια 

τοποθετείται η προφορά, το λεξιλόγιο και η γραµµατική ενώ κάτω οι πολυπλοκότερες 

δεξιότητες των σηµασιολογικών και λειτουργικών γλωσσικών στοιχείων (βλέπε 

Baker, 2001:247). Η επιφανειακή ευχέρεια στην επικοινωνία σε καταστάσεις 

καθηµερινής συναναστροφής µπορεί να αποκρύψει την αδυναµία του παιδιού να 

χρησιµοποιήσει τη Γ2 για σκέψη, σύνθεση και ανάλυση πληροφοριών, ταξινόµηση, 

εξαγωγή συµπερασµάτων κ.ά. Πρόκειται για ελλείψεις που δηµιουργούν την ανάγκη 

για συστηµατική δουλειά σε γνωστικό, γλωσσικό και ακαδηµαϊκό επίπεδο 

προκειµένου να στηριχθούν οι αλλοδαποί µαθητές, ώστε να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της τάξης (Χατζηδάκη, 2002).  

Από αυτή την άποψη και σε σχέση µε τα παραπάνω περί ακαδηµαϊκών 

δεξιοτήτων βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διδασκαλία της γλώσσας όχι 
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µόνο ως στόχος αλλά και ως µέσο αφού «η γλώσσα είναι κοινό συναλλακτικό µέσο 

όλων των γνωστικών αντικειµένων και των εννοιών σε ένα υψηλό αφαιρετικό 

επίπεδο» (Κατσιµαλή 1992:37). 

Ειδικά σήµερα η ταχεία ανάπτυξη των γνωστικών αντικειµένων στο σχολείο 

επιβάλλει την αναγκαιότητα για ενεργητική γλωσσική άσκηση σε όλα τα µαθήµατα. 

Πρόκειται για την αξιοποίηση της σύγχρονης τάσης για γλωσσική διδασκαλία µέσα 

από όλο το φάσµα του Αναλυτικού Προγράµµατος (Clegg, 1996:18, Χατζηδάκη & 

Γακούδη, 2000:141). Η διδακτική αυτή πρόταση επιδιώκει να υπερβεί την αναστολή 

που προκαλεί η στόχευση των ισχυόντων προγραµµάτων να διδάσκονται οι 

αλλόγλωσσοι µαθητές βασικές δεξιότητες στη δεύτερη γλώσσα χωρίς ενασχόληση µε 

πλούσια γνωστικά περιεχόµενα που διευκολύνουν την ανάπτυξη ακαδηµαϊκών 

δεξιοτήτων. «Επειδή η κατάκτηση µιας δεύτερης γλώσσας είναι µακροχρόνια 

διαδικασία, φαίνεται λογική η πρόταση να µη καθυστερεί η απόκτηση γνώσης και 

δεξιοτήτων σε άλλα γνωστικά αντικείµενα» (Μητακίδου & Τρέσσου, 2002:50). Για 

να γίνει αυτό, απαιτείται ένταξη των αλλόγλωσσων µαθητών στις κανονικές τάξεις µε 

τον πιο ανώδυνο και αποτελεσµατικό τρόπο, αλλά και αλλαγή της διδακτικής 

µεθοδολογίας. Κατά συνέπεια το φυσικό περιβάλλον της τάξης, κι όχι τα ξεχωριστά 

τµήµατα, ενδείκνυται ως ο πιο κατάλληλος χώρος για τη µόρφωση των 

συγκεκριµένων µαθητών µε την προϋπόθεση ότι ενθαρρύνεται η συνεργασία µεταξύ 

των µαθητών, χρησιµοποιείται το κατάλληλο υλικό, αξιοποιείται η πρώτη τους 

γλώσσα και οι δραστηριότητες που εφαρµόζονται έχουν σαφείς στόχους (Χατζηδάκη 

& Γακούδη, 2000:141). Η διδασκαλία της γλώσσας µέσα από όλα τα γνωστικά 

αντικείµενα απαιτεί µια ολιστική αντιµετώπιση του γλωσσικού µαθήµατος που να 

συνθέτει τη γλώσσα και το περιεχόµενο στα πλαίσια της λειτουργικής χρήσης της 

(Eskey, 1997:137).  

Οι προτάσεις όµως αυτές δεν µπορούν να υλοποιηθούν στο κενό. Μέσα στους 

στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν µπορεί παρά να είναι η αντιµετώπιση της 

σχολικής αποτυχίας και της µαθητικής διαρροής των αλλοδαπών-παλιννοστούντων 

µαθητών (Κάτσικας & Πολίτου, 1999:67, ∆ρεττάκης, 2003α:47). 
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s
Στο Snow & Brinton

kostaras
Σ.Ε.τ.129



6.2. Μία σύνοψη των προσεγγίσεων και των µεθόδων της γλωσσικής 

διδασκαλίας µιας γλώσσας ως Γ2 /  ΞΓ 

 

Η µελέτη των µεθόδων διδασκαλίας µιας γλώσσας ως ξένης / δεύτερης 

αποτέλεσε ένα κεντρικό ζήτηµα επιστηµονικού προβληµατισµού στο χώρο της 

γλωσσολογίας και της ψυχολογίας από το 1940 και µετά. Από τότε έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για τον εννοιολογικό προσδιορισµό των µεθόδων αλλά και για τη σχέση 

µεταξύ θεωρίας και πράξης στο πεδίο των γλωσσικών µεθοδολογικών αναζητήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτών των αναζητήσεων, γίνεται µια σηµαντική διάκριση ανάµεσα στην 

έννοια της «προσέγγισης» (approach), της «µεθόδου» (method) και της «τεχνικής» 

(technique). Πρόκειται για µια επιστηµονική πρόταση που ιστορικά αποδίδεται στον 

Αµερικάνο γλωσσολόγο Edward Anthony στα 1963 (Richards & Rodgers,1990:15). 

Σηµείο κλειδί αποτελεί η κατανόηση της σχέσης ανάµεσα σε αυτά τα τρία σηµεία, ότι 

δηλαδή οι τεχνικές πραγµατοποιούν µία µέθοδο η οποία είναι σύµφωνη µε τις βασικές 

αρχές µιας προσέγγισης. Ο όρος «προσέγγιση» δηλώνει ένα σύνολο σχετιζόµενων 

προϋποθέσεων για τη φύση της γλωσσικής διδασκαλίας και µάθησης και αποτελεί 

πηγή έµπνευσης για τις αρχές και τις πρακτικές της διδακτικής κατάστασης. Οι 

προϋποθέσεις αυτές αφορούν τη φύση της γλώσσας (γλωσσική ικανότητα, γλωσσικές 

δοµές) και τη φύση της γλωσσικής µάθησης (ψυχο-γλωσσολογικές και γνωστικές 

διαδικασίες καθώς και καταστάσεις που επηρεάζουν αυτές τις διαδικασίες). Η 

«µέθοδος» είναι το επίπεδο κατά το οποίο η θεωρία διασταυρώνεται µε την πράξη και 

περιλαµβάνει τις διαδικασίες σχεδιασµού και παρουσίασης του διδακτικού θέµατος. 

Αναφέρεται στους σκοπούς και στους στόχους, στα κριτήρια επιλογής του υλικού, 

στους ρόλος των δασκάλων και των µαθητών. Τέλος, η «τεχνική» αποτελεί το 

συγκεκριµένο τρόπο υλοποίησης της µεθόδου σε συγκεκριµένο διδακτικό περιβάλλον 

(Richards & Rodgers,1990:28). 

Το µοντέλο αυτό προσφέρει ένα χρήσιµο πλαίσιο θεωρητικής στήριξης για να 

κατανοήσουµε τα όρια ανάµεσα σε αφηρηµένες έννοιες και να προσδιορίσουµε την 

αφετηρία οποιασδήποτε διδακτικής πρωτοβουλίας. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, 

κάθε µεθοδολογική πρόταση για το γλωσσικό µάθηµα είναι χρήσιµο να προσδιο-

ρίζεται µέσα από τα επίπεδα της προσέγγισης, του σχεδιασµού και των διαδικασιών, 

προσαρµοσµένα. στις ιδιαιτερότητες της κάθε κατάστασης. 

Όπως αναφέρουν οι Richards και Rodgers (1990:16-17), οι προσεγγίσεις, που  

αναφέρονται στη φύση της γλωσσικής ικανότητας, είναι τρεις.  Η πρώτη, που είναι 
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και η πιο παραδοσιακή, είναι η δοµιστική προσέγγιση και θεωρεί τη γλώσσα ως 

σύστηµα από δοµικά σχετιζόµενα στοιχεία για την κωδικοποίηση του νοήµατος. Ο 

στόχος της γλωσσικής µάθησης είναι η κατάκτηση αυτού του συστήµατος. Το 

σύστηµα αποτελείται από φωνολογικά στοιχεία (φωνήµατα π.χ. /b/,  /d/,  /e/, 

αλλόφωνα π.χ. [ceri], [kalos])), από γραµµατικά (π.χ. -ω, -ούµε) και λεκτικά (π.χ. και, 

όταν) µορφήµατα και από κανόνες µε βάση τους οποίους δοµούνται λέξεις και 

προτάσεις. Η δεύτερη είναι η λειτουργική προσέγγιση, που θεωρεί τη γλώσσα ως 

ένα µέσο έκφρασης νοηµάτων που επιτελεί διάφορες λειτουργίες. Η θεωρία αυτή 

δίνει έµφαση στη «σηµασιολογική» και επικοινωνιακή διάσταση, και σπάνια στα 

γραµµατικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, ενώ αποβλέπει στην οργάνωση της 

γλωσσικής διδασκαλίας γύρω από τη σηµασιολογία και τη λειτουργικότητα των 

γλωσσικών στοιχείων, κι όχι γύρω από τη δοµή και τη γραµµατική. Ένα τέτοιο 

πρόγραµµα σπουδών δε περιλαµβάνει µόνο στοιχεία γραµµατικής, αλλά περιγράφει 

λεπτοµερώς θέµατα, έννοιες, ιδέες που εξυπηρετούν τις επικοινωνιακές ανάγκες του 

µαθητή. Η τρίτη προσέγγιση ονοµάζεται αλληλεπιδραστική προσέγγιση και 

αντιµετωπίζει τη γλώσσα ως µέσο πραγµατοποίησης των διαπροσωπικών σχέσεων 

και ως µέσο κοινωνικής συναλλαγής µεταξύ προσώπων. Η γλώσσα αποτελεί ένα 

εργαλείο δηµιουργίας και διατήρησης των κοινωνικών σχέσεων. Η εθνοµεθοδολογία, 

η ανάλυση της αλληλεπίδρασης και η ανάλυση των διαλόγων είναι τα ερευνητικά 

εργαλεία της συγκεκριµένης προσέγγισης. Η αλληλεπιδραστική θεωρία 

επικεντρώνεται στις εξωλεκτικές κινήσεις, στη δράση, στη διαπραγµάτευση του 

νοήµατος και στην αλληλεπίδραση που χαρακτηρίζει τις συνοµιλίες των προσώπων. 

Η δοµιστική, η λειτουργική και η αλληλεπιδραστική είναι οι βασικές 

προσεγγίσεις που παρέχουν τα αξιώµατα και τις θεωρητικές αρχές από τις οποίες 

εµπνέεται και σύµφωνα µε τις οποίες εφαρµόζεται µια διδακτική µέθοδος. 

Οι µέθοδοι που ακολουθούν κατηγοριοποιούνται µε βάση τις δύο κυρίαρχες 

προσεγγίσεις: τη δοµιστική και τη λειτουργική. Η οργάνωση αυτή νοηµατοδοτείται 

από το διπολικό σχήµα γλωσσική δοµή - γλωσσική χρήση. Αν και αυτού του είδους η 

διάκριση συνιστά µια τεχνική επιστηµονική κατασκευή, εντούτοις µας διευκολύνει να 

εξετάσουµε το περιεχόµενο και την πορεία µεθόδων γλωσσικής διδασκαλίας στη 

βάση αυτής της αντιθετικής παράθεσης, ώστε να κατανοήσουµε το σηµείο που δίνει 

έµφαση η κάθε προσέγγιση. 
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∆οµιστική προσέγγιση 

 

α) Γραµµατικο-µεταφραστική µέθοδος 

Αντικείµενο διδασκαλίας αυτής της µεθόδου αποτέλεσε η γλωσσική µορφή 

όπως εκφράζεται µέσα από την τυπική γραπτή γλώσσα και ειδικότερα αυτή των 

λογοτεχνικών κειµένων. Ως κύριο στόχο της διδακτικής πράξης θέτει τη διδασκαλία 

της γραµµατικής και χρησιµοποιεί ως εργαλείο τη µετάφραση από και προς την ξένη 

γλώσσα (Ψάλτου-Joycey, 1996:46). Η γραµµατική διδάσκεται πάντα µε τρόπο 

παραγωγικό, προσφέρεται αρχικά ο κανόνας και στη συνέχεια γίνεται εφαρµογή µε 

παραδείγµατα. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι η αποµνηµόνευση λέξεων και η 

πιστή µετάφραση του κειµένου µε στόχο την επεξεργασία ενός γραµµατικού 

φαινοµένου. Ο δάσκαλος θεωρείται ο βασικός συντελεστής της µαθησιακής 

διαδικασίας ο οποίος όµως αποτελεί ουσιαστικά διεκπεραιωτή ενός συγκεκριµένου 

σώµατος ύλης. ∆ραστηριότητες που µπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά είναι: 

υψηλόφωνη ανάγνωση, µετάφραση, συζήτηση γύρω από το κείµενο, ορθογραφία, 

σύνταξη κειµένων, γραπτές ασκήσεις. 

Κάνοντας µια σύντοµη κριτική των βασικών αρχών αυτής της µεθόδου 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για την πλέον παραδοσιακή προσέγγιση, 

που τυποποιεί την οργάνωση και διεξαγωγή του µαθήµατος και υποβιβάζει το µαθητή 

σε παθητικό δέκτη. 

 

β) Προφορική µέθοδος µέσα από καταστάσεις 

Βασική αρχή της µεθόδου είναι η στενή σχέση µεταξύ γλωσσικών δοµών και 

καταστασιακών ή περιβαλλοντικών δεδοµένων. Η γλώσσα ισοδυναµεί µε δράση για 

κάποιο σκοπό µέσα σε µια περίσταση (Αντωνοπούλου & Μανάβη, 2001). Βασικό-

τερος στόχος της µεθόδου είναι η ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων 

µέσω των γλωσσικών δοµών. Η έµφαση στη γραµµατική είναι ένα βασικό 

χαρακτηριστικό και προσδιορίζει σηµαντικά την εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας. 

∆ίνει προτεραιότητα στον προφορικό λόγο και ενθαρρύνει τους διδάσκοντες να 

χειριστούν µια σειρά από αντικείµενα σε συνδυασµό µε διάφορες ενέργειες και 

χειρονοµίες. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι το συγκεκριµένο µοντέλο συνέβαλε 

κάπως στην ανανέωση της γλωσσικής διδασκαλίας. 

 

 75



γ) Ακουστικο-προφορική µέθοδος 

Η Ακουστικο-Προφορική µέθοδος (Audiolingual method) προέκυψε, 

σύµφωνα µε τους Richards & Rodgers (1990), ως αποτέλεσµα του αυξανόµενου 

ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950. Η γλώσσα, αντιµετωπίζεται ως σύστηµα από σχετιζόµενα δοµικά 

στοιχεία:φωνήµατα, µορφήµατα, λέξεις, δοµές και προτάσεις. Γνώση της γλώσσας 

σηµαίνει γνώση των στοιχείων της γλώσσας και του τρόπου µε τον οποίο 

συνδυάζονται. Η θεωρία της µάθησης που επηρεάζει την Ακουστικο-Προφορική 

µέθοδο προέρχεται από το χώρο του Μπιχεβιορισµού, σύµφωνα µε τον οποίο η 

εκµάθηση της ξένης γλώσσας περνάει µέσα από το σχήµα: 

ερέθισµα   →   οργανισµός   →    ανταπόκριση   →   ενίσχυση (θετική ή αρνητική) 

Η εκµάθηση της ξένης γλώσσας επιτυγχάνεται µέσα από τη διαδικασία 

διαµόρφωσης µηχανιστικών συνηθειών. Προτεραιότητα δίνεται στον προφορικό λόγο 

και κυρίως στη δεξιότητα της ακρόασης, γι’ αυτό και οι δραστηριότητες (στα πρώτα 

τουλάχιστον στάδια) αποβλέπουν στην ανάπτυξη της συγκεκριµένης δεξιότητας. 

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι η ακρίβεια στην προφορά, η 

γραµµατική επάρκεια και η ικανότητα να ανταποκρίνεται κάποιος σε µια διαλογική 

κατάσταση γρήγορα και αποτελεσµατικά. Η σειρά µε την οποία διδάσκονται οι 

γλωσσικές δεξιότητες είναι:ακρόαση, οµιλία, ανάγνωση, γραφή. Όταν εισάγονται η 

ανάγνωση και η γραφή, οι µαθητές διδάσκονται να διαβάζουν και να γράφουν ό,τι 

έχουν µάθει σε προφορικό επίπεδο. Βασικός στόχος της µεθόδου είναι η ελαχιστο-

ποίηση των λαθών µέσα από την άµεση διόρθωση και η γλωσσική ενδυνάµωση µέσα 

από τη χρήση (Richards & Rodgers, 1990:52-55). Ο ρόλος που παίζουν οι µαθητές 

στη µαθησιακή διαδικασία είναι περιφερειακός αφού περιορίζεται στο να ανταπο-

κρίνονται µόνο στα προσφερόµενα ερεθίσµατα, µε αποτέλεσµα να ασκούν µικρό 

έλεγχο στις διαδικασίες και το γλωσσικό υλικό. Αντίθετα, ο ρόλος του δασκάλου 

είναι κεντρικός και ενεργητικός. 

Η αµφισβήτηση της Ακουστικο-Προφορικής µεθόδου εµφανίστηκε παράλ-

ληλα µε τη θεωρία του Chomsky στα µέσα του 1960. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, 

που είναι γνωστή ως «µετασχηµατιστική γραµµατική», οι θεµελιώδεις ιδιότητες της 

γλώσσας προκύπτουν από την έµφυτη πλευρά της σκέψης και από την εµπειρία 

διαµέσου της γλώσσας. Οι προτάσεις, όπως ισχυρίζεται ο Chomsky, δε µαθαίνονται 

µε τη µίµηση αλλά γεννιούνται από τη γλωσσική υποκείµενη ικανότητα των 

µαθητών.  
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Λειτουργική προσέγγιση 

 

α) Εννοιολογική – Λειτουργική µέθοδος (notional-functional method) 

Η αυξανόµενη αµφισβήτηση του παραδοσιακού τρόπου γλωσσικής διδα-

σκαλίας, ως προς τη θεωρητική και πρακτική του θεµελίωση, συνέβαλε στην 

αναζήτηση νέων προσεγγίσεων και στη δροµολόγηση σηµαντικών εξελίξεων στο 

χώρο της γλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας (Χαραλαµπόπουλος, 

1999).  

Το 1971 διερευνήθηκε από µια οµάδα ειδικών, µε πρόσκληση του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, η διαµόρφωση ενός ενιαίου συστήµατος γλωσσικής διδασκαλίας για 

τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο συνολικός προβληµατισµός του εγχειρήµατος βασίστηκε 

στις ανάγκες των µαθητών και στην ιδέα να οργανωθεί η ύλη σε θέµατα και 

ενότητες µε τρόπο που να εξυπηρετούνται οι ανάγκες αυτές (Richards & Rodgers, 

1990:65). Σηµαντική ήταν η προσφορά του D. Wilkins (1972, στο Μήτσης, 

2000:141), ο οποίος, στα πλαίσια της προσπάθειας του Συµβουλίου της Ευρώπης 

και αργότερα µέσα από το βιβλίο του «Notional Syllabus» το 1976, πρότεινε τη 

δόµηση του µαθήµατος σε µια «λίστα διδακτέων» (syllabus) που να περιλαµβάνει 

όχι µόνο γλωσσικές δοµές αλλά και σηµασίες και χρήσεις της γλώσσας. Η 

οργάνωση του «syllabus», µε βάση τη δεδοµένη διδακτική πρόταση, έχει αφετηρία 

τις περιστάσεις επικοινωνίας στις οποίες οι µαθητές µιας δεύτερης/ξένης γλώσσας 

θα κληθούν να λειτουργήσουν ως οµιλητές ή ακροατές. Η νέα διδακτική 

προσέγγιση διαδόθηκε σύντοµα και έγινε αποδεκτή από µεγάλο αριθµό 

εκπαιδευτικών και επιστηµόνων. 

  

β) Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία 

Οι παραπάνω εξελίξεις άνοιξαν το δρόµο στην ευρεία διάδοση και καθιέρωση 

της επικοινωνιακής αντίληψης για τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος. Στο 

χώρο της γλωσσολογίας κατανοήθηκε ότι η παραγωγή νοήµατος και η αποτελε-

σµατική επικοινωνία δεν είναι αποτέλεσµα των γλωσσικών δοµών αλλά µιας 

πολύπλευρης σύνθεσης παραγόντων (παράδειγµα: ποιος µιλάει, σε ποιον, για ποιο 

θέµα, µε ποια πρόθεση, πότε, που, πώς) που συνιστούν την περίσταση της 

επικοινωνίας (Χαραλαµπόπουλος, 1999). 

Στην επικοινωνιακή προσέγγιση γενικός στόχος της εκπαιδευτικής 
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διαδικασίας είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακής δεξιότητας ώστε να διευκολύνεται η 

κοινωνική ένταξη του εκπαιδευόµενου. Αυτό συνεπάγεται την ταυτόχρονη 

διδασκαλία της γλώσσας, των εξωγλωσσικών µέσων και των κοινωνικοπολιτισµικών 

κανόνων που διέπουν την επικοινωνία (Παπαδοπούλου & Ζάγκα, 1999:78).  

Τα βασικά σηµεία αυτής της προσέγγισης, όπως τα αναφέρει ο Littlewood 

(1981) είναι: 

α) Η γλώσσα είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται για την έκφραση της 

σηµασίας. 

β) Η πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας είναι η επικοινωνία. 

γ) Η δοµή της γλώσσας αντανακλά τις λειτουργικές και επικοινωνιακές της 

χρήσεις. 

δ) Οι βασικές ενότητες της γλώσσας δεν είναι απλώς τα γραµµατικά και 

συντακτικά χαρακτηριστικά της, αλλά οι κατηγορίες που έχουν 

λειτουργική και επικοινωνιακή σηµασία όπως παρουσιάζονται στο λόγο. 

Στη γλωσσική εκπαίδευση κεντρική θέση κατέχει η άποψη ότι η χρήση της 

γλώσσας είναι για διαπροσωπική επικοινωνία µέσα σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό 

περιβάλλον, το οποίο ορίζεται από την κατάσταση της επικοινωνίας από το σκοπό, το 

θέµα που διαπραγµατεύεται, τους ρόλους των συνοµιλητών κλπ. (Αντωνοπούλου & 

Μανάβη, 2001). 

Το περιεχόµενο της γλωσσικής διδασκαλίας ορίζεται από την περίσταση 

επικοινωνίας, τα θέµατα επικοινωνίας, τις γλωσσικές λειτουργίες, τις γενικές και 

ειδικές έννοιες και τα γλωσσικά στοιχεία. Όλα τα παραπάνω πρέπει να θεµελιώνονται 

στις ανάγκες του µαθητικού πληθυσµού που απευθύνονται. Με αυτόν τον τρόπο η 

Επικοινωνιακή Προσέγγιση προσπαθεί να ενώσει τους δύο βασικούς πόλους της 

διδασκαλίας: τη δοµή και τη χρήση. Ένας γλωσσικός τύπος µπορεί να εκφράσει µια 

σειρά λειτουργιών. Μια σειρά λειτουργιών µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα σύνολο 

γραµµατικών τύπων (Littlewood, 1981:26). Η διδασκαλία των γραµµατικών δοµών 

δεν επιβάλλεται απαραίτητα αλλά συνδέεται µε την επικοινωνιακή λειτουργία, µε το 

ιδιαίτερο σηµασιολογικό πλαίσιο και µε το κοινωνικό συγκείµενο που καθορίζει την 

αλληλεπίδραση. 

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι µετασχηµατίζεται το δίκτυο 

επικοινωνίας µέσα στην τάξη προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της 

ενίσχυσης των σχέσεων µεταξύ των µαθητών, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους. Ο 

ρόλος του δασκάλου όσο και του µαθητή αλλάζει. Αυτή η ανακατανοµή των ρόλων 
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συνεπάγεται ότι ο δάσκαλος αποκτά το ρόλο του συµβούλου, του συντονιστή και του 

καθοδηγητή. Στα πλαίσια αυτής της καινοτόµου παρέµβασης θα µπορούσε να 

προσθέσει κάποιος ότι ο εκπαιδευτικός γίνεται ένας µικρός ερευνητής στο χώρο της 

τάξης του και του σχολείου. Η πρόσθετη αυτή ιδιότητα έχει νόηµα στο βαθµό που 

αναδεικνύει αυτό που συµβαίνει στην τάξη, που χρησιµοποιεί µεθόδους συλλογής 

πληροφοριών µε αποτέλεσµα τα δεδοµένα που προκύπτουν να χρησιµοποιούνται για 

τη βελτίωση και την πρόοδο του συνόλου των µαθητών (Keyes, 2000). Ο µαθητής 

συµµετέχει ενεργά στη διδακτική διαδικασία και αποτελεί το κέντρο όλης της 

διαδικασίας. Βασικός στόχος είναι το τι πρέπει να µάθει να κάνει ο µαθητής µε το 

λόγο, πράγµα που καθιστά απαραίτητες οµαδικές δραστηριότητες οι οποίες 

καθορίζονται από τις θεµατικές περιοχές, τις έννοιες, τις γλωσσικές λειτουργίες και 

τις γραµµατικές δοµές. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να κινούνται οι τεχνικές που 

υιοθετούνται αλλά και οι δραστηριότητες κατανόησης, παραγωγής γραπτού και 

προφορικού λόγου πρέπει να προέρχονται από τον κοινωνικό χώρο (Abdesslem, 

1993). 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαία η διάκριση ανάµεσα στις αυθεντικές και 

παιδαγωγικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τον Nunan (1992:40), κατά τις 

αυθεντικές δραστηριότητες, οι µαθητές καλούνται να προσεγγίσουν µορφές 

συµπεριφοράς που σχετίζονται µε καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν το περιβάλλον 

της τάξης. Για παράδειγµα, µια τέτοια δραστηριότητα θα απαιτούσε από το µαθητή 

να ακούσει το δελτίο καιρού και να προσδιορίσει την προβλεπόµενη µέγιστη 

θερµοκρασία για µία µέρα. Αντίθετα, οι δραστηριότητες µε παιδαγωγικό χαρακτήρα 

απαιτούν από το µαθητή να κάνει πράγµατα που θα ήταν µάλλον απίθανο να συµβούν 

έξω από την τάξη. Μια τέτοια δραστηριότητα θα απαιτούσε από τους µαθητές να 

ακούσουν ένα κείµενο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις µε τη µορφή σωστό-λάθος. 

Στην πραγµατικότητα η διάκριση ανάµεσα σε αυθεντικές και παιδαγωγικές 

δραστηριότητες δεν είναι ξεκάθαρη, γιατί ασκήσεις και των δύο τύπων συνδυάζονται 

και αλληλοσυµπληρώνονται. 

Από µεθοδολογική άποψη, οι επικοινωνιακές δραστηριότητες, κατά τον Lit-

tlewood (1981), διακρίνονται σε λειτουργικές - επικοινωνιακές (functional 

communication) και σε κοινωνικής αλληλεπίδρασης (social interaction). Στην πρώτη 

κατηγορία η έµφαση δίνεται στη λειτουργική πλευρά της επικοινωνίας, χωρίς να µας 

ενδιαφέρει η γλωσσική καταλληλότητα ή η γραµµατική ακρίβεια. Το κριτήριο 

επιτυχίας είναι ο βαθµός αποτελεσµατικότητας κατά την εκτέλεση κάποιου έργου. 
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Στη δεύτερη κατηγορία το µεθοδολογικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα κοινωνικά 

συµφραζόµενα που πλαισιώνουν τις γλωσσικές συναλλαγές. Η διατύπωση ενός 

εκφωνήµατος εξαρτάται από τη σχέση των δύο συνοµιλητών και η καταλληλότητα 

µιας γλωσσικής πράξης κρίνεται από την περίσταση. 

Με βάση τις παραπάνω κατηγορίες δραστηριοτήτων φαίνεται, ότι αντίθετα µε 

την παραδοσιακή, στην επικοινωνιακή προσέγγιση οι µαθητές συνδέουν τη γλώσσα 

µε τα κοινωνικά συµφραζόµενα, µέσα από οργανωµένες ασκήσεις που επιτρέπουν τη 

φυσική διαδικασία µάθησης (Κατσιµαλή, 1999:226-227). 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ως παράδειγµα, ορισµένες επικοινω-

νιακές δραστηριότητες που συµβάλλουν στην απόκτηση-συνειδητοποίηση της 

γλωσσικής ποικιλίας µέσω της χρήσης (βλέπε ΝΕΛΕ ∆. Αττικής, 1990). 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

• Αποκατάσταση πληροφοριακών κενών (π.χ. αναζήτηση των δροµολογίων 

τρένων ή πλοίων από τοπική εφηµερίδα, µε αφορµή ένα φανταστικό ταξίδι 

που έχει οργανωθεί για την επόµενη εβδοµάδα). 

• Επίλυση προβληµάτων (π.χ. πώς θα φτάσουµε σε κάποιο σηµείο της 

πόλης χρησιµοποιώντας χάρτες ή οδηγίες που συµπληρώνουν η µία την 

άλλη). 

• Εκτέλεση γλωσσικών οδηγιών (π.χ. δίνονται οδηγίες για την κατασκευή 

ενός χειροτεχνήµατος). 

• Αποκατάσταση γεγονότων σε λογική σειρά (π.χ. δίνονται µπερδεµένα τα 

σηµεία µιας ιστορίας και ζητείται η λογική και χρονική διευθέτησή τους 

ώστε να προκύπτει ένα κείµενο µε εσωτερική συνοχή και νόηµα). 

 

∆ραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

• Συνοµιλίες (π.χ. συναντάτε ένα φίλο, είναι πρωί και τον χαιρετάτε ή 

συζητάτε µε κάποιον για µια κινηµατογραφική ταινία που έχετε δει). 

• Υπόδυση ρόλων (π.χ. βρίσκεστε ως πελάτης σε κάποιο βιβλιοπωλείο και 

αναζητείτε ένα βιβλίο ή συγκατοικείτε µε κάποιον σε ένα διαµέρισµα και 

κανονίζετε πώς θα µοιράζονται οι δουλειές). 

• ∆ραµατοποιήσεις (π.χ. αυτοσχέδια διασκευή και παρουσίαση ενός παρα-

µυθιού). 
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Οι παραπάνω κατηγορίες και τα παραδείγµατα που τις συνοδεύουν είναι 

ενδεικτικές και παρουσιάζουν µε συντοµία την ανάγκη διαχείρισης αυθεντικού 

υλικού και καταστάσεων προσαρµοσµένων στην περίπτωση των συγκεκριµένων κάθε 

φορά µαθητών. Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στη 

διδασκαλία της µητρικής γλώσσας για να ασκήσουν τους µαθητές στην επιλογή των 

κατάλληλων γλωσσικών µέσων ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας.  

Για να είναι αποτελεσµατικός ο σχεδιασµός και η εκτέλεση τέτοιου είδους 

διδακτικών παρεµβάσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται το κατάλληλο υλικό, να 

λαµβάνονται υπόψη τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του µαθητικού κοινού καθώς 

και οι ιδιαιτερότητες-περιορισµοί της ελληνικής γλώσσας. ∆εν πρέπει να µας 

διαφεύγει ότι µια γλώσσα σαν την ελληνική µε τα πλούσια µορφολογικά 

χαρακτηριστικά είναι ίσως πολύ δύσκολο να διδαχθεί σε αλλόγλωσσους µαθητές µε 

µια αµιγώς επικοινωνιακή µέθοδο και ότι ένας επιτυχής συνδυασµός µεθόδων είναι 

ίσως πιο αποτελεσµατικός. Εποµένως, στο σχεδιασµό της γλωσσικής διδασκαλίας θα 

µπορούσε να γίνει µια προσπάθεια συνδυασµού στοιχείων του συστήµατος µε 

στοιχεία της επικοινωνιακής λειτουργίας. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι 

η Νέα Ελληνική χαρακτηρίζεται από πλούσια µορφολογία ονόµατος και ρήµατος, 

χαλαρή διάταξη όρων, χρήση λόγιων λέξεων (π.χ. πτερύγιο-φτερό, γενεά-γενιά κ.ά.), 

διακεκριµένα επίπεδα ύφους (καθαρεύουσα, δηµοτική). Οι δοµικές αυτές 

ιδιαιτερότητες καθιστούν δυσχερή την εκµάθηση της γλώσσας και επιβάλουν το 

συνυπολογισµό τους στη διδασκαλία της, όταν µάλιστα απευθύνεται σε 

αλλόγλωσσους οι οποίοι δεν έχουν πλήρες και σταθερό το σύστηµα της γλώσσας στο 

µυαλό τους (Κατσιµαλή, 1999:233). 

 Η παρουσία της επικοινωνιακής προσέγγισης στο βιβλιογραφικό πεδίο είναι 

πολύ πλούσια κι εποµένως οι φιλοδοξίες για εξάντληση της συγκεκριµένης 

διδακτικής πρότασης σε αυτήν την ενότητα είναι περιορισµένες. Η παρουσία, όµως, 

µαθητών στο ελληνικό σχολείο που µιλούν ως µητρική άλλη γλώσσα εκτός της 

ελληνικής, επιβάλλει την αναζήτηση εναλλακτικών µορφών γλωσσικής διδασκαλίας. 

Καταλήγοντας θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι το γενικότερο ιδεολογικό και 

παιδαγωγικό πλαίσιο που ενσωµατώνει όλες τις παραπάνω επιλογές είναι το πλαίσιο 

µια διαπολιτισµικής αγωγής που προϋποθέτει το σεβασµό του διαφορετικού και 

συγχρόνως συνθέτει όλες αυτές τις επιµέρους διαφορετικότητες σε µια ενότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες αναδεικνύουν σε µεγάλο βαθµό 

το πρόβληµα της εκπαίδευσης παιδιών µε µετανάστες γονείς καθώς και την ανα-

γκαιότητα να αντιµετωπιστεί αυτό στη χώρα µας µέσα στο πλαίσιο µιας 

συγκροτηµένης µεταναστευτικής πολιτικής (βλέπε ∆ρεττάκης, 2003β). Όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, οι αλλοδαποί µαθητές στη χώρα µας φτάνουν το 

6,4% στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού (9,3% στα δηµοτικά). 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε ορισµένα ποσοτικά στοιχεία, που 

δόθηκαν κατά καιρούς στη δηµοσιότητα, για τον πληθυσµό γενικά αναλυµένα σε 

Έλληνες και Αλλοδαπούς και για το µαθητικό πληθυσµό που αφορά αλλοδαπούς και 

παλιννοστούντες µαθητές ώστε να εξασφαλίσουµε µια συνολικότερη εικόνα για την 

κατάσταση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο1. 

Το σχήµα που ακολουθεί λαµβάνει υπόψη τη µεταβολή του πληθυσµού 

γενικότερα και τη συµβολή των αλλοδαπών σ’ αυτό, αρχικά σε επίπεδο περιφέρειας 

Κρήτης και στη συνέχεια σε επίπεδο νοµού Ρεθύµνου. Η συνολική αύξηση του 

αλλοδαπού πληθυσµού (όπως θα φανεί) έχει ως συνέπεια την µεταβολή των 

ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεδοµένων σε επίπεδο νοµού. Η παρουσίαση της 

µεταβολής του µαθητικού πληθυσµού στο Ρέθυµνο αποτελεί συνέπεια της αύξησης 

του αλλοδαπού πληθυσµού γενικότερα και εστιάζεται µε αναλυτικό τρόπο στη χώρα 

προέλευσης αυτών των µαθητών. 

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στηρίζονται σε καθολική επεξεργασία των 

δελτίων της απογραφής του 2001, γεγονός που µας δίνει τη δυνατότητα να δούµε τις 

µεταβολές στον πραγµατικό πληθυσµό της Κρήτης συνολικά σε σύγκριση µε τις 

µεταβολές στην υπόλοιπη χώρα (δηλαδή το σύνολο της χώρας µείον την Κρήτη) και 

το σύνολο της χώρας τη δεκαετία 1991-2001 (∆ρεττάκης, 2002). Ο πίνακας που 

ακολουθεί οπτικοποιεί τα δεδοµένα αυτά και διευκολύνει την παρουσίασή τους. 

                                         
1 Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από δηµοσιεύσεις στον τύπο, πιο συγκεκριµένα στις εφηµερίδες 
Ελευθεροτυπία, και Ρεθυµνιώτικα Νέα, καθώς επίσης και στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση τεύχος 
129. Τα άρθρα προέκυψαν από ερευνητικές εργασίες του Μ. ∆ρεττάκη. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκαν 
στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τη ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύµνου.  
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Πίνακας 7.1 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1991-2001 
 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 
Κρήτη 4,5 443,2 11,3 
Υπόλοιπη χώρα 0,5 373,0 6,6 
Σύνολο χώρας 0,7 376,5 6,9 
 

Από την τελευταία στήλη του Πίνακα 7.1 φαίνεται ότι ο πληθυσµός της 

Κρήτης αυξήθηκε κατά ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο εκείνου της υπόλοιπης χώρας 

και του συνόλου της χώρας. Οι παραπάνω µεταβολές στην Κρήτη συνολικά και στην 

υπόλοιπη χώρα οφείλονται στη φυσική µεταβολή του πληθυσµού (γεννήσεις µείον 

θάνατοι) αλλά και στη διαφορά εισροής-εκροής πληθυσµού (Αλλοδαπών και 

Ελλήνων) από και προς το εξωτερικό. Η αύξηση των αλλοδαπών συνέβαλε 

σηµαντικά στο αποτέλεσµα αυτό. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 7.1 δίνουµε τη µεταβολή του πληθυσµού τη 

δεκαετία 1991-2002 στο νοµό Ρεθύµνου. 

 

Πίνακας 7.2 

Ρέθυµνο % Μεταβολή 1991-2001 
Έλληνες 1,72 
Αλλοδαποί 8,90 

 

Ο πίνακας 7.2 δείχνει τη µεταβολή του ποσοστού που αντιπροσώπευαν οι 

αλλοδαποί στον πραγµατικό πληθυσµό τα έτη 1991 και 2001. 

Στη συνέχεια θα παραθέσουµε µε σύντοµο τρόπο τις µεταβολές του 

µαθητικού πληθυσµού τόσο πανελλαδικά όσο και σε επίπεδο νοµού στα σχολεία της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τρόπο που να φανεί η διαχρονική εικόνα της αύξησής 

τους. Η παρουσίαση σε πανελλαδικό επίπεδο αφορά το έτος 1999/2000 καθώς και τις 

τρεις προηγούµενες χρονιές. Ο πίνακας που ακολουθεί δε διαχωρίζει τα στοιχεία της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας, ενώ συγχρόνως παρουσιάζει τις µεταβολές και 

στους γηγενείς µαθητές. 

 

 84



Πίνακας 7.3 

Μαθητικός πληθυσµός και µαθητές µε αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και 
γηγενείς γονείς στην Α/βάθµια και Β/βάθµια εκπαίδευση τα σχολικά έτη 
1995/96-1999/2000 

Ποσοστιαία µεταβολή 
Σχ. Έτος Παλ. + Αλλ. Γηγενείς 
1995/96 15,3 -2,3 
1996/97 22,3 -3,2 
1997/98 18,6 -3,7 
1998/99 12,7 -2,5 
1996-2000 88,6 -11,1 

 

Οι εξελίξεις στα σχολικά έτη δείχνουν τη συνεχόµενη αύξηση του ποσοστού 

των µαθητών µε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες γονείς, ενώ το ποσοστό των 

γηγενών παρουσιάζει µείωση µε αυξανόµενο ρυθµό. Ωστόσο, αυτή η αύξηση για την 

πρώτη οµάδα µαθητών παρουσιάζει µείωση εξαιτίας του περιορισµού της 

παλιννόστησης, της µετανάστευσης, νόµιµης και παράνοµης. Μπορεί όµως να 

οφείλεται και στο ότι ορισµένοι γονείς δε στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο 

(∆ρεττάκης, 2003α:47). 

Από τις περιφέρειες της Ελλάδας η Κρήτη είναι ανάµεσα σε αυτές που 

παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό µαθητών µε αλλοδαπούς γονείς (4,5%). ∆ε θα 

προχωρήσουµε σε αναλυτικότερη παρουσίαση στοιχείων ανά νοµό της περιφέρειας 

Κρήτης γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν έξω από τους στόχους της έρευνας που 

διενεργήθηκε. Κρίνεται όµως σκόπιµο να παρουσιαστούν δεδοµένα (όπως 

αντλήθηκαν από τη ∆/νση Α/βάθµιας Εκπ/σης νοµού Ρεθύµνου) που εστιάζουν το 

ενδιαφέρον τους στο νοµό Ρεθύµνου, αφού η έρευνά µας διεξάγεται στο 

συγκεκριµένο νοµό. 

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν αφενός την αύξηση του µαθητικού πληθυσµού 

την τελευταία τετραετία και αφετέρου τις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών 

µαθητών το σχολικό έτος 2002-2003. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο περίπου 

5.400 µαθητών αυτής της σχολικής χρονιάς, οι 491 µαθητές είναι αλλοδαποί, δηλαδή 

ποσοστό 9,1%. 
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Πίνακας 7.4 

 

 
 Ν. Ρεθύµνου 

Σχολ. Έτος Αλλοδαποί και παλιννοστούντες µαθητές 
1999/00 278 
2000/01 372 
2001/02 442 
2002/03 491 
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Πίνακας 7.5 

Σχολικό έτος 2002-2003 Ν. Ρεθύµνου 
Χώρα προέλευσης Απόλυτες τιµές Σχετικές συχνότητες 
Αλβανία 364 74,1 
Βουλγαρία 33 6,7 
Ρωσία 30 6,1 
Γερµανία 10 2,0 
Λοιπές χώρες 54 11,0 
Σύνολο 491 100 
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Τα παραπάνω στοιχεία (πίνακες 7.1-7.5) κινήθηκαν από το µακροεπίπεδο της 

ελληνικής επικράτειας στο µικροεπίπεδο του Ν. Ρεθύµνου και από το συνολικό 

πληθυσµό των µεταναστών στο µαθητικό πληθυσµό και τις µεταβολές του. Η 

παράθεση των ποσοτικών στοιχείων αποσκοπεί στο να αναδείξει την αναγκαιότητα 

ουσιαστικής ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο θέµα και δε στηρίζεται σε µια στείρα 

λογική παράθεσης αριθµητικών συµβόλων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

8.1. Το πρόβληµα 

 

Όπως φάνηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο αριθµός των παιδιών µε αλλοδα-

πούς και παλιννοστούντες γονείς αυξάνει χρόνο µε το χρόνο, τόσο στα ελληνικά 

σχολεία γενικότερα όσο και στο νοµό Ρεθύµνου ειδικότερα, µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της ετερογένειας του µαθητικού πληθυσµού. Η εξέλιξη αυτή εµφανίζεται 

προβληµατική στο βαθµό που ενθαρρύνει τη σχολική αποτυχία και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό µε την έννοια της παρεµπόδισης απορρόφησης κοινωνικών και δηµόσιων 

αγαθών (Κογκίδου, Τρέσσου & Τσιάκαλος, 1997:141). Μια συνολική έρευνα που να 

παρουσιάζει µε συστηµατικό τρόπο και να επιβεβαιώνει τον παραπάνω 

προβληµατισµό δεν υπάρχει. Υπάρχουν όµως µελέτες σε τοπικό επίπεδο (βλέπε 

σχετική έρευνα στο νοµό Κοζάνης από τους Μαλέτσιο & Μαυρίδου, 2000:181) και η 

διατύπωση θέσεων για την αναγκαιότητα µιας άλλης εκπαίδευσης των 

παλιννοστούντων και των αλλοδαπών από διάφορους ερευνητές (βλέπε ∆αµανάκης, 

1998, Μάρκου 1998, Κάτσικας & Πολίτου, 1999). Υπάρχουν επίσης στοιχεία που 

τεκµηριώνουν το φαινόµενο της µαθητικής διαρροής των συγκεκριµένων µαθητικών 

πληθυσµών κατά τη µετάβασή τους στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο (βλέπε ∆ρεττάκης, 

2003α). Η εκπαίδευση αυτών των παιδιών είναι προβληµατική στο βαθµό που 

αγνοείται η γλώσσα και το µορφωτικό τους κεφάλαιο, συνεχίζεται ο µονοπολιτι-

σµικός προσανατολισµός του Αναλυτικού Προγράµµατος και υπάρχει ελλιπής 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών που καλούνται να διαχειριστούν τα νέα πολυπολιτι-

σµικά δεδοµένα στο σύγχρονο σχολείο. Ειδικό βάρος κατά τη γνώµη µας πρέπει να 

αποδοθεί στη σχέση του φαινοµένου της εκπαιδευτικής περιθωριοποίησης µε τη 

χρήση της γλώσσας στο σχολείο και στην καθηµερινή ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο η 

µελέτη και η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αναβαθµίζεται, αφού η 

εκµάθησή της από τις συγκεκριµένες οµάδες µαθητών γίνεται όλο και πιο 

απαραίτητη. Στις νέες συνθήκες το γλωσσικό πρόβληµα των µαθητών αυτών και οι 

κοινωνικοπολιτισµικές τους ιδιαιτερότητες έχουν φέρει τους εκπαιδευτικούς σε 

ιδιαίτερα δύσκολη θέση (Μάρκου, 1998:34). Στην πλειονότητά τους οι θεσµοί που 
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αφορούν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών εξακολουθούν να αγνοούν τις νέες 

ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από το έντονο φαινόµενο της πολιτισµικής 

ετερότητας. Κι ενώ όλα αυτά χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική και 

κοινωνική συγκυρία, ο τρόπος της θεσµικής διαχείρισης της «ιδιαιτερότητας» από 

την πλευρά του κράτους δεν επιτρέπει τον εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος στην κατεύθυνση ενός διαπολιτισµικού προτάγµατος. 

 

 

8.2. Ο σκοπός 

 

Αρχικά πρέπει να επισηµάνουµε ότι η παρούσα µελέτη ανήκει στο χώρο της 

ποιοτικής προσέγγισης, και έχει επηρεαστεί από τη λογική της φυσικής έρευνας 

(naturalistic enquiry), δηλαδή της έρευνας που δεν έχει σκοπό να επιδράσει πάνω στις 

εµφανιζόµενες µορφές διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης (πράγµα στο οποίο θα 

στόχευε µια πειραµατική διαδικασία) αλλά να περιγράψει και να κατανοήσει αυτό 

που εµφανίζεται στο ερευνητικό πεδίο (Allwright & Bailey, 1991:41). Η κατανόηση 

αυτή εξασφαλίζεται όχι µόνο περιγράφοντας το τι συµβαίνει αλλά και πώς και γιατί 

συµβαίνει, µε έµφαση στα ειδικά χαρακτηριστικά του ερευνητικού πεδίου 

(Βάµβουκας, 1998:83-84). 

Ειδικότερα, ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να χαρτογραφήσει την 

πραγµατικότητα της Τ.Υ. σε σχέση µε τις επιλογές του δασκάλου στο πλαίσιο της 

γλωσσικής διδασκαλίας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η σύνδεση του γλωσσικού 

µαθήµατος µε τη σχολική πρόοδο και εποµένως µε την κοινωνική εξέλιξη των 

µαθητών, αφού, όπως ισχυρίζεται ο Βολοσίνοφ (1998:128), η κοινωνική κατάσταση 

του ανθρώπου και οι µορφές γλωσσικής χρήσης που οικειοποιείται συγκροτούνται 

παράλληλα. Πιο συγκεκριµένα, οι επιλογές αυτές εξετάζονται από τη σκοπιά της 

ανάπτυξης της προσληπτικής ικανότητας (κατανόηση προφορικών οδηγιών, συστά-

σεων, παραινέσεων και κατανόηση του γραπτού λόγου), της καλλιέργειας των 

παραγωγικών ικανοτήτων (διαδικασίες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου) 

και της κατάκτησης της γραµµατικής και του λεξιλογίου. Εξετάζονται δηλαδή οι 

επιλογές εκείνες του εκπαιδευτικού της Τ.Υ. που αποβλέπουν στην καλλιέργεια των 

γλωσσικών δεξιοτήτων, της γραµµατικής και του λεξιλογίου των αλλοδαπών-

παλιννοστούντων µαθητών. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι γλωσ-

σικές δεξιότητες, η γραµµατική και το λεξιλόγιο κατακτώνται λίγο-πολύ παράλληλα. 
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Μπορεί, όµως, κατά τη διδασκαλία να δοθεί κάθε φορά έµφαση σε έναν µόνον από 

τους παραπάνω τοµείς για καθαρά διδακτικούς λόγους (Μήτσης, 2000:263). 

Επιπλέον, η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στη διάγνωση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Τµήµατα Υποδοχής σε σχέση µε την παρουσία 

διαφορετικών γλωσσικών οµάδων στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε σχέση µε το 

πώς οι ίδιοι αντιλαµβάνονται το γλωσσικό µάθηµα στη διδακτική του διάσταση. Τα 

δύο αυτά στοιχεία (δηλαδή οι διδακτικές επιλογές και οι στάσεις) συγκροτούν ένα 

πλαίσιο δυναµικής αλληλεπίδρασης µε την έννοια ότι οι στάσεις αποτελούν την 

κατάσταση ετοιµότητας και την προδιάθεση για να δρα και να αντιδρά κανείς 

(Ναυρίδης, 1994). 

Η επικέντρωση της µελέτης στις διδακτικές επιλογές του δασκάλου αποφασί-

στηκε, γιατί αυτές επηρεάζουν τις µαθησιακές διαδικασίες και την οργάνωση των 

δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν οι µαθητές (Doyle & 

Rutherford, 2003:23). Εξάλλου, οι επιλογές που κάνει ο εκπαιδευτικός είναι δυνατό 

να προάγουν τις ατοµικές στρατηγικές µάθησης και να διαµορφώσουν τη σχέση in-

put-intake, το σύνολο δηλαδή των γλωσσικών πληροφοριών στις οποίες εκτίθεται 

κάποιος και το µέρος του παραπάνω συνόλου που κατακτείται (Alcon, 1998). 

Η ανάδειξη των γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και των στοιχείων του 

γλωσσικού συστήµατος σε σηµαντικό παράγοντα γλωσσικής διδασκαλίας δικαιολο-

γείται από τη συµµετοχή των παραπάνω σηµείων στην κατάκτηση της Γ2. Οι µαθητές 

µέσα από αυτές τις δεξιότητες σχηµατίζουν το πεδίο των εννοιών, οργανώνουν τις 

στρατηγικές µε τις οποίες αξιοποιούν τις γνώσεις τους και κατακτούν τη δοµή της 

νεοελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, η κατανόηση και η χρήση του προφορικού και 

γραπτού λόγου είναι ένα σηµαντικό προαπαιτούµενο για τη δηµιουργία νοηµάτων σε 

όλες τις γνωστικές περιοχές (Μητακίδου & Τρέσσου, 2002:93). 

Η αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας µπορεί να συµβάλλει στον εµπλου-

τισµό της διδακτικής εµπειρίας καθώς και στην αποτελεσµατικότερη προσέγγιση της 

καθηµερινής σχολικής πρακτικής. Η θεωρητικοποίηση των διδακτικών επιλογών του 

εκπαιδευτικού είναι ικανή επίσης να ενισχύσει τον αναστοχασµό γύρω από τους 

στόχους, το περιεχόµενο και τις πρακτικές των επίσηµων εκπαιδευτικών προγραµ-

µάτων. 
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8.3. Τα ερευνητικά εργαλεία 

 

Η επιλογή των εργαλείων (δηλαδή της παρατήρησης και της συνέντευξης) και 

της µεθόδου βασίστηκε στις στόχους που έθεσε η εργασία και στα αρχικά ερωτήµατα 

που τέθηκαν για να καθοδηγήσουν τον ερευνητή και να αποσαφηνίσουν την ουσία 

του θέµατος. Από αυτή την άποψη το είδος των δεδοµένων που απαιτούνται για την 

κάλυψη των ερευνητικών αναγκών προσδιορίζει και τον τρόπο συλλογής τους. 

 

α) Η παρατήρηση 

Το περιεχόµενο της παρατήρησης στηρίχθηκε αφενός στην προερευνητική 

φάση και αφετέρου στη βιβλιογραφική αναδίφηση, καθώς επίσης και στις άτυπες 

συζητήσεις µε τους εκπαιδευτικούς των τµηµάτων όπου έγινε η παρατήρηση. Η 

αναζήτηση βιβλιογραφικού υλικού κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη 

βιβλιογραφία που εξυπηρετεί τις ανάγκες του θέµατος γύρω από το γνωστικό 

αντικείµενο και το δεύτερο επίπεδο σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής 

ανάλυσης και προσέγγισης. 

Ο βασικός σκοπός του εργαλείου για τη συγκεκριµένη εργασία ήταν η 

συγκέντρωση δεδοµένων που αφορούν τις διδακτικές πρωτοβουλίες (από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού) σχετικά µε τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (προφορικές 

επιλογές δασκάλου1, ανάγνωση, οµιλία, γραφή) καθώς και µε τη γραµµατική και το 

λεξιλόγιο. Οι συγκεκριµένοι τοµείς αποτελούν βασικά συστατικά της γλώσσας γενικά 

(ως µέσου κοινωνικής επαφής και προσωπικής έκφρασης) αλλά και του γλωσσικού 

συστήµατος, που συνδυάζονται για να συγκροτήσουν τον, έτσι και αλλιώς, ενιαίο 

χαρακτήρα της γλώσσας. Πρόκειται για δεξιότητες που η ανάπτυξή τους µέσα από 

κατάλληλες δραστηριότητες µπορεί να οδηγήσει στην εξοικείωση µε τον µηχανισµό 

της γλώσσας και κατά συνέπεια στην ακαδηµαϊκή και κοινωνική επιτυχία (Haley & 

Capraro, 2001). 

Η έρευνα ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τις διδακτικές διαδικασίες που 

λαµβάνουν χώρα µέσα στην Τάξη Υποδοχής και όχι για τα µαθησιακά αποτελέσµατα 

που έχουν οι παραπάνω διαδικασίες. Το «τι» και «πώς» είναι τα σηµεία όπου 

εστιάζεται το συγκεκριµένο όργανο συλλογής δεδοµένων. 

                                         
1 Προτιµήθηκε αυτός ο όρος αφού δεν υπήρξαν δραστηριότητες για την ανάπτυξη αποκλειστικά της 
ακρόασης. Οι επιλογές του δασκάλου που απέβλεπαν στην καλλιέργεια κατανόησης προφορικού 
λόγου (για συντοµία "ακρόαση") ήταν ενσωµατωµένες σε ολόκληρη τη διδακτική διαδικασία.  
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 β) Η συνέντευξη 

Η συνέντευξη είναι µια τεχνική άντλησης γνώσης πάνω σε ένα αντικείµενο 

που έχει σκοπό να οργανώσει µια σχέση προφορικής επικοινωνίας ανάµεσα σε δύο 

πρόσωπα (Φίλιας, 2000:130). Η επικοινωνία αυτή διαµορφώνει µια διαδικασία 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα στον ερευνητή και τον ερωτώµενο. Ο ερευνητής πρέπει να 

µετατρέψει τους σκοπούς που επιδιώκει σε επιµέρους ερωτήσεις, να έχει γνώση του 

θέµατος που διερευνά, να χρησιµοποιεί τις κατάλληλες ερωτήσεις και να προσαρµό-

σει τη διατύπωσή τους χωρίς να καταφεύγει σε ακατάλληλη για την περίπτωση 

ακαδηµαϊκή και εξειδικευµένη γλώσσα (Φίλιας, 2000:131). Η στάση του κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης και η δοµή των ερωτηµάτων αποτελούν συντεταγµένες που 

λειτουργούν ως βάση σχεδιασµού κατά την ερευνητική διαδικασία. Ένας αρχάριος 

ερευνητής πρέπει να θέσει στον εαυτό του µια σειρά από ερωτήµατα που αφορούν 

µεθοδολογικά και πρακτικά θέµατα. Για παράδειγµα: Πώς θα ξεκινήσω την 

συνέντευξή µου; Πώς θα καταφέρω µε τα ερωτήµατά µου να µην οδηγήσω τις 

απαντήσεις των συνεντευξιαζόµενων εκεί που θέλω εγώ; Μπορώ να είµαι σίγουρος 

ότι ερµηνεύω σωστά αυτά που ακούω; Με ποιον τρόπο θα αναλύσω τα δεδοµένα που 

θα προκύψουν; Πρόκειται για ένα γόνιµο προβληµατισµό ικανό να προστατεύσει 

έναν άπειρο συνεντευκτή από απλουστευµένους χειρισµούς και µεθοδολογικές 

πλάνες. 

Με βάση τα παραπάνω η συνέντευξη λειτούργησε συνοδευτικά της 

παρατήρησης, ώστε να επιβεβαιώσει τα πορίσµατα της δεύτερης δίνοντας µια 

ενισχυτική οπτική και να βάλει τους εκπαιδευτικούς σε µια διαδικασία αιτιολόγησης 

των επιλογών τους. Επιπλέον, θεωρείται ένα αποτελεσµατικό µέσο ανάδειξης των 

στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στο φαινόµενο της παρουσίας των µεταναστών 

και παλιννοστούντων στην Ελλάδα. 

 

 

8.4. Η επιλογή των συγκεκριµένων τµηµάτων 

 

Η γενικευσιµότητα είναι µια έννοια που συνδέεται µε τις έννοιες του 

πληθυσµού και του δείγµατος. Πληθυσµός είναι ολόκληρη η οµάδα των υποκειµένων 

που ενδιαφέρει από ερευνητική άποψη - στην περίπτωσή µας τα επτά τµήµατα των 

Τ.Υ. του Ρεθύµνου - και το δείγµα είναι η µικρότερη οµάδα που περιέχεται στην 

υπερκείµενη κατηγορία του πληθυσµού που πραγµατικά µελετάται από τον ερευνητή. 
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Οι ερευνητές που επιθυµούν να γενικεύσουν τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους 

συχνά επιχειρούν να επιλέξουν από τον πληθυσµό το δείγµα τους µε τυχαίο τρόπο µε 

την προσδοκία πως αυτό θα αντιπροσωπεύει την ευρύτερη οµάδα (Allwright & Bai-

ley, 1991:48). Στην περίπτωση της δικής µας έρευνας το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε 

(δηλαδή τα τµήµατα που παρατηρήθηκαν αλλά και οι εκπαιδευτικοί των τµηµάτων 

αυτών που έδωσαν συνεντεύξεις) ανήκει στην κατηγορία του ευκαιριακού (opportun-

istic) δείγµατος γεγονός που έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα γενίκευσης των 

πορισµάτων της έρευνας (βλέπε Scarsellone, 1998).  

Η διαδικασία επιλογής των συγκεκριµένων τµηµάτων πρέπει να συνδεθεί µε 

τα προβλήµατα τα οποία προέκυψαν κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας. Η δεδοµένη 

πραγµατικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πεδίου δίνουν δυνατό-

τητες αλλά συγχρόνως παράγουν και περιορισµούς. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-

κά επιχειρήθηκαν να ανιχνευθούν κατά την περίοδο της προέρευνας. Στα πλαίσια 

αυτής της διαδικασίας θελήσαµε να έχουµε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο δείγµα από 

δασκάλους που εργάζονταν σε Τάξεις Υποδοχής για να διαπιστωθεί η δυνατότητα 

συνεργασίας µαζί τους. Με άλλα λόγια έπρεπε να εξασφαλιστεί η συνεργασία της 

περίπτωσης εκείνης του εκπαιδευτικού που έχει τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού 

όπου και ανήκει, αλλά και είναι πρόθυµος να παρατηρηθεί και να µιλήσει για τη 

δουλειά του (Allwright & Bailey, 1991:69). 

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης αυτών των παραµέτρων διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχουν ορισµένες τυπολογίες των Τµηµάτων Υποδοχής. Αυτό σηµαίνει ότι η 

οργάνωση και λειτουργία κάθε Τάξης Υποδοχής διέφερε σε κάποιο βαθµό από τις 

άλλες. Για παράδειγµα, σε κάποιο τµήµα ο δάσκαλος εκτελούσε χρέη διευθυντή, κάτι 

που εµπόδιζε τη σταθερή λειτουργία του. Σε κάποιο άλλο τµήµα χρησιµοποιούνταν 

διαφορετικοί εκπαιδευτικοί ανάλογα µε τις ανάγκες του προγράµµατος. Υπήρξαν 

περιπτώσεις που η Τάξη Υποδοχής οργανώθηκε στα τέλη του Νοέµβρη, µε σηµαντι-

κή δηλαδή καθυστέρηση. Τέλος, σε αρκετά σχολεία διακόπηκε η λειτουργία των 

τµηµάτων αυτών για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών (π.χ. διχοτοµήσεις τµηµάτων, 

διεύρυνση του Ολοήµερου Σχολείου). 

Οι τρεις Τάξεις Υποδοχής που επιλέχθηκαν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για 

παρατήρηση σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι από τα τρία τµήµατα τα δύο βρί-

σκονταν εντός της πόλης και το ένα στην επαρχία, επιλογή που δίνει τη δυνατότητα 

διεύρυνσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πεδίου. 

 

 93

s
Άρθρα internet



8.5. Περιορισµοί της έρευνας 

 

Η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν τα συµπεράσµατα µιας 

έρευνας συνδέεται µε τους περιορισµούς που έχουν προκύψει σε όλα τα στάδιά της. 

Με αυτόν τον τρόπο κατανοούµε τις δυσκολίες που προέκυψαν αλλά και τις 

αδυναµίες των επιλογών που έγιναν, ώστε να ενισχύσουµε την αξιοπιστία των 

ισχυρισµών µας αλλά και να προσδιορίσουµε τα όρια µέσα στα οποία κινείται η 

δράση µας. 

∆ιακρίναµε τους περιορισµούς της έρευνας σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε το 

περιεχόµενό τους: α) αδυναµίες που υφίστανται αντικειµενικά, β) αδυναµίες του 

εργαλείου και γ) επιλογές του ερευνητή. Πιο αναλυτικά: 

Αντικειµενικές αδυναµίες 

(α) Αδυναµία γενίκευσης εξαιτίας του τρόπου που έγινε η επιλογή του 

δείγµατος. 

(β) Οι δυνατότητες βιβλιογραφικής αναδίφησης είναι τόσο µεγάλες πια που η 

εξάντληση όλου του φάσµατος αυτής της παραγωγής είναι µια µαταιοπονία 

(Altheide, 1996:33). Από αυτή την άποψη τα δεδοµένα και οι σχετικές µε το θέµα 

πληροφορίες αφορούν τη συγκεκριµένη βιβλιογραφία που µελετήθηκε καθώς και τα 

συγκεκριµένα ερευνητικά υποκείµενα για το διάστηµα που παρατηρήθηκαν. 

 Αδυναµίες του εργαλείου 

Το «παράδοξο του παρατηρητή» πρόκειται για το πρόβληµα που αναφέρεται 

στην αλλαγή της φυσιολογικής συµπεριφοράς ενός υποκειµένου όταν παρατηρείται. 

Ο παρατηρούµενος θα πρέπει να αποβάλλει το άγχος του και να γνωρίζει το σκοπό 

της έρευνας για να πεισθεί ότι δε θίγεται. Αυτό όµως µπορεί να αλλοιώσει τα 

δεδοµένα, επειδή προσαρµόζει το λόγο του ή τις πρακτικές του στον ερευνητικό 

σκοπό. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας «εσωτερικός κώδικας» 

επικοινωνίας ανάµεσα στο δάσκαλο και τους µαθητές που ο ερευνητής δεν 

αντιλαµβάνεται (Allwright & Bailey, 1991:71). 

Στα πλαίσια των δυσκολιών που προέκυψαν στο ερευνητικό πεδίο 

δηµιουργήθηκε µια µικρή αµηχανία στον παρατηρητή σε σχέση µε το πού θα 

ενταχθούν ορισµένες δραστηριότητες, αφού υπήρχε η δυνατότητα ταυτόχρονης 

καταχώρησής τους σε περισσότερες από µία κατηγορίες της κλείδας παρατήρησης. 

Το αποτέλεσµα ήταν να αυξηθεί το σύνολο των καταγραµµένων δραστηριοτήτων. Η 

νοµιµοποίηση της ταυτόχρονης ένταξής τους σε δύο κατηγορίες της λίστας 
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εξασφαλίστηκε από την γλωσσολογική παραδοχή ότι «όλες οι γλωσσικές δεξιότητες 

(ακουστική κατανόηση, οµιλία, ανάγνωση και γραφή) αναπτύσσονται συγχρόνως 

καθώς όλα τα συστήµατα της γλώσσας (λεξιλόγιο, σύνταξη, γραµµατική, φωνητική, 

σηµασία) είναι αλληλένδετα και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους» 

(Μητακίδου & Τρέσσου, 2002:51). 

Επιλογές του ερευνητή  

(α) Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν επικεντρώνεται στα 

κοινωνικά συµφραζόµενα του πεδίου (δηλ. χρόνο, τόπο, κατάσταση) γιατί κάτι τέτοιο 

θα ξέφευγε από τους στόχους που τέθηκαν. Αναγνωρίζεται βέβαια η αξία των 

παραπάνω στοιχείων στη διαµόρφωση του µικροεπιπέδου της τάξης, ωστόσο οι 

πληροφορίες και τα δεδοµένα που προέκυψαν ήταν ικανά σε ποιότητα και ποσότητα 

ώστε να στηρίξουν το βασικό θεµατικό άξονα της εργασίας χωρίς άστοχες 

προεκτάσεις. Εξάλλου η ολιστική προσέγγιση της τάξης όπου διδάσκεται µια γλώσσα 

ως δεύτερη ή ξένη είναι ένας επιστηµονικός χώρος που απαιτεί ιδιαίτερη µέριµνα και 

µελέτη (Murray & Nhlapo, 2001:293). 

(β) Η παρούσα µελέτη δεν εστιάζεται σε ζητήµατα στρατηγικών µάθησης. Η 

πρωτοβουλία αυτή λαµβάνει υπόψη την αδυναµία να χρησιµοποιηθούν τα συγκεκρι-

µένα εργαλεία συλλογής δεδοµένων για την προσέγγιση ενός τέτοιου θέµατος. 

Εφόσον οι γνωστικές διαδικασίες που εφαρµόζουν συχνά οι µαθητές δεν είναι ορατές 

από την εξωτερική παρατήρηση, συνάγεται ότι θα χρειαζόταν η κατασκευή άλλων 

εργαλείων (π.χ. test) ώστε να αντιµετωπιστεί αυτή η αδυναµία (Alcon, 1998). 

 

 

8.6. Η διεξαγωγή της έρευνας 

 

Για την αποτελεσµατικότερη κατανόηση των διαδικασιών και των συνθηκών 

διεξαγωγής της εµπειρικής πλευράς της εργασίας είναι αναγκαίο να γίνει αναφορά 

στο χρόνο, στον τόπο πραγµατοποίησής της, στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς 

που άµεσα ή έµµεσα συνεργάστηκαν και σε κάποιο βαθµό συνέβαλαν στην επίλυση 

βασικών προβληµάτων. 

Η σύλληψη της ιδέας του ερευνητικού θέµατος έγινε το καλοκαίρι του 2002 

οπότε και διαµορφώθηκε ένα γενικό πλαίσιο προβληµατισµού (ο οποίος προϋπήρχε 

ασυστηµατοποίητα) και ερευνητικών ερωτηµάτων. Το χρονικό εισαγωγής στο πεδίο 

ξεκινά στις αρχές Νοέµβρη µε την προερευνητική διαδικασία που απέβλεπε στην 
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κατανόηση βασικών πλευρών του αντικειµένου και στην τροποποίηση θεωρητικών 

σηµείων αλλά και πρακτικών ζητηµάτων. Η φάση της προέρευνας αποδείχθηκε 

αρκετά χρήσιµη, αφού κατάφερε να αποσαφηνίσει τους όρους υλοποίησης της 

εµπειρικής προσέγγισης και να γειώσει το περιεχόµενο των εργαλείων συλλογής 

δεδοµένων αλλά και τις στοχεύσεις αυτής της προσέγγισης στις βασικές παραµέτρους 

του συγκεκριµένου ερευνητικού πεδίου. Η κύρια φάση υλοποίησης της έρευνας 

ξεκινάει µε την παρατήρηση σε δύο σχολεία της πόλης του Ρεθύµνου κι ένα της 

επαρχίας του ίδιου νοµού στα τέλη Ιανουαρίου του 2003 και ολοκληρώνεται µε τις 

συνεντεύξεις των τριών εκπαιδευτικών στο τέλος Μαρτίου του ίδιου χρόνου. Είναι η 

περίοδος κατά την οποία συγκεντρώνονται τα δεδοµένα της εργασίας µέσα από τη 

χρήση των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν (δηλαδή της παρατήρησης και της 

συνέντευξης). Οι διδάσκοντες που συνεργάστηκαν ήταν έµπειροι εκπαιδευτικοί µε 

προϋπηρεσία από πέντε χρόνια έως είκοσι πέντε χρόνια. Μόνο ο ένας από τους τρεις 

είχε σχετικά παρόµοια εµπειρία µε αυτή της Τάξης Υποδοχής, καθώς δίδαξε ένα 

χρόνο σε σχολείο τσιγγανοπαίδων. Η διάθεση συνεργασίας που έδειξαν ήταν 

εξαιρετικά σηµαντική και διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό τους χειρισµούς του 

ερευνητή. 

Τέλος, οι µαθητές που συµµετείχαν στις διδασκαλίες την περίοδο της 

παρατήρησης ήταν ηλικίας από οκτώ έως δεκατεσσάρων ετών, ανήκαν στην 

κατηγορία των αρχαρίων (εκτός από δύο) και οι µισοί περίπου από αυτούς είχαν πάει 

σχολείο στη χώρα προέλευσης. Ο παρακάτω πίνακας δίνει πληροφορίες για το φύλο 

και την εθνική τους προέλευση. 

 

Μαθητές των Τ.Υ. στις οποίες έγινε παρατήρηση 

Προέλευση Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 
Αλβανία 4 3 7 
Ρωσία  0 4 4 
Ρουµανία 0 1 1 
Μολδαβία 2 1 3 
Βουλγαρία 2 1 3 
Γερµανία 2 0 2 
Ελλάδα 0 1 1 
Σύνολο 10 11 21 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

 

Στα πλαίσια του αρχικού προβληµατισµού ένα ερώτηµα που απευθύνεται 

στον ίδιο τον ερευνητή είναι το πώς θα αποφασίσει για το συγκεκριµένο σηµείο στο 

οποίο θα επικεντρωθεί η έρευνα του στην τάξη. 

Σύµφωνα µε τους Allwright & Bailey (1991) η ίδια η πραγµατικότητα της 

τάξης προσφέρεται ως πηγή θεµάτων έρευνας. Η εµπειρία αυτής της πραγµατικό-

τητας παράγει υποθέσεις, ερωτήµατα, προβληµατισµούς που η έρευνα θα ικανοποιή-

σει. Επιπλέον οι δεδοµένες θεωρίες έχουν αξία στο βαθµό που ελέγχεται η ορθότητα 

τους µε εµπειρικά µέσα. Ένα κρίσιµο εποµένως ζήτηµα είναι να αποφασιστεί αν θα 

ληφθεί ως σηµείο έναρξης η θεωρία ή η συλλογή δεδοµένων. Στα πλαίσια της 

συγκεκριµένης µελέτης υπάρχουν δύο εκδοχές: 

 

 α) υπόθεση, ερευνητικό ερώτηµα  συλλογή δεδοµένων 

                                                διεξαγωγή            

                                                έρευνας 

 β) συλλογή δεδοµένων  υπόθεση, ερευνητικό ερώτηµα 

 

Για έναν ερευνητή, κυρίως όταν πρόκειται για αρχάριο, είναι προτιµότερο να 

χρησιµοποιείται ως σηµείο εκκίνησης το πλαίσιο των ερευνητικών ερωτηµάτων που 

αφορά ένα θέµα, επιλογή αρκετά χρήσιµη για το είδος των δεδοµένων και τον τρόπο 

µε τον οποίο θα τα αντλήσει. Έτσι γίνεται µια σύνδεση ερευνητικού ερωτήµατος µε 

το σκοπό και τα εργαλεία. Για παράδειγµα, αν κάποιος θέλει να ερευνήσει τις 

χειρονοµίες του δασκάλου κατά την ώρα του µαθήµατος θα συγκροτήσει τους 

κατάλληλους ερευνητικούς άξονες και θα χρησιµοποιήσει video, εάν όµως θέλει να 

µελετήσει την προφορά των µαθητών, τότε θα χρειαστεί ένα κασετόφωνο εγγραφής 

(Allwright & Bailey, 1991:39).  

Ένα άλλο σηµείο που θεωρείται κρίσιµο είναι η επιλογή ανάµεσα στη 

διατύπωση διερευνητικών ερωτηµάτων ή υποθέσεων. Η διατύπωση υπόθεσης 

σηµαίνει πρόταση που µπορεί να εκφραστεί καταφατικά (εναλλακτική υπόθεση) ή 

αρνητικά (µηδενική υπόθεση) και προϋποθέτει την ύπαρξη ευρείας έκτασης 
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ερευνητικών πορισµάτων. Αντίθετα, η διατύπωση ερωτηµάτων ενδείκνυται για 

καλύτερο χειρισµό του θέµατος, όταν δε βασίζεται στο απαιτούµενο υπόβαθρο 

επιστηµονικών πορισµάτων και δροµολογεί µια διαδικασία αναζήτησης. 

Τα ερωτήµατα αυτά, όπως σχολιάστηκε, προσδιορίζουν το αντικείµενο της 

µελέτης και την κατασκευή των ερευνητικών εργαλείων ώστε να αναδεικνύουν τις 

µεταβλητές εκείνες που θα χρησιµεύσουν ως σηµείο εστίασης (focal point, Allwright 

& Bailey, 1991:416). 

Η αναδιαµόρφωση των ερωτηµάτων και η τελική συγκρότηση των βασικών 

αξόνων στους οποίους υπάγονται είναι µια δυναµική υπόθεση που βασίζεται στην 

παραδοχή ότι η αλληλεπίδραση των φάσεων της έρευνας και ιδιαίτερα των 

συνεχόµενων πρέπει να είναι διαρκής. Συχνά τυχαίνει να επιστρέφουµε σε 

προηγούµενες φάσεις και να επαναδιατυπώνουµε τα ερευνητικά ερωτήµατα (Φίλιας, 

2000:25). 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας εργασίας ταξινοµούνται σε τρία 

επίπεδα που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε µια διαλεκτική βάση. Οι στάσεις (µε την 

καθηµερινή έννοια) και οι απόψεις των υποκειµένων του δείγµατος για τους 

µετανάστες-παλιννοστούντες και τη γλώσσα τους διασταυρώνονται µε τις διδακτικές 

επιλογές. Οι επιλογές αυτές, παράλληλα, επηρεάζονται από τις αντιλήψεις των 

υποκειµένων για τη διδακτική διάσταση της γλώσσας γενικά αλλά και ειδικότερα 

στην περίπτωση διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης. Φυσικά το παραπάνω 

εννοιολογικό σχήµα δε χαρακτηρίζεται από µια νοµοτελειακή-γραµµική διαπλοκή 

των στοιχείων του. 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας προέκυψαν αφενός από την 

αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. αναφορές στη σύνδεση στάσεων και 

διδακτικών επιλογών, προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Γ2 µε βάση τα πορίσµατα της 

εφαρµοσµένης γλωσσολογίας, ζητήµατα διδακτικής, αρχές γλωσσικής και 

πολιτισµικής ενδυνάµωσης κ.ά.) και αφετέρου από τις άτυπες επαφές µε τους 

εκπαιδευτικούς του δείγµατος σε επίπεδο προέρευνας αλλά και σε όλη τη διάρκεια 

της ερευνητικής διαδικασίας. 

Τα ερωτήµατα, ανάλογα µε το θέµα, παρουσιάζονται στις παρακάτω 

κατηγορίες:  
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Ερωτήµατα: 

 

Σχετικά µε τη γλώσσα και την παρουσία των µεταναστών και των 

παλιννοστούντων  

− Έχουν στερεότυπα οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί απέναντι στους 

µετανάστες / παλιννοστούντες και τη γλώσσα τους; 

− Από πού προκύπτουν αυτά τα στερεότυπα; 

− Τοποθετούν τα διαφορετικά γλωσσικά συστήµατα σε έναν ιεραρχικό 

άξονα; 

− Ποια είναι η άποψη των διδασκόντων για το ρόλο της πρώτης γλώσσας 

των µεταναστών-παλιννοστούντων; 

 

Σχετικά µε τη διδακτική της γλώσσας 

Οι εκπαιδευτικοί: 

− Θεωρούν ότι η γλώσσα αποτελεί ένα σύστηµα γραµµατικών κανόνων η 

κατοχή του οποίου διευκολύνει την επικοινωνία ή µια δυναµική 

διαδικασία αλληλεπίδρασης που χρησιµοποιεί δοµικά στοιχεία για τη 

διαπραγµάτευση του νοήµατος;  

− Τροποποιούν το διδακτικό και γλωσσικό στυλ τους, όταν διδάσκουν σε 

αλλόγλωσσους µαθητές; 

− ∆ίνουν προτεραιότητα στην καλλιέργεια του γραπτού ή του προφορικού 

λόγου; 

 

Σχετικά µε τις διδακτικές πρακτικές 

Οι εκπαιδευτικοί: 

− Αξιοποιούν και µε ποιον τρόπο την πρώτη γλώσσα και την κουλτούρα των 

αλλόγλωσσων µαθητών; 

− Ακολουθούν στρατηγικές αλφαβητισµού για την παραγωγή και τη 

βελτίωση του γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή); Αν ναι, τι είδους; 

− Επιλέγουν σύγχρονες και αλληλεπιδραστικές µορφές διδασκαλίας (λ.χ. 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία); 

− Εφαρµόζουν επικοινωνιακές δραστηριότητες µε στόχο την αλληλεπίδραση 

και την πιο αποτελεσµατική διαπραγµάτευση του νοήµατος; 
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− Χρησιµοποιούν γλωσσικό υλικό που: α) να είναι ελκυστικό, β) να 

βρίσκεται κοντά στην κουλτούρα των µαθητών και γ) να παρουσιάζει 

διαβαθµισµένη δυσκολία; 

− Ποιες µορφές αξιολόγησης επιλέγουν για να ελέγξουν τα αποτελέσµατα 

των διδακτικών παρεµβάσεων; 

− Εφαρµόζουν ένα σχέδιο γλωσσικής υποστήριξης, που να αφορά τη µελέτη 

στο σπίτι, σε συνεργασία µε τους γονείς; 

− Γενικότερα, συνεργάζονται µε τους γονείς και αν ναι, πώς; 

 

Τα συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα δε στοχεύουν να δηµιουργήσουν ένα 

πλαίσιο υψηλών διδακτικών απαιτήσεων µακριά από τη συγκεκριµένη πραγµατικό-

τητα του πεδίου που ερευνάται. Κάτι τέτοιο θα υπεραπλούστευε την προσέγγιση των 

προβληµάτων που κινητοποιούν και διευρύνουν τον ερευνητικό προβληµατισµό. Τα 

ερωτήµατα αυτά στοχεύουν να οριοθετήσουν τις παραµέτρους για την αποτελεσµατι-

κότερη επιλογή και οργάνωση του υλικού και για τη διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης 

θεωρητικής οπτικής που να µπορεί να αξιοποιηθεί στο ερευνητικό πεδίο. Το 

περιεχόµενο τους διαµορφώνεται από τον στόχο της µελέτης µας που θέλει να 

αποστασιοποιηθεί από την τεχνοκρατική λογική που «συρρικνώνει την ανθρώπινη 

εµπειρία σε διαστάσεις οι οποίες αντιµετωπίζονται ως απλές δυσκολίες προς 

επίλυση» (Γρόλλιος κ.ά, 2003:LI). 

Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω θέσεων είναι η οργάνωση των ερευνητικών 

ερωτηµάτων στη λογική ενός λειτουργικού πλαισίου από τη µια και ενός θεωρητικού 

υπόβαθρου που θα επιστρατευτεί για να συµβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των 

οργάνων αναζήτησης δεδοµένων και στη δυνατότητα θεωρητικοποίησής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Η  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

 

10.1. Εισαγωγή 

 

Η παρατήρηση, και γενικότερα η έρευνα τάξης, δίνει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να παρατηρήσει πολλά πράγµατα σε ποικίλες διαστάσεις (McDonough, 

2002:140). Ωστόσο, η συγκεκριµένη µελέτη επικεντρώνεται στις διδακτικές επιλογές 

του δασκάλου σε σχέση µε το γλωσσικό µάθηµα. 

Η επιλογή των τµηµάτων που αποτέλεσαν αντικείµενο παρατήρησης έγινε, 

όπως έχει επισηµανθεί, µέσα από την οπτική της ποιοτικής ανάλυσης και του 

ευκαιριακού δείγµατος (opportunistic sample, Altheide, 1996:32). Αποφασίστηκε να 

γίνουν µια σειρά από επισκέψεις ανιχνευτικού χαρακτήρα στα σχολεία όπου λειτουρ-

γούσαν Τάξεις Υποδοχής, ώστε να συζητηθεί µε τους δασκάλους των τµηµάτων 

αυτών η δυνατότητα συνεργασίας, αφού πρώτα γινόταν ενηµέρωση για το σκοπό της 

έρευνας (σε γενικές µόνο γραµµές) και τη διαδικασία διεξαγωγής της. 

Προτιµήθηκε ο τύπος της µη συµµετοχικής παρατήρησης, όπου ο ερευνητής 

δεν εµπλέκεται στις δραστηριότητες του µαθήµατος, έχει όµως τη δυνατότητα να 

έρθει σε επαφή µε τα υποκείµενα που παρατηρεί. Η επιλογή αυτή κρίθηκε κατάλληλη 

για να ξεπεραστεί το πρόβληµα της αντίφασης ανάµεσα στην παρατήρηση και τη 

συµµετοχή, αντίφαση η οποία ενδεχοµένως θα µείωνε τη γνησιότητα της παρατή-

ρησης κι εποµένως τη συνολική εικόνα του ερευνητικού αντικειµένου. 

 

 

10.2. Ο σχεδιασµός και η διαδικασία συλλογής δεδοµένων 

 

Στα πλαίσια της προερευνητικής διαδικασίας έγιναν στις αρχές ∆εκέµβρη του 

2002 ορισµένες πιλοτικές παρακολουθήσεις στα τρία τµήµατα που επιλέχθηκαν. Η 

περίοδος αυτή κρίθηκε ως πιο κατάλληλη, επειδή η λειτουργία των τµηµάτων γινόταν 

πλέον σε µια πιο οργανωµένη και αξιόπιστη βάση. Ο χρόνος της πιλοτικής 

παρακολούθησης µοιράστηκε ισοµερώς στις Τ.Υ. και έφτασε συνολικά τις δώδεκα 

ώρες (δύο δίωρα για κάθε τάξη). 
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Η συγκέντρωση των δεδοµένων έγινε µε κλείδα παρατήρησης που αφορούσε 

γλωσσικές δραστηριότητες και διδακτικές ενέργειες του δασκάλου. Οι συγκεκριµένες 

εννοιολογικές κατηγορίες και υποκατηγορίες δε σχηµατίστηκαν εκ των προτέρων 

αλλά προέκυψαν σταδιακά από την ίδια την πιλοτική παρατήρηση, τις άτυπες συζη-

τήσεις µε τους εκπαιδευτικούς και τη µελέτη της βιβλιογραφίας. Αυτό βοήθησε να 

σχηµατίσουµε µια πρώτη εικόνα του ερευνητικού αντικειµένου πριν επικεντρώσουµε 

το ενδιαφέρον µας στις διάφορες πλευρές του. Με τον τρόπο αυτό, η κλείδα 

παρατήρησης προέκυψε αφενός από τις ανάγκες της έρευνας (τα σηµεία αυτά 

εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία και κατά κάποιον τρόπο τεκµηριώνονται γλωσσο-

λογικά ως επιλογές) και αφετέρου από την προερευνητική διαδικασία, η οποία έβαλε 

και τα όρια (ρεαλιστική βάση γειωµένη στην ίδια την πραγµατικότητα αυτών των 

τάξεων) αυτής της λίστας. Η πιλοτική διαδικασία διευρύνει τις ήδη υπάρχουσες από 

τη βιβλιογραφία κατηγορίες αλλά και καθιστά το εργαλείο συλλογής δεδοµένων πιο 

αξιόπιστο και ρεαλιστικό, αφού γειώνεται στην πραγµατικότητα του συγκεκριµένου 

πλαισίου.  

Η συγκρότηση του συστήµατος των τριών βασικών κατηγοριών και των 

υποκατηγοριών τους πήρε την εξής µορφή: 

                           

∆ιδακτικές ενέργειες που       Καλλιέργεια προσληπτικών ικανοτήτων.  

αποβλέπουν στην:                  Καλλιέργεια παραγωγικών ικανοτήτων. 

                                               Κατάκτηση του γλωσσικού συστήµατος.  

 

Για κάθε κατηγορία υπήρχαν οι εξής υποκατηγορίες: 

Α. Καλλιέργεια προσληπτικών ικανοτήτων: 

Κατανόηση προφορικών οδηγιών, συστάσεων, παραινέσεων  

Κατανόηση γραπτού λόγου  

Β. Καλλιέργεια παραγωγικών ικανοτήτων: 

Παραγωγή προφορικού λόγου. 

Παραγωγή γραπτού λόγου. 

Γ. Γλωσσικό σύστηµα: 

 Γραµµατική. 

 Λεξιλόγιο. 
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Για κάθε υποκατηγορία υπήρχαν ειδικότερα σηµεία που έδωσαν τη δυνατό-

τητα στον παρατηρητή να καταγράψει και να κατανοήσει καλύτερα αυτό που έβλεπε. 

Τα σηµεία αυτά ορίστηκαν µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εννοιολογική τους 

επάρκεια και καταλληλότητα. Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας έχει πρωτεύουσα 

σηµασία να υπάρξει βιβλιογραφική και επιστηµονική τεκµηρίωση αυτών των ση-

µείων ώστε να κατοχυρωθεί η δυνατότητα ένταξής τους σε κάθε κατηγορία (Altheide, 

1996:36). 

Α. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο λόγος του 

δασκάλου έχει αποτελέσει συχνά αντικείµενο παρατήρησης µέσα στην τάξη (βλέπε 

McDonough, 2002:140). Ο λόγος αυτός αποκτά µεγαλύτερη σηµασία όταν απευθύ-

νεται σε αλλόγλωσσους µαθητές µε µειωµένη ικανότητα κατανόησης που δέχονται 

συνεχή γλωσσικά µηνύµατα. Η άσκηση τότε στην «Κατανόηση προφορικών 

οδηγιών, συστάσεων, παραινέσεων» από την µια πλευρά και η αναγκαιότητα 

προσαρµογών των λεκτικών, παραγλωσσικών και εξωλεκτικών επιλογών του 

δασκάλου από την άλλη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες επικοινωνίας και διδακτικής-µαθησιακής αποτελεσµατικότητας. Τα 

σηµεία αυτής της υποκατηγορίας που αφορά τις προσαρµογές του δασκάλου στην 

παραπάνω δεσµευτική διδακτική πραγµατικότητα είναι: ο αργός ρυθµός οµιλίας, η 

λεκτική υπογράµµιση λέξεων ή φράσεων, η επανάληψη των σηµαντικών λέξεων ή 

φράσεων, οι εντολές, η χρήση λεκτικών και εξωλεκτικών µέσων (χρήση λόγου, 

χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου, στάση του σώµατος κ.ά.) ζητήµατα που αποτελούν 

δείκτες επιβεβαίωσης αυτών των προσαρµογών και σηµεία αναφοράς στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία (βλέπε Μήτσης, 2000:265, Constantino, 1994:43).  

Στην υποκατηγορία «Κατανόηση γραπτού λόγου» υπάρχουν τα εξής σηµεία: 

ανάγνωση υψηλόφωνη ή σιωπηρή, ερωτήσεις πάνω στο περιεχόµενο, διόρθωση του 

λάθους, υπόδειξη στρατηγικών ανάγνωσης, χρήση εικόνων, κ.ά. Τα παραπάνω σηµεία 

εντάσσονται στα πλαίσια ανάπτυξης του µηχανισµού της ανάγνωσης και εξοικείωσης 

µε το γραπτό λόγο που εδράζεται στο βασικό τρίπτυχο: αποκωδικοποίηση συµβόλων, 

κατανόηση περιεχοµένου, κριτική στάση απέναντι στο κείµενο (βλέπε Λύκου, 2000). 

Ωστόσο η προερευνητική διαδικασία έδειξε ότι µόνο οι δύο πρώτες περιπτώσεις 

αναπτύσσονται σε κάποιο βαθµό στο πλαίσιο των διδακτικών επιλογών. 

Β. Οι δύο υποκατηγορίες της κατηγορίας «Παραγωγή» αφορούν τις 

διδακτικές επιλογές του δασκάλου που απέβλεπαν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

οµιλίας και της γραφής. Η πρώτη υποκατηγορία, κάτω από τον τίτλο «Παραγωγή 
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προφορικού λόγου» περιελάµβανε: την ενεργοποίηση των προηγούµενων εµπειριών 

των µαθητών , την ενθάρρυνση των µαθητών να αφηγηθούν ένα θέµα, την αιτιολόγηση 

των απαντήσεών τους, το σχολιασµό µιας εικόνας ή µιας φωτογραφίας (βλέπε 

Μαργαρίτη - Σαρακηνού, 1999) κ.ά. 

Η «Παραγωγή γραπτού λόγου» µέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης, 

σύµφωνα µε τη σύγχρονη γλωσσολογική εκδοχή, αποτελεί δίαυλο επίσηµης ή συµβα-

τικής επικοινωνίας, συµβάλλει στη δυνατότητα απόσπασης από τα χωροχρονικά 

συµφραζόµενα (Πολίτης, 2001) και γενικά αποτελεί µέσο ακαδηµαϊκής επιτυχίας. 

Στην περίπτωσή µας τα συγκεκριµένα στοιχεία που συγκροτούν την παραπάνω 

κατηγορία είναι: διάφορες ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου (λ.χ. φτιάξτε µια 

πρόταση µε τη λέξη…), η υπαγόρευση ενοτήτων, η άµεση γραπτή διόρθωση του λάθους 

(στον πίνακα ή στο τετράδιο), το ευανάγνωστο υποδειγµατικό γράψιµο (Carrasquillo & 

Rodriguez, 2002:172) κ.ά.  

Γ. Οι τελευταίες δύο κατηγορίες «Γραµµατική» και «Λεξιλόγιο» 

αναλύθηκαν στα εξής σηµεία: 

Γραµµατική 

Περιεχόµενα διδασκαλίας. 

 Γραµµατικά µορφήµατα (καταλήξεις, προθήµατα, σύνδεσµοι, 

άρθρα). 

 Λεξικά µορφήµατα (ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα) 

(Παυλίδου, 1997:49).  

Στρατηγικές επεξήγησης και ανάπτυξης µεταγλωσσικής συνείδησης. 

 Κανόνες, ορισµοί. 

 Ανάκληση γραµµατικών γνώσεων. 

 Ανατροφοδότηση. 

∆ραστηριότητες. 

 α) Ως προς το είδος: 

 Μετασχηµατισµοί.  

 Ασκήσεις συµπλήρωσης κενών. 

β) Ως προς το στόχο: 

 Ασκήσεις εµπέδωσης. 

Λεξιλόγιο 

 Μορφολογία (π.χ. αθώος-αθωότητα, άνθρωπος-άνθρωποι). 

 Ετυµολογία λέξεων (π.χ. πόλη- πολίτης- πολιτικός)  
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 Σηµασιολογικές σχέσεις (συνωνυµία, αντωνυµία, υπωνυµία, π.χ. 

πλάτανος - δέντρο) (Μήτσης, 2001:50) κ.ά. 

Βέβαια, η γραµµατική και το λεξιλόγιο δεν αποτελούν στηρίγµατα ενός στε-

γανού συστήµατος αλλά µπορούν και θα πρέπει να αποβλέπουν στην επικοινωνιακή 

ικανότητα σε συγκεκριµένα συγκείµενα (contexts) µέσα από το συνδυασµό 

γραµµατικών κανόνων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Eskey, 1997:136). 

Τέλος, στην κλείδα προβλεπόταν µια κατηγορία που αφορούσε τη µορφή που 

έπαιρνε η προσέγγιση των παραπάνω κατηγοριών (π.χ. παραγωγική ή επαγωγική 

προσέγγιση των γραµµατικών φαινοµένων) και η µορφή της διδασκαλίας (µετωπική, 

εταιρική, εξατοµικευµένη, οµαδοσυνεργατική) (βλέπε Ματσαγγούρας, 2000α). 

Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα του κυρίου µέρους της παρατήρησης, αυτό 

οριοθετείται χρονικά από τα τέλη του Γενάρη του 2003 έως τα µέσα του Μάρτη 2003. 

Οι παρακολουθήσεις έφτασαν τις 50 διδακτικές ώρες (ισοµερώς κατανεµηµένες για 

καθένα από τα τρία τµήµατα) και εναλλάσσονταν από τµήµα σε τµήµα. Πρόκειται για 

µια επιλογή, η οποία προστατεύει τον ερευνητή από καταστάσεις ρουτίνας και 

παράλληλα τον διευκολύνει να ευθυγραµµίζεται µε το πρόγραµµα του σχολείου ώστε 

να παρατηρεί διδασκαλίες µε διαφορετικούς µαθητές. 

 

 

10.3. Παρουσίαση δεδοµένων. Σχόλια 

 

Τα δεδοµένα που προέκυψαν από την παρατήρηση οργανώθηκαν σε πίνακες 

και διαγράµµατα για να επιτευχθεί η οπτικοποίησή τους και για λόγους που ευνοούν 

την αξιοποίηση του ποσοτικού στοιχείου στα πλαίσια µιας ποιοτικής έρευνας (Λάζος, 

1998:102, Silverman, 1985:138). Η δηµιουργική σύνθεση του ποιοτικού και 

ποσοτικού εξασφαλίζει ταυτόχρονα την παρουσία αλλά και τη συχνότητα εµφάνισης 

των θεµάτων που καταγράφηκαν κατά τις παρακολουθήσεις (βλέπε Γρόλλιος κ.ά,  

2003:10).  

Η παρουσίαση των δεδοµένων αξιοποίησε τη λογική της πολλαπλής 

προσέγγισης, µια εννοιολογική κατασκευή που χρησιµοποιήθηκε και στη διάρκεια 

της παρατήρησης. Η µορφή που πήρε η συγκεκριµένη προσέγγιση απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα (Baker 2001:48): 
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Πίνακας 10.1 

 Πρόσληψη Παραγωγή 
Προφορικότητα ακρόαση οµιλία 
Εγγραµµατοσύνη ανάγνωση γραφή 

 

Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης καταγράφεται η συχνότητα εµφάνισης 

κάθε δραστηριότητας, κάθε στοιχείου δηλαδή της λίστας που εντάσσεται σε κάποια 

υποκατηγορία. Το είδος των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις υποκατηγορίες 

αφορά το ποιοτικό στοιχείο της παρατήρησης. Τα ποσοστά των κατηγοριών 

εκφράζουν τη συχνότητα εµφάνισης των δραστηριοτήτων στο σύνολο των 

διδασκαλιών και αφορούν το ποσοτικό στοιχείο της παρατήρησης. Η παρουσίαση 

που ακολουθεί συνδυάζει τα στοιχεία του Πίνακα 10.1, σε κάθετη και οριζόντια 

διάσταση. 

 

10.3.1. Πρώτη διάσταση 

Ι. Ο πίνακας 10.2 αναφέρεται στην κατηγορία «προσληπτικές ικανότητες» και 

δείχνει το ποσοστό συµµετοχής (στο σύνολο της παρατήρησης) των διδακτικών 

ενεργειών που εµπίπτουν στις εξής υποκατηγορίες: 

α) Κατανόηση προφορικών οδηγιών, συστάσεων, παραινέσεων.  

β) Κατανόηση γραπτού λόγου. 

 

Πίνακας 10.2 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Κατανόηση προφορικών οδηγιών, … 306  53,0% 
Κατανόηση γραπτού λόγου 271  47,0% 
Σύνολο 577  100,0% 

 

 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

53%

47%  Κατανόηση προφορικών
οδηγιών
Κατανόηση Γραπτού λόγου
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Όπως φαίνεται, το ποσοστό της α΄ υποκατηγορίας είναι 53% και της β΄ 

υποκατηγορίας 47%. Οι προφορικές επιλογές που κάνει ο δάσκαλος του κάθε 

τµήµατος επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στη λεκτική επεξήγηση εννοιών (π.χ. 

«χτίζω» σηµαίνει ότι…) µε πολύ περιορισµένη χρήση εποπτικών µέσων (π.χ. εικόνες 

ή αντικείµενα) αλλά και µε µικρή συµµετοχή της µίµησης. Η λεκτική υπογράµµιση 

λέξεων ή φράσεων παρατηρείται κυρίως σε ερωτήσεις που απευθύνει στους µαθητές. 

Οι ερωτήσεις από άποψη λειτουργίας είναι ερωτήσεις κυρίως εξέτασης (display ques-

tions) π.χ. ποια λέξη έχει την ίδια σηµασία µε…, κι όχι αναζήτησης (referential ques-

tions) π.χ. τι αποτέλεσµα έχει η βροχή στη… (βλέπε Murray & Nhlapo, 2001). 

Παρατηρείται επίσης, συχνά προσαρµογή του λόγου του (αργός ρυθµός οµιλίας, 

παραφράσεις, συνώνυµα), ενώ σπάνια χρησιµοποιεί παραδείγµατα όταν πρόκειται για 

αποσαφήνιση εννοιών (π.χ. «ευχή»). Οι περισσότερες διορθώσεις λαθών γίνονται 

άµεσα, αφορούν την προφορά και σπανιότερα την επιλογή λέξεων, κι αυτό 

δικαιολογείται από την περιορισµένη παραγωγή λόγου από τους ίδιους τους µαθητές 

όπως θα φανεί παρακάτω. 

Οι δραστηριότητες που επιλέγει ο/η εκπαιδευτικός και αποβλέπουν στην 

καλλιέργεια του µηχανισµού της ανάγνωσης περιορίζονται στην υψηλόφωνη 

ανάγνωση από τους µαθητές, στην υποδειγµατική ανάγνωση από τον ίδιο/την ίδια µε 

τους µαθητές συχνά να επαναλαµβάνουν. Η οµαδική ανάγνωση ή η ανάγνωση από 

τον πίνακα καταλαµβάνει ένα µικρό ποσοστό των δραστηριοτήτων. Οι ερωτήσεις που 

απευθύνει ο/η εκπαιδευτικός αναφορικά µε το περιεχόµενο του συγκεκριµένου κάθε 

φορά κειµένου είναι αρκετά περιορισµένες και αφορούν το «πού» και το «τι» (βλέπε 

Βάµβουκας, 2001:227-229). Η ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης (εικασία, χρήση 

εικόνας, το γενικό νόηµα, άντληση συγκεκριµένης πληροφορίας, κατά προσέγγιση 

κατανόηση) είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ τα λάθη που εµφανίζονται και 

διορθώνονται άµεσα είναι κυρίως λάθη φωνολογίας (π.χ. όταν ο µαθητής προφέρει 

/den/ αντί /δen/), τονισµού, συλλαβισµού (π.χ. αντιµετάθεση συλλαβών), στίξης κ.ά. 

Οι αναγνωστικές δραστηριότητες είναι κυρίως ενσωµατωµένες στη διδασκαλία και 

δεν εµφανίζονται οι ιδιαίτερες εκείνες στρατηγικές που θα µπορούσαν να αναδείξουν 

τις ιδιαιτερότητες του διαβάσµατος (Willis, 1996). Τέλος το ποσοστό συµµετοχής της 

σιωπηρής ανάγνωσης είναι αµελητέο και αφορά συνήθως την εκφώνηση των 

ασκήσεων του βιβλίου. 
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ΙΙ. Η δεύτερη κατηγορία, «Παραγωγή», περιλαµβάνει διδακτικές δραστηριό-

τητες που ανήκουν στις υποκατηγορίες: 

α) Παραγωγή προφορικού λόγου 

β) Παραγωγή γραπτού λόγου 

       

Πίνακας 10.3 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Παραγωγή προφορικού λόγου 128 26,6% 
Παραγωγή γραπτού λόγου 353 73,4% 
Σύνολο 481 100,0% 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

27%

73%

Παραγωγή προφορικού
λόγου
Παραγωγή Γραπτού λόγου

 

 

Το ποσοστό δραστηριοτήτων στο σύνολο των διδασκαλιών για τις δύο 

υποκατηγορίες είναι 27% και 73% αντίστοιχα. Η υποκατηγορία «Παραγωγή προφορι-

κού λόγου», δηλαδή οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παραγωγή λόγου, 

επικεντρώνονται στην αιτιολόγηση των απαντήσεων από την πλευρά των µαθητών 

(π.χ. γιατί το «νικώντας» γράφεται µε ω) ενώ αρκετά συχνά, σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες δραστηριότητες και διδακτικές επιλογές της ίδιας υποκατηγορίας, 

εµφανίζεται η ενεργοποίηση προηγούµενων εµπειριών των µαθητών (π.χ. συζήτηση 

για τις χαµηλές θερµοκρασίες στη Ρωσία). Η διδασκαλία, επίσης, τους δηµιουργεί την 

ανάγκη να εκφράσουν απορίες, κι αυτό τους εµπλέκει σε µια διαδικασία οργάνωσης 

της σκέψης και επιλογής λεκτικών µέσων για αποτελεσµατική διαπραγµάτευση του 

νοήµατος. Η εµπλοκή σε δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου (π.χ. φτιάξτε 

µια πρόταση µε… ή σχολιάστε την εικόνα, το θέµα, το κείµενο) δεν είναι τέτοια που να 

προάγει τον προφορικό λόγο των µαθητών. Τέλος, ο διάλογος µεταξύ του/της 
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εκπαιδευτικού και των µαθητών (π.χ. για τις µέρες της εβδοµάδας) εµφανίζεται πολύ 

σπάνια και αφορά θέµατα από τη σχολική ζωή των παιδιών. 

Οι δραστηριότητες που εντάχθηκαν στην υποκατηγορία «Παραγωγή γραπτού 

λόγου» αφορούσαν βασικά την αντιγραφή, την καθ’ υπαγόρευση σύνταξη ενοτήτων 

γραπτού λόγου, την ορθογραφία και τη συµπλήρωση ασκήσεων του βιβλίου. Οι 

επιλογές δηλαδή που έκαναν οι εκπαιδευτικοί εστιάζονται ιδιαιτέρως στις παραπάνω 

περιοχές της δεξιότητας της γραφής. Συχνά, ο µαθητής απαντούσε προφορικά και στη 

συνέχεια έγραφε την απάντηση στον πίνακα ή στο τετράδιό του. Ο/η εκπαιδευτικός 

φρόντιζε επιµελώς να παρουσιάζει καθαρό και ευανάγνωστο γράψιµο ώστε να 

αποτελεί πρότυπο στους µαθητές. Υπήρξαν και καταστάσεις που δηµιούργησαν 

αµηχανία ως προς τη διαχείριση και την αντιµετώπισή τους, όπως για παράδειγµα η 

περίπτωση µιας εννιάχρονης µαθήτριας από την Αλβανία που έγραφε µε κατεύθυνση 

από τα δεξιά προς τα αριστερά. Γενικά, οι δραστηριότητες γύρω από το µηχανισµό 

της γραφής χαρακτηρίζονται ως τυποποιηµένες, µηχανιστικές, χωρίς νόηµα (δεν είναι 

δηλαδή αυτό που στη βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται ως meaningful task) και επιπλέον 

δεν διέπονται από τη λογική της παραγωγής µικρών ή µεγάλων ενοτήτων γραπτού 

λόγου (π.χ. φτιάξτε µια πρόταση µε τη λέξη ή την εικόνα). Τα λάθη διορθώνονται 

αµέσως στο τετράδιο ή τον πίνακα µε υπόδειξη του δασκάλου και αφορούν την 

ορθογραφία, την αντιµετάθεση συλλαβών, τη διακριτότητα των λέξεων κ.ά. 

 ΙΙΙ. Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται µε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην 

οικειοποίηση από την πλευρά των µαθητών στοιχείων του γλωσσικού συστήµατος. 

Στον παρακάτω πίνακα και στο συνοδευτικό διάγραµµα καταγράφεται το 

ποσοστό των δύο υποκατηγοριών µε τη «Γραµµατική» να εµφανίζει συµµετοχή 68% 

και το «Λεξιλόγιο» 32%. 

   

 Πίνακας 10.4 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   
Γραµµατική 242 68% 
Λεξιλόγιο 113 32% 
Σύνολο 355 100% 

 

 

 109



µ

κ

γ

λ

π

π

σ

τ

κ

κ

γ

ε

κ

σ

π

µ

ξ

λ

µ

ό

ρ

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

68%

32%

Γραµµατική

Λεξιλόγιο

Οι δραστηριότητες που αφορούν τη γραµµατική και το λεξιλόγιο είναι κυρίως 

εταγλωσσικού τύπου (γνώση για τη γλώσσα) και πιο συγκεκριµένα αφορούν 

ανόνες (π.χ. τα ρήµατα που τελειώνουν σε /ο/ γράφονται µε ω ή τα κύρια ονόµατα 

ράφονται µε κεφαλαίο στο πρώτο γράµµα), ορισµούς (π.χ. ρήµα είναι το µέρος του 

όγου που…) και ασκήσεις που αποβλέπουν στην εµπέδωση και κατανόηση των 

αραπάνω σηµείων. Ένα άλλο κυρίαρχο κοµµάτι στις διδασκαλίες που 

αρατηρήθηκαν αφορά τα γραµµατικά και λεξικά µορφήµατα, δηλαδή τα µικρότερα 

τοιχεία του γλωσσικού συστήµατος που είναι φορείς νοήµατος, από τον συνδυασµό 

ων οποίων προκύπτουν οι λέξεις (Παυλίδου, 1997:49). Τα πρώτα αναφέρονται σε 

αταλήξεις, προθήµατα, συνδέσµους, προθέσεις, και δηλώνουν, µεταξύ άλλων, 

ατηγορίες γένους, αριθµού, πτώσης, έγκλισης. Τα δεύτερα, σε συνδυασµό µε 

ραµµατικά µορφήµατα, µας δίνουν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τα ρήµατα και κάποια 

πιρρήµατα. Οι δραστηριότητες γύρω από αυτά ή γύρω από κλιτικά παραδείγµατα 

αι τους χρόνους εµφανίζονται µε µεγάλη συχνότητα. Αντίθετα, δραστηριότητες 

ύνθεσης, ανάλυσης και µετασχηµατισµού (π.χ. αποκαθιστώ τη συντακτική δοµή µιας 

ρότασης ή µετατρέπω προτάσεις από τον έναν αριθµό στον άλλον) δεν έχουν ιδιαίτερα 

εγάλη συµµετοχή στη διδασκαλία της γραµµατικής, η οποία φαίνεται να αποτελεί 

εχωριστό κοµµάτι του γλωσσικού µαθήµατος. Τέλος, δραστηριότητες σε επίπεδο 

εξιλογικών µονάδων είναι πολύ περιορισµένες και εστιάζονται βασικά στη 

ορφολογική τους διάσταση (π.χ. σύνθεση λέξεων όπως «γιδοβοσκός», παραγωγή 

πως «άνθρωπος – ανθρωπότητα») καθώς και στις κλίσεις των ουσιαστικών, των 

ηµάτων ή τη χρονική αντικατάσταση ρηµάτων. 
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10.3.2. ∆εύτερη διάσταση 

Μια άλλη διάσταση της παρουσίασης των δεδοµένων θα µπορούσε να είναι ο 

συνδυασµός προφορικότητα (ακρόαση, οµιλία) και εγγραµµατοσύνη (ανάγνωση, 

γραφή). 

 

Ι. Η πρώτη κατηγορία, δηλαδή η «Προφορικότητα», αναλύεται σε δύο 

επιµέρους υποκατηγορίες που παρουσιάζουν τα παρακάτω ποσοστά: 

     

Πίνακας 10.5 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ   
Κατανόηση προφορικών οδηγιών,... 306 71% 
Παραγωγή προφορικού λόγου 128 29% 
Σύνολο 434 100% 

 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

71%

29% Κατανόηση προφορικού
λόγου

Παραγωγή προφορικού
λόγου

 
 

Χαρακτηριστικό σε αυτήν την απεικόνιση είναι η πολύ µικρή εµφάνιση 

δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην παραγωγή προφορικού λόγου από τους 

µαθητές. Ο λόγος του δασκάλου κυριαρχεί κι έχει τα εξής χαρακτηριστικά: προσαρ-

µόζεται από άποψη συντακτικής πολυπλοκότητας σε σχέση µε το επίπεδο, 

υπερισχύουν οι προστακτικές και οι δηλώσεις, βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε το λόγο 

που χρησιµοποιείται σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας και συχνά είναι λόγος 

που ανιχνεύει την κατανόηση από τους µαθητές (comprehension check questions, 

Allwright & Bailey, 1991). 
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ΙΙ. Στην περίπτωση της «Εγγραµµατοσύνης», η υποκατηγορία «Παραγωγή 

γραπτού λόγου», όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα (10.6), φαίνεται να υπερισχύει 

όσον αφορά τη συχνότητα εµφάνισης δραστηριοτήτων που τη συγκροτούν. 

Ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ο σηµαντικός χρόνος που καλύπτουν και οι 

αναγνωστικές δραστηριότητες, και, εποµένως, από την άποψη του χρόνου που 

καταλαµβάνουν στο σύνολο των διδακτικών ωρών θα λέγαµε ότι οι δυο 

υποκατηγορίες είναι µοιρασµένες. 

 

Πίνακας 10.6 

ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ   
Κατανόηση γραπτού λόγου 271 44% 
Παραγωγή γραπτού λόγου 353 57% 
Σύνολο 624 100% 

 

 

ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ

43%

57%

Κατανόηση γραπτού λόγου
Παραγωγή γραπτού λόγου

 

Ο συνδυασµός «Προφορικότητα» - «Εγγραµµατοσύνη» και «Παραγωγή» - 

«Πρόσληψη» αποκτά λειτουργική αξία στην επεξεργασία και παρουσίαση των 

δεδοµένων ανάλογα µε το πού δίνουµε κάθε φορά έµφαση. Αν επικεντρωνόµαστε στη 

µορφή του λόγου (προφορικός - γραπτός) τότε επιλέγουµε το πρώτο διπολικό σχήµα 

(δηλαδή Προφορικότητα - Εγγραµµατοσύνη), ενώ, αν λάβουµε υπόψη τους παρά-

γοντες επικοινωνίας (ποµπό - δέκτη), τότε επιλέγουµε το δεύτερο διπολικό σχήµα 

(δηλ. Παραγωγή - Πρόσληψη) (Μήτσης, 2000:264). 

Τέλος, ο γραπτός λόγος φαίνεται να υπερισχύει του προφορικού, όπως δείχνει 

η παρακάτω σχηµατοποίηση. Αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο σχολιασµού στη 

συνέχεια. 

        

 112



 

 

Συνολικά, για την καλύτερη κατόπτευση του ποσοστού συµµετοχής των 

επιµέρους υποκατηγοριών (δραστηριότητες για την καλλιέργεια των γλωσσικών 

δεξιοτήτων) στις διδακτικές επιλογές των δασκάλων, παρουσιάζουµε τον παρακάτω 

πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα. Η «Παραγωγή γραπτού λόγου» φαίνεται να 

κερδίζει το µεγαλύτερο ποσοστό, ενώ η «Παραγωγή προφορικού λόγου» έχει πολύ 

µικρή συµµετοχή. 

Πίνακας 10.7 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ 434 41,0% 
ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ 624 59,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 1058 100,0% 

 

 

41%

59%

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ

 

 

Πίνακας 10.8 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Κατανόηση προφορικού λόγου 28,9% 
Κατανόηση γραπτού λόγου 25,6% 
Παραγωγή προφορικού λόγου 12,1% 
Παραγωγή γραπτού λόγου 33,4% 
Σύνολο  100,0% 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Κατανόηση προφορικού
λόγου
Κατανόηση γραπτού
λόγου
Παραγωγή προφορικού
λόγου
Παραγωγή γραπτού
λόγου

 
 

 

10.4. ∆ιαφοροποιήσεις, ερµηνεία - κριτική 

 

Η παρατήρηση ανέδειξε, σε ορισµένες περιπτώσεις, µια τυπολογία διδακτικών 

προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων. Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται σύγκριση 

των τριών τµηµάτων σε σχέση µε κάθε κατηγορία χωριστά. Εξετάζεται δηλαδή η 

κατανοµή των δραστηριοτήτων µιας συγκεκριµένης κατηγορίας στα τρία γράµµατα 

που αποτέλεσαν αντικείµενο παρατήρησης. Κατά συνέπεια τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται πρέπει να διαβαστούν σε οριζόντια κατεύθυνση. Ο πίνακας 10.9 

αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις γλωσσικές δεξιότητες, ενώ στον πίνακα 

10.10 καταγράφονται τα ποσοστά των δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην 

εκµάθηση στοιχείων του γλωσσικού συστήµατος. 

 

Πίνακας 10.9  

   ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α Β Γ 
Κατανόηση προφορικών οδηγιών 28,8% 33,3% 37,9% 
Κατανόηση γραπτού λόγου 36,9% 41,0% 22,1% 
Παραγωγή προφορικού λόγου 16,4% 43,0% 40,6% 
Παραγωγή γραπτού λόγου 37,7% 30,3% 32,0% 

 

Πίνακας 10.10 

   ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α Β Γ 
Γραµµατική 17,8% 20,7% 61,6% 
Λεξιλόγιο 17,7% 33,6% 48,7% 

 114



Γραµµατική

Α
Β
Γ

 
 

Η κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων κατανέµεται ανισοµερώς στις τρεις Τ.Υ. 

Επιπλέον, οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών διέφεραν (όχι όµως 

ριζικά). Με αφετηρία τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν παρατηρούµε ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών αναλογικά µε τα ποσοστά που αυτές 

καταλαµβάνουν στο εσωτερικό των γλωσσικών δεξιοτήτων, της γραµµατικής και του 

λεξιλογίου. Από τη διαπίστωση αυτή εξαιρείται η κατηγορία «Παραγωγή Γραπτού 

Λόγου», στην οποία τα ποσοστά των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται σχετικά 

ισορροπηµένα. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από την υπεροχή του γραπτού λόγου 

έναντι του προφορικού. Πρέπει, βέβαια, να επισηµάνουµε ότι η διδακτική οργάνωση 

των δραστηριοτήτων σπάνια έπαιρνε τη µορφή παραγωγικών διερευνητικών 

διαδικασιών. Αντίθετα, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι περισσότερες δραστηριότητες 

επικεντρώνονται σε µηχανιστικές ασκήσεις αντιγραφής και ορθογραφίας και κατά 

συνέπεια δεν είναι επικοινωνιακά και γνωστικά απαιτητικές, δηλαδή δεν εκφράζουν 

σύνθετα νοήµατα σε προφορική ή γραπτή µορφή ούτε απαιτούν υψηλά επίπεδα 

νοητικής συµµετοχής αποπλαισιωµένα από συγκειµενικές και διαπροσωπικές 

ενδείξεις (Cummins , 1999:100-101).  

Ωστόσο, στην κατηγορία «Γραµµατική» παρατηρείται σηµαντική διαφορο-

ποίηση του Γ΄ τµήµατος σε σχέση µε τα άλλα δύο (Α΄ και Β΄). Ο εκπαιδευτικός του 

τρίτου τµήµατος, σε σύγκριση µε τα άλλα δύο τµήµατα, έδινε ιδιαίτερο βάρος στη 

Γραµµατική, σε φαινόµενα που εντάσσονται στην τυπική-ρυθµιστική πλευρά της 

γλώσσας και προσέγγιζε τα φαινόµενα αυτά κυρίως µέσα από κείµενα που είχε 

ετοιµάσει από πριν. Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχουν σε αυτό στοιχεία της 

Γραµµατικο-µεταφραστικής µεθόδου (βλέπε Ψάλτου - Joycey, 1996). Στις υπόλοιπες 

κατηγορίες διαπιστώνουµε µια σχετικά σηµαντική διαφοροποίηση. Για παράδειγµα, 

στην κατηγορία «Παραγωγή Προφορικού Λόγου» παρατηρείται σηµαντική διαφορά 

 115



ανάµεσα στο Α΄ τµήµα από τη µία πλευρά και στα τµήµατα Β΄ και Γ΄ από την άλλη. 

Παράλληλα µε την προηγούµενη σύγκριση τµηµάτων θα µπορούσαµε να 

παρουσιάσουµε και την κατανοµή των δραστηριοτήτων ανά κατηγορία στο 

εσωτερικό των τµηµάτων. Οι παρακάτω πίνακες 10.11, 10.12 και 10.13 δείχνουν σε 

ποια κατηγορία δίνει έµφαση ο κάθε εκπαιδευτικός.  

 

Πίνακας 10.11 

Α ΤΜΗΜΑ 

Κατανόηση προφορικών οδηγιών 25% 

Κατανόηση γραπτού λόγου 31% 

Παραγωγή προφορικού 6% 

Παραγωγή γραπτού  38% 

Σύνολο  100% 

  

Γραµµατική     66% 

Λεξιλόγιο     34% 

Σύνολο     100% 

 

Πίνακας 10.12 

Β ΤΜΗΜΑ 

Κατανόηση προφορικών οδηγιών 27% 

Κατανόηση γραπτού λόγου 31% 

Παραγωγή προφορικού   15% 

Παραγωγή γραπτού   27% 

Σύνολο   100% 

  

Γραµµατική   56% 

Λεξιλόγιο   44% 

Σύνολο   100% 
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Πίνακας 10.13 

Γ ΤΜΗΜΑ 

Κατανόηση προφορικών οδηγιών 35% 

Κατανόηση γραπτού λόγου 18% 

Παραγωγή προφορικού   15% 

Παραγωγή γραπτού   32% 

Σύνολο   100% 

  

Γραµµατική   73% 

Λεξιλόγιο   27% 

Σύνολο   100% 

 

 

Ένα άλλο σηµείο που προέκυψε από την παρατήρηση είναι η επαγωγική 

προσέγγιση που ακολουθούσε ο δάσκαλος (δηλαδή από το παράδειγµα στον κανόνα), 

γειωµένη στο παραδοσιακό διδακτικό σχήµα: παρουσίαση - πρακτική - εξάσκηση - 

επανάληψη (Willis, 1996:134). Βέβαια, η αναγκαιότητα εστίασης στη µορφή είναι ως 

ένα βαθµό αιτιολογηµένη εξαιτίας της φύσης της ελληνικής γλώσσας που είναι 

πλούσια σε µορφολογικά χαρακτηριστικά (Κατσιµαλή, 1999:233, Φιλιππάκη, 1999). 

Οι δύο από τους τρεις εκπαιδευτικούς ήταν αποκλειστικά εξαρτηµένοι από το 

βιβλίο ενώ ο τρίτος εκπαιδευτικός έκανε κάποιες προσπάθειες (έστω και ασυστηµα-

τοποίητα) να εµπλέξει τους µαθητές σε εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως, για 

παράδειγµα, διδασκαλία λεξιλογίου µέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 

Ο βαθµός υποστήριξης πάλι διέφερε από τµήµα σε τµήµα και από δραστη-

ριότητα σε δραστηριότητα. Σε ένα από τα τρία τµήµατα η καθοδήγηση και οι 

παρεµβάσεις του εκπαιδευτικού ήταν υπερβολικές µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

αποµόνωση των µαθητών µεταξύ τους και να απουσιάζει το στοιχείο της 

αλληλεπίδρασης, επιλογή ιδιαίτερα σηµαντική µια και η µαθησιακή δραστηριότητα 

είναι ουσιαστικά ένα συνεργατικό εγχείρηµα (Christie, 1999). Στα υπόλοιπα δύο τµή-

µατα οι εκπαιδευτικοί έδιναν µια σχετική ευελιξία στους µαθητές αλλά και αυτό 

περιστασιακά και µε στρεβλό τρόπο. Ελάχιστες φορές ανέλαβαν οι µαθητές 

πρωτοβουλία να γράψουν για κάτι που τους ενδιέφερε ή να συµφωνήσουν για µια 
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δραστηριότητα. Το ερώτηµα «πόση καθοδήγηση και πότε» αποτελεί βασικό διδακτι-

κό ερώτηµα που αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού ως διδάσκοντα και καθοδηγητή. 

Στην περίπτωση του ελεγχόµενου και καθοδηγούµενου πλαισίου κυριαρχεί ο λόγος 

του εκπαιδευτικού που καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες διδασκαλίας. Τα 

στοιχεία αυτά εξασφαλίζουν στον εκπαιδευτικό το δικαίωµα άµεσης παρέµβασης και 

ελέγχου του µαθησιακού πλαισίου. Η µάθηση βέβαια δεν αποτελεί µια απλή 

διαδικασία αφοµοίωσης ερεθισµάτων, κατά συνέπεια το διδακτικό πλαίσιο πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από φθίνουσα καθοδήγηση ώστε να δίνεται στους µαθητές η 

δυνατότητα επιλογής του τρόπου επεξεργασίας των µορφωτικών δεδοµένων 

(Ματσαγγούρας, 2000β:124-125).   

Το σύνολο των δραστηριοτήτων αποδεικνύει ότι οι δάσκαλοι αγωνιούν για 

την οργάνωση της δουλειάς τους και τα αποτελέσµατα της, ωστόσο οι επιλογές που 

κάνουν δε λαµβάνουν υπόψη το µορφωτικό κεφάλαιο των παιδιών, τις ιδιαιτερότητες 

που παρουσιάζει η διδασκαλία µιας δεύτερης γλώσσας και το διδακτικό υλικό το 

οποίο θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στην κουλτούρα και τις γλωσσικές-

εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλόγλωσσων µαθητών. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό σηµείο των διδασκαλιών είναι ότι δεν παρατη-

ρήθηκε κάποιος ιδιαίτερος τρόπος αξιολόγησης και ανατροφοδότησης ώστε να 

οργανωθούν καλύτερα οι απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις. Συνήθως το κενό 

αυτό κάλυπταν οι εξεταστικές ερωτήσεις που όµως δε συνδέονταν µε κάποιες 

εναλλακτικές µορφές ανατροφοδότησης όπως για παράδειγµα διατύπωση νέας 

ερώτησης, εµπλοκή άλλων µαθητών, επιτονισµός του λάθους για την ανάδειξή του 

κ.ά. (McDonough, 2002:147). 

Σε σχέση µε τα παραπάνω δίνεται η ευκαιρία να επισηµάνουµε τα εξής: 

α) Οι µαθητές στην προσπάθειά τους να αφοµοιώσουν το σύστηµα της 

ελληνικής γλώσσας συχνά κάνουν λάθη. Η ανάλυση των λαθών παράγει περιγραφές, 

ταξινοµήσεις και κατηγοριοποιήσεις και αυτό κατά τη γνώµη µας συνιστά αξιόλογη 

πληροφοριών και ανατροφοδότησης. 

 β) Τα λάθη που εντοπίζονται συχνά στο λόγο των µαθητών αφορούν την 

ορθογραφία, τη στίξη, τις καταλήξεις και γενικότερα την κατηγορία «Μορφοσύ-

νταξη», τη συµφωνία δηλαδή άρθρου-ουσιαστικού-επιθέτου, υποκειµένου- ρήµατος 

καθώς και τα οµόηχα, τις εγκλίσεις και τις πτώσεις (Κατσιµαλή, 1999:238). 

γ) Η παρατήρηση έδειξε ότι ένα µέρος αυτών των λαθών εντοπίζεται και 

αντιµετωπίζεται µε τη χρήση κλιτικών υποδειγµάτων. Επιπλέον, στη διάρκεια της 
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παρατήρησης, εντοπίστηκαν από τον ερευνητή λάθη στη συνδυαστικότητα των 

λέξεων (λεξιλογικές συνάψεις) καθώς και σηµασιολογικά λάθη εξαιτίας των λεπτών 

φωνολογικών αποχρώσεων των λέξεων (Μητακίδου & Τρέσσου, 2002:117). Τα λάθη 

αυτού του είδους µπορούν να δώσουν την ευκαιρία για συστηµατική διδασκαλία των 

βασικών λεξιλογικών συνάψεων ανά λεξιλογικό τοµέα, και σε συνδυασµό µε την 

αποσαφήνιση του περιεχοµένου των λέξεων.  

Ολοκληρώνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, θα ήταν σκόπιµο να προσθέσουµε 

ότι τα λάθη που γίνονται από τους µαθητές αντανακλούν τα στάδια των γνωστικών 

διαδικασιών προκειµένου οι µαθητές αυτοί να οικειοποιηθούν συγκεκριµένες αρχές 

και παραµέτρους της γλώσσας στόχου (Allwright & Bailey, 1991, Mήτσης, 2000:28-

30). Επίσης, τα λάθη αυτά αντανακλούν την εσωτερικευµένη γνώση του συστήµατος 

που έχουν στα διάφορα στάδια κατάκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και µας 

παραπέµπουν στο φαινόµενο της διαγλώσσας (βλέπε Cook, 1993:18) σύµφωνα µε το 

οποίο ο µαθητής προσεγγίζει µε δυναµικό τρόπο τη δεύτερη γλώσσα µε στόχο τη 

συνεχή βελτίωση της γλωσσικής του ικανότητας 

Σε ό,τι αφορά τη µορφή της διδασκαλίας που εφαρµόστηκε, η παρατήρηση 

έδειξε ότι κυριάρχησε η εξατοµικευµένη µορφή, εξαιτίας του µικρού αριθµού µαθη-

τών ανά τµήµα. Αν και αυτό αποτελεί δικαιολογηµένη, ως ένα βαθµό επιλογή, 

ωστόσο θα µπορούσε να καλλιεργηθεί η εταιρική και η οµαδοσυνεργατική 

οργάνωση, αφού σύµφωνα µε τη Χατζηδάκη (2002:246-247), η οµαδοσυνεργατική 

διδασκαλία προωθεί τη συνολική διαδικασία της µάθησης και ενθαρρύνει την 

εµπλοκή των ίδιων των µαθητών σε αυτή. Τέλος, το γεγονός ότι απουσίαζε 

χαρακτηριστικά η συνεργατική µάθηση εξηγεί από µια άποψη το µικρό ποσοστό 

συµµετοχής της παραγωγής προφορικού (παραγωγή προφορικού λόγου 12%) και 

γραπτού λόγου, αφού, σύµφωνα µε τη σύγχρονη διδακτική εκδοχή, η 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία για την εκµάθηση της (Γ2) επιτρέπει πολύ 

περισσότερη παραγωγή λόγου από ό,τι η παραδοσιακή οργάνωση της τάξης 

(Χατζηδάκη, 2002:247). Ωστόσο, η συµµετοχή των µαθητών θα µπορούσε να 

εξασφαλιστεί και µε άλλους τρόπους (όπως για παράδειγµα µε το να δίνει ο δάσκαλος 

στους µαθητές πιο συχνά το λόγο). Επιπλέον, όταν δεν εµπλέκονται όλες οι 

γλωσσικές δεξιότητες στη βάση της παραγωγής και της κατανόησης του προφορικού 

και γραπτού λόγου αλλά υπάρχει µεγαλύτερη συγκέντρωση διδακτικών πρακτικών σε 

µια µόνο γλωσσική περιοχή η εκµάθηση της Γ2 µέσα στην τάξη δεν εξυπηρετείται 

σωστά. Η βελτίωση της επίδοσης των αλλόγλωσσων µαθητών περνάει κατά τη γνώµη 

 119

s
Στο Τρέσσου



µας µέσα από εκείνο το διδακτικό πλαίσιο που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τη 

διαπλοκή όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση προφορικού 

και γραπτού λόγου). Η ανάπτυξη και σύνθεση των επιµέρους γλωσσικών δεξιοτήτων 

µπορεί να συµβάλλει στην ολική προσέγγιση και φυσική κατάκτηση της γλώσσας. 

Όλα τα παραπάνω εξυπηρετούνται καλύτερα όταν οι µαθητές συµµετέχουν σε οµάδες 

που εξασφαλίζουν την επαφή µε το φυσικό λόγο των συµµαθητών τους και την 

εµπλοκή σε αυθεντικές καταστάσεις επίλυσης προβληµάτων στη βάση της ευρετικής 

µάθησης (Collier, 1995).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

 

11.1. Εισαγωγή  

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί ο σκοπός για τον οποίο επιστρατεύεται το 

συγκεκριµένο εργαλείο καθορίζει µια σειρά από επιλογές, βελτιώσεις ή ακόµη και 

ριζικές αλλαγές στις ερευνητικές στρατηγικές και διαµορφώνει µια γόνιµη επαφή 

ανάµεσα στη θεωρία και την πραγµατικότητα που καλείται να εξετάσει. Στην 

περίπτωσή µας, θεωρήσαµε ότι η συνέντευξη µπορεί να λειτουργήσει ως διεισδυτικό 

εργαλείο συλλογής πληροφοριών για τις εµπειρίες και αντιλήψεις των δασκάλων που 

παρατηρήθηκαν.  

Κάθε περίπτωση συνέντευξης διαφέρει ανάλογα µε το περιεχόµενό της, έτσι 

µια συνέντευξη θα µπορούσε να αναζητά πληροφορίες, απόψεις ή περιγραφές και 

αφηγήσεις βιωµένων εµπειριών (Kvale,1996:101). Λίγο πολύ τα στοιχεία αυτά 

συνυπάρχουν στο λόγο του ερωτώµενου, ωστόσο µέσα στους στόχους της παρούσας 

µελέτης είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στο σηµείο «απόψεις και στάσεις» 

(opinions and attitudes), αφού αυτές µπορούν να επηρεάσουν και να προσδιορίσουν 

τις διδακτικές επιλογές των υποκειµένων. 

 

 

11.2. Μεθοδολογικές επιλογές 

 

11.2.1. Οι θεµατικοί άξονες της συνέντευξης 

Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν στους θεµατικούς άξονες που προέκυψαν από 

την παρατήρηση, τις άτυπες συζητήσεις µε τους εκπαιδευτικούς λίγο πριν ή µετά το 

µάθηµα και τη βιβλιογραφία γύρω από τέτοιου είδους ζητήµατα. Οι άξονες 

αποτέλεσαν τα σηµεία αναφοράς και πήραν την εξής µορφή: 
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Α. Στάσεις1 των δασκάλων για την 

Β
Γ

Α

παρουσία αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

στην ελληνική κοινωνία. 

Β. Απόψεις για το γλωσσικό µάθηµα. 

Γ. Επιβεβαίωση (triangulation), δικαιολό- 

γηση των επιλογών που παρατηρήθηκαν. 

Το πρώτο θεµατικό επίπεδο προέκυψε από έναν ευρύτερο προβληµατισµό που 

βλέπει την εκπαίδευση όχι ως ένα αποστειρωµένο πεδίο αποπλαισιωµένο από τις 

επιρροές του ευρύτερου κοινωνικού σύµπαντος αλλά ως ένα χώρο που συµπυ-

κνώνονται αντιφάσεις και κοινωνικές στοχεύσεις (Charlot, 1992:27). Από αυτή τη 

λογική προκύπτει η πρόθεση του ερευνητή να διερευνηθεί η στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους µετανάστες. Ο τρόπος που αντιλαµβάνονται και 

διαχειρίζονται στην πράξη τέτοια ζητήµατα προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό και τη 

διδακτική τους συµπεριφορά, όχι απαραίτητα µέσα από το πολωτικό σχήµα 

«ρατσιστικό – αντιρατσιστικό» αλλά µέσα από διδακτικά κανάλια που είτε 

ενθαρρύνουν την αφοµοίωση είτε στοχεύουν στην δηµοκρατική-πλουραλιστική 

ανάδειξη της ετερότητας (Νούτσος, 2003:43). 

Τα ερωτήµατα του πρώτου θεµατικού άξονα επιλέχθηκαν γιατί θεωρήθηκε ότι 

εξυπηρετούν καλύτερα το περιεχόµενό του και τις στοχεύσεις του. Για παράδειγµα, 

το πρώτο ερώτηµα σχετιζόταν µε την εικόνα που έχουν διαµορφώσει οι 

συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί για τους µετανάστες. Επιχειρείται να διερευνηθεί κατά 

πόσο η προσωπική εµπειρία σφραγίζει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του 

υποκειµένου για την κοινωνική οµάδα «µετανάστες» (Μίτιλης, 1998:152, Troyna & 

Carrington, 1990:97). Ένα άλλο ερώτηµα, αυτό για τα εργασιακά δικαιώµατα των 

µεταναστών / παλιννοστούντων, τέθηκε για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά µε την 

άποψη των ερωτώµενων για ζητήµατα απασχόλησης και εργασιακού ανταγωνισµού 

ανάµεσα σε ντόπιους και αλλοδαπούς εργαζόµενους. Συγκεκριµένα, οι σφυγµοµε-

τρήσεις δείχνουν ότι το 82% εκτιµά αρνητικά την παρουσία των αλλοδαπών και 

θεωρούν πως η παρουσία αυτή επιδρά στην αύξηση της ανεργίας (Κάτσικας & 

Πολίτου, 1999:162). Τέλος, το ερώτηµα για την αξία της πρώτης γλώσσας των 

                                         
1 Οι στάσεις εδώ ορίζονται µε τη γενικότερη σηµασία της λέξης, δηλαδή λαµβάνονται ως τρόπος µε 
τον οποίο ένα άτοµο τοποθετείται σε σχέση µε κοινωνικά αντικείµενα αξίας. Τέτοια αντικείµενα 
µπορεί να είναι διάφορα κοινωνικά ή πολιτικά θέµατα, φυλές, λαοί, κοινωνικές οµάδες (βλέπε 
Ναυρίδης , 1994:137). 
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µεταναστών / παλιννοστούντων για τους ίδιους τέθηκε προκειµένου να συζητηθεί το 

µοντέλο των κοινωνικο-πολιτισµικών διεργασιών που αφορά το κεντρικό ρόλο της 

κατάκτησης της γλώσσας σε σχέση µε τις µεταβλητές αυτοεκτίµηση, συναισθηµατική 

διάσταση, κοινωνική και πολιτισµική απόσταση (Collier & Mason, 1995). 

Ο δεύτερος άξονας δίνει τη δυνατότητα να αντλήσουµε χρήσιµες πληροφορίες 

για το γλωσσικό µάθηµα, την άποψη των υποκειµένων του δείγµατος για τον τρόπο 

κατάκτησης ή εκµάθησης της πρώτης γλώσσας (Γ1), της δεύτερης γλώσσας (Γ2) και 

τις στοχεύσεις που θέτουν. 

Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τη διδασκαλία της Γ2, τα κριτήρια πετυχη-

µένης διδασκαλίας και τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους στις Τάξεις Υποδοχής 

αποτελούν σηµεία που αφενός διαφωτίζουν τα θέµατα που προέκυψαν από την 

παρατήρηση και αφετέρου επισηµαίνουν την αναγκαιότητα να προσφερθούν ενισχυ-

τικά προγράµµατα σε δασκάλους που έρχονται σε επαφή µε την πολυπολιτισµική 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Έρευνες έχουν δείξει (βλέπε λ.χ. Constantino, 1994) 

πως οι εκπαιδευτικοί δεν κατανοούν επαρκώς µε ποιον τρόπο µαθαίνεται µια δεύτερη 

γλώσσα, θεωρούν ότι η παρουσία αλλοδαπών καθυστερεί τους ντόπιους µαθητές και 

πως οι ίδιοι δεν αισθάνονται αρκετά καταρτισµένοι για να διδάξουν τη Γ2. Για 

παράδειγµα, το ερώτηµα που αφορά τις επιδιώξεις της διδασκαλίας τους σε 

αλλόγλωσσους µαθητές στοχεύει να τους δώσει τη δυνατότητα να εκφράσουν την 

άποψή τους για τις διδακτικές τους επιλογές αλλά και να διερευνήσει κατά πόσο οι 

επιλογές αυτές ευθυγραµµίζονται ή εµπνέονται από το πλαίσιο των επιπέδων 

ελληνοµάθειας (Κατσιµαλή, 2001:80). Το ερώτηµα για τον αποτελεσµατικότερο 

τρόπο εκµάθησης της Γ2 στοχεύει να αντλήσει πληροφορίες για το µοντέλο που έχουν 

µέσα στο µυαλό τους οι εκπαιδευτικοί όταν διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε 

αλλοδαπούς µαθητές και κατά πόσο η προσωπική τους θεωρία λειτουργεί ως πεδίο 

άντλησης ιδεών (Constantino, 1994). 

Ο τρίτος άξονας περιλαµβάνει µια σειρά ερωτήσεων που αποβλέπουν στην 

επιβεβαίωση των όσων παρατηρήθηκαν στα συγκεκριµένα τµήµατα (triangulation, 

βλέπε McGroarty & Zhu, 2001, McDonough, 2002) καθώς επίσης στην δικαιολόγηση 

των επιλογών που οι ίδιοι οι δάσκαλοι έκαναν αναφορικά µε το γλωσσικό µάθηµα. 

Τα δύο σηµεία, δηλαδή επιβεβαίωση και δικαιολόγηση, µπορεί να αναδείξουν µια 

τυπολογία απόψεων των δρώντων προσώπων (Πηγιάκη, 1988:153) αλλά και ενδεχό-

µενη αναντιστοιχία λόγου και πράξης αυτών των προσώπων. Τα σηµεία όπου 

εστιάστηκε το ενδιαφέρον της συνέντευξης σε αυτήν την θεµατική κατηγορία 
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αφορούν την απουσία της Γ1 των αλλοδαπών µαθητών από τη διδασκαλία, τη 

σύνδεση διαθέσιµων µέσων-υλικών και στόχων, την απουσία συνεργατικών µορφών 

οργάνωσης, τη διδασκαλία της γραµµατικής και των δυσκολιών της, τα µέτρα αντιµε-

τώπισης της µειωµένης παραγωγής προφορικού λόγου, το πώς αντιλαµβάνονται οι 

εκπαιδευτικοί τη σχέση γραπτού-προφορικού λόγου, τη συνεργασία µε τους γονείς 

και την εκτίµησή τους για το βιβλίο που χρησιµοποιήθηκε. 

 

11.2.2 Ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή της συνέντευξης 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης αποτελούν ένα ευαίσθητο θέµα που ο 

ερευνητής πρέπει να χειριστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε η προσέγγιση των παραπάνω 

θεµάτων να τροφοδοτηθεί µε σηµαντικό υλικό. Ως εκ τούτου, οι συνεντεύξεις πήραν 

τη µορφή συζητήσεων µε κύριο οµιλητή τον ερωτώµενο που είχε τη δυνατότητα να 

αναπτύξει τα θέµατα όπως εκείνος επιθυµούσε. Ο ερευνητής σε αυτήν την περίπτωση 

αξιολογούσε τη συζήτηση και µε διακριτικό τρόπο καθοδηγούσε τον ερωτώµενο 

προσαρµόζοντας τη µορφή και το περιεχόµενο των ερωτήσεων του έτσι ώστε να µη 

θίγεται η ουσία των απαντήσεων (Γρόλλιος, 2003:30). Σύµφωνα µε τις παραπάνω 

προθέσεις, η συνέντευξη είχε χαρακτήρα ηµιδοµηµένης οργάνωσης, δηλαδή 

βασιζόταν σε ένα σύνολο προκατασκευασµένων ερωτηµάτων αλλά συγχρόνως 

επέτρεπε τις τροποποιήσεις όταν αυτό συνέβαλε στον καλύτερο εντοπισµό της 

εµπειρίας του ερωτώµενου. Γι’ αυτούς τους λόγους οι ερωτήσεις δεν ήταν κλειστές 

αλλά του τύπου «τι έγινε», «τι νόηµα έχει», «πώς κρίνεις εσύ αυτή την κατάσταση», 

«γιατί νοµίζεις ότι συµβαίνει αυτό», (Πηγιάκη, 1988:103). 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση και η εµπιστοσύνη του συνε-

ντευξιαζόµενου, υπήρξε προσεχτική ενηµέρωση για τις συνέπειες που θα είχαν οι 

συζητήσεις αυτές στις στοχεύσεις της µελέτης (Kvale, 1996:259). Πραγµατοποιή-

θηκαν το δεύτερο µισό του Μάρτη του 2003, σε χώρο που επέλεξαν οι ίδιοι οι εκπαι-

δευτικοί (προτιµήθηκε ο χώρος του σχολείου), και µαγνητοφωνήθηκαν. Η µαγνητο-

φώνηση και όχι κάποιος άλλος τρόπος καταγραφής (π.χ. βιντεοσκόπηση, σηµειώσεις, 

µνήµη) προτιµήθηκε γιατί δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή να συγκεντρωθεί στη 

δυναµική της συνέντευξης, στους επιτονισµούς, στις παύσεις, του δίνει επιπλέον τη 

δυνατότητα να ξαναγυρίσει για ένα δεύτερο άκουσµα, να κερδίσει χρόνο και να 

αντιµετωπίσει τους περιορισµούς της µνήµης (Kvale, 1996:160). Η αποµαγνητοφώ-

νηση των συνεντεύξεων πήρε τη µορφή γραπτών κειµένων όπου διατηρήθηκε το 

ύφος του προφορικού λόγου, γιατί αυτό συνέβαλε µε ουσιαστικό τρόπο στη 

 124



διασύνδεση των δεδοµένων µε τους αρχικούς θεµατικούς άξονες και στην ανάδειξη 

πλούσιων πληροφοριακών στοιχείων. Η καταγραφή των κειµένων αντιµετώπισε 

όλους εκείνους τους περιορισµούς που εµφανίζει το πέρασµα από τον προφορικό στο 

γραπτό λόγο, δηλαδή από έναν πιο ελεύθερα δοµηµένο λόγο, µε παρουσία συνο-

µιλητή για τη διαπραγµάτευση του νοήµατος σε ένα λόγο ο οποίος είναι αποσπα-

σµένος από τα χωροχρονικά συµφραζόµενα και συγχρόνως πρέπει να εκφράσει τα 

υπονοήµατα, τις συναισθηµατικές σηµασίες µε γραπτά σύµβολα. Στα αποσπάσµατα 

οι αποσιωπήσεις, τα τµήµατα που παραλείπονται και οι πληροφορίες ή οι 

διευκρινήσεις που δίνονται δηλώνονται αντίστοιχα µε τα σύµβολα: …, (…) και [  ]. 

Το σύµβολο (Σ- αριθµός, αριθµός) που θα συνοδεύει τα αποσπάσµατα των κειµένων 

δηλώνει την προέλευσή τους από τις ταξινοµηµένες συνεντεύξεις και τις σελίδες όπου 

περιέχονται (βλέπε Γρόλλιος κ.ά., 2003:32). 

 

11.2.3. Οργάνωση του υλικού. Τρόπος ανάλυσης 

Η επεξεργασία των κειµένων των συνεντεύξεων έγινε µε ανάλυση 

περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία η θεµατική ανάλυση έχει ως αφετηρία τον 

καθορισµό ορισµένου αριθµού θεµάτων που θεωρούνται σηµαντικά και την 

οργάνωσή τους στη συνέχεια σε κατηγορίες (Πάλλα, 1992:48). Τα κείµενα αρχικά 

χωρίστηκαν ανάλογα µε το υποκείµενο της συνέντευξης. Στη συνέχεια έγιναν 

κατηγοριοποιήσεις των απαντήσεων ανάλογα µε το θεµατικό άξονα που εντάσσονταν 

οι ερωτήσεις. ∆ιαµορφώθηκε ένα άτυπο δίκτυο επικοινωνίας ανάµεσα στις 

απαντήσεις και τις υπάρχουσες θεµατικές κατηγορίες. Για παράδειγµα, η ερώτηση 

του τρίτου άξονα «πώς εκτιµάς τη δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας που σου 

δίνει η Τάξη Υποδοχής» µπορεί να δώσει χρήσιµες πληροφορίες για το πώς 

αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί το γλωσσικό µάθηµα, σηµείο του δεύτερου 

άξονα. Έτσι προέκυψε η δυνατότητα εσωτερικής διασύνδεσης µεταξύ των θεµατικών 

ενοτήτων από όπου αντλήθηκαν τα ερωτήµατα. Το παραπάνω δίκτυο µπορεί να 

αποδοθεί σχηµατικά µε τον εξής τρόπο: 

 
ΑΞΟΝΑΣ 

Α 
ΑΞΟΝΑΣ

Β

ΑΞΟΝΑΣ
Γ
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Τα ερωτήµατα της συνέντευξης βοήθησαν στην κατασκευή υποκατηγοριών 

στο εσωτερικό των θεµατικών αξόνων. Οι υποκατηγορίες αυτές διαθέτουν τα 

χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία ορίσαµε τα αρχικά θέµατα (δηλ. στάσεις, γλωσσι-

κό µάθηµα, επιβεβαίωση, αιτιολόγηση). 

Η παρουσίαση που ακολουθεί στην επόµενη ενότητα έχει την εξής οργάνωση 

σε µορφή κειµένου. 

 

π.χ. 
ΑΞΟΝΑΣ Α  

 

 

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ        1      2               3 

 

 

       
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

              (Συνέντευξη 1) 

Σ1            Σ2             Σ3 Σ1            Σ2                  Σ3 Σ1           Σ2              Σ3

 

Η αυτούσια παράθεση των αποσπασµάτων διευκολύνει τον αναγνώστη να 

κατανοήσει όλη τη διαδικασία (interview situation) και τεκµηριώνει την παρουσίαση 

των αποτελεσµάτων. Έτσι ο αναγνώστης προσδίδει µεγαλύτερη αξιοπιστία στους 

ισχυρισµούς του ερευνητή. Τα αποσπάσµατα αυτά, για να συµβάλλουν 

αποτελεσµατικότερα στην ανάδειξη των επίµαχων σηµείων της συνέντευξης, θα 

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του γενικού κειµένου, να γίνονται αντικείµενο 

ερµηνείας και να είναι σύντοµα. 
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11.3. Αποτελέσµατα. Παρουσίαση δεδοµένων 

 

11.3.1 Στάσεις δασκάλων (Άξονας Α) 

Προσωπική επαφή - εµπειρία 

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε ότι η εικόνα που έχουν 

διαµορφώσει οι εκπαιδευτικοί από την προσωπική τους εµπειρία για τους µετανάστες 

και τους παλιννοστούντες διαφέρει, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στο λόγο τους. 

Η εικόνα του πρώτου υποκειµένου είναι µάλλον αρνητική, αφού γίνεται αναφορά σ’ 

ένα συµβάν που δηµιουργεί αρνητική φόρτιση. Ωστόσο, η συµπεριφορά αυτή των 

µεταναστών συνδέεται µε τις οικονοµικές δυσκολίες και τις δυσµενείς συνθήκες 

διαβίωσης. 

«(…) ο ένας µου ήρθε µεθυσµένος ένα πρωί και η κόρη µου (…) θα τη δείρω, 

θα τη µαυρίσω…» 

«Έχουν οικονοµικές δυσκολίες, άλλοι δε δουλεύουν…» 

«(…) ζούνε σε συνθήκες όχι πολύ καλές, σ’ ένα δωµατιάκι πέντε άτοµα» 

         [Σ-1,1] 

Αντίθετα, το δεύτερο υποκείµενο της συνέντευξης εκφράστηκε µε πολύ καλά 

λόγια για τους µετανάστες µε τους οποίους έχει επαφές. Τους θεωρεί καλούς και 

υπεύθυνους οικογενειάρχες µε θετική επίδραση στα παιδιά τους. Πιστεύει ότι δεί-

χνουν ενδιαφέρον για την πρόοδο τους και καταβάλλουν προσπάθειες να τους βοηθή-

σουν στα µαθήµατα. 

«(…) έχω διαµορφώσει καλή εικόνα, (…) είναι άνθρωποι εργατικοί και καλοί 

οικογενειάρχες. Τα παιδιά τους είναι ευγενέστατα (…) ασχολούνται οι γονείς µε 

τα παιδιά, (…) τα διαβάζουν το απόγευµα…» 

[Σ-2,1] 

Ο τρίτος εκπαιδευτικός τους χαρακτηρίζει φοβισµένους µε προβλήµατα στη 

γλώσσα και κατά συνέπεια µε εµφανείς αδυναµίες να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο. Η άποψή του χαρακτηρίζεται από σχετική ουδετερότητα προς τους µετανά-

στες, γεγονός που οδηγεί σε διακοπές της συνεχούς ροής του λόγου του. 

«Άνθρωποι… φοβισµένοι» 

«µαζί µε τ’ άλλα δε γνωρίζουν και οι ίδιοι τη γλώσσα µε αποτέλεσµα να µην 

µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους» 

 [Σ-3,1] 
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Εργασιακά δικαιώµατα 

Η ερώτηση που αφορά τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα µεταξύ αλλοδαπών και 

ντόπιων εργαζοµένων έχει πολιτικό περιεχόµενο και αφορά ένα θέµα που αντιµετω-

πίζεται µε απλουστευτικό τρόπο από την ελληνική κοινωνία. Οι ερωτώµενοι από την 

πλευρά τους, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό ο καθένας, τάχθηκαν θετικά ως προς 

την εξίσωση των εργασιακών δικαιωµάτων. 

Ο εκπαιδευτικός Α ισχυρίστηκε ότι αυτά είναι θέµατα του κράτους κι ότι 

πρέπει να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις για να συµβεί κάτι τέτοιο, όπως είναι η 

άδεια παραµονής, η νοµιµοποίηση κ.ά. 

«(…) είναι θέµατα του κράτους» 

«Θα έπρεπε να έχουν έρθει µετά από άδεια ειδική» 

«(…) όπως γίνονταν (…) µε τους Έλληνες µετανάστες» 

  [Σ-1,1] 

Οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί τάχθηκαν υπέρ της εξίσωσης των εργασιακών 

δικαιωµάτων χωρίς να αναφερθούν σε κάποιους όρους. Μάλιστα υπήρξε υπαινιγµός 

για το τι γίνεται στην πράξη, όπου καταστρατηγούνται τα δικαιώµατα αυτά. Οι 

επιπτώσεις αυτής της εξίσωσης είναι κοινωνικές, ψυχολογικές και εξασφαλίζουν την 

ενσωµάτωση των αλλοδαπών εργαζόµενων στην ελληνική κοινωνία. 

«(…) πρέπει να έχουν τα ίδια, (…) δεν το συζητώ» 

«Τι γίνεται στην πράξη…» 

«(…) έχουν τις ίδιες ανάγκες» 

«Ο πολιτισµός δε φαίνεται µόνο από τα ρούχα που φοράµε αλλά και από το πώς 

συµπεριφερόµαστε…» 

  [Σ-2,1] 

«(…) λογικά ναι…» 

«(…) θα µπορέσουν να υπάρξουν στην ελληνική κοινωνία» 

[δηλ. µε τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα] 

«Έτσι θα βοηθηθεί η ψυχολογία τους, (…) θα παίξει ρόλο και στο παιδί…» 

  [Σ-3,1] 

 

Ιεράρχηση ή όχι των γλωσσών. Η αξία της Γ1

Η κατηγορία ερωτηµάτων που συνδέθηκε µε τη στάση των εκπαιδευτικών για 

τη γλώσσα των µεταναστών περιλαµβάνει δύο ερωτήµατα. Το πρώτο αναφέρεται στη 
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σύγκριση της ελληνικής και της πρώτης γλώσσας των µεταναστών, ενώ το δεύτερο 

ερώτηµα συνδέεται µε το ρόλο της γλώσσας των µεταναστών εδώ στην Ελλάδα. 

Οι δύο από τους τρεις εκπαιδευτικούς (Α και Γ) θεωρούν ότι η γλώσσα των 

αλλοδαπών και των παλιννοστούντων είναι εξίσου σηµαντική µε την ελληνική 

γλώσσα γι’ αυτό θα πρέπει να τη µαθαίνουν. 

«Ναι ασφαλώς θα πρέπει να την µαθαίνουν κιόλας» 

«Μπορεί να ξαναγυρίσουν στον τόπο τους» 

 [Σ-1,1] 

 Ο ένας από τους δύο µάλιστα φαίνεται να θεωρεί την πρώτη τους γλώσσα ως 

όχηµα κατάκτησης και της ελληνικής. Είναι ένα σηµείο στο οποίο η σύγχρονη 

βιβλιογραφία για ζητήµατα διγλωσσίας αναφέρεται ως «αρχή της αλληλεπίδρασης 

των γλωσσών» (Cummins, 1999). 

«Ναι (…) γιατί έτσι θα µπορέσουν να έλθουν στο νέο γλωσσικό ιδίωµα που 

παρουσιάζεται τώρα πλέον στην καινούργια τους ζωή…, γιατί µέσα από αυτή 

[προφανώς εννοεί την πρώτη τους γλώσσα] θα µάθουν µια έννοια, µια 

καινούρια λέξη» 

 [Σ-3,1] 

Ο εκπαιδευτικός Β υποστήριξε πως όλες οι γλώσσες είναι σεβαστές µόνο που 

η ελληνική, χωρίς να µπορεί ο ίδιος να το τεκµηριώσει, έχει µεγαλύτερο πλούτο. 

Πρόκειται για ένα σηµείο που παραπέµπει στη διαµάχη περί οριζόντιας ή κάθετης 

αξιολόγησης των γλωσσικών συστηµάτων (Φραγκουδάκη, 1987:33).  

«(…) ε… όλες οι γλώσσες είναι σεβαστές. Αυτό που ξέρω, που λέµε είναι ότι η 

ελληνική γλώσσα έχει µεγάλο πλούτο. Για παράδειγµα “πέτρα” έχουµε πολλές 

λέξεις (…). ∆εν ξέρω αν συµβαίνει το ίδιο µε τις γλώσσες των Αλβανών…» 

 [Σ-2,2] 

Όσον αφορά το ερώτηµα για την αξία και το πόσο απαραίτητη είναι η πρώτη 

τους γλώσσα εδώ στην Ελλάδα, και οι τρεις ερωτώµενοι συµφώνησαν ότι είναι 

σηµαντική γι’ αυτούς και πρέπει να τη διατηρούν, γιατί έτσι θα διευκολυνθούν στην 

αγορά εργασίας, θα διατηρήσουν την εθνική τους συνείδηση και γιατί η διατήρησή 

της έχει λειτουργική αξία αφού «υπάρχουν αρκετοί µετανάστες». 

Εδώ βέβαια παραβλέπεται ο ρόλος της Γ1 στην ακαδηµαϊκή ανάπτυξη της Γ2 

αλλά και η συµβολή της πρώτης στην επικοινωνία µεταξύ των µελών της οικογένειας 

όταν αυτή υποβοηθεί τη γνωστική ωρίµανση (Collier & Mason, 1995). 
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11.3.2. Το γλωσσικό µάθηµα (Άξονας Β) 

Ιδιαιτερότητες στη στοχοθεσία του µαθήµατος της γλώσσας ως δεύτερης µέσα 

από τις επιδιώξεις των εκπαιδευτικών. 

Το πρώτο ερώτηµα του δεύτερου θεµατικού πλαισίου της συνέντευξης επιχεί-

ρησε να κάνει τους εκπαιδευτικούς να µιλήσουν για τις επιδιώξεις τους όταν 

διδάσκουν γλώσσα σε ντόπιους µαθητές και σε αλλόγλωσσους µαθητές. Η ανάλυση 

των απαντήσεων µε βάση λέξεις ή φράσεις - κλειδιά στα πλαίσια της ποιοτικής 

ανάλυσης έδειξε ότι προκειµένου για τους αλλοδαπούς µαθητές, στόχος των 

δασκάλων είναι να κατακτήσουν τη γλώσσα, να εξοικειωθούν µε το γραπτό λόγο 

(µηχανισµό ανάγνωσης και γραφής), να γνωρίσουν τα γραµµατικά φαινόµενα, να 

εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να βοηθηθούν στη σωστή άρθρωση των 

εκφωνηµάτων. 

«(…) να κατακτήσουν τη γλώσσα, να τη χρησιµοποιούνε σε απλές κουβέντες…» 

 [Σ-1,2] 

«Χοντρά, χοντρά (…), να κατακτήσουν το µηχανισµό ανάγνωσης (…) και να 

γράφουν (…) και να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους (…) να µπορούν να µάθουν 

τη γλώσσα [ίσως εννοείται το σύστηµα]» 

 [Σ-2,2] 

Για τους ντόπιους µαθητές επιδιώκεται να κατακτήσουν τη γλώσσα, να 

γνωρίσουν τα γραµµατικά φαινόµενα αλλά και, όπως επισηµάνθηκε και από τους 

τρεις ερωτώµενους, να υλοποιηθούν οι στόχοι που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

και το βιβλίο του δασκάλου. 

«(…) ό,τι επιδιώκεται από το Α.Π. και το βιβλίο του δασκάλου…» 

 [Σ-1,2] 

«(…) είναι αυτά που καθορίζει το Α.Π., (…) οι σκοποί που δε να σα πω τώρα το 

Α.Π…» 

 [Σ-2,2] 

«(…) ανάλογα µε το επίπεδο (…) Κυρίως γραµµατικά φαινόµενα» 

 [Σ-3,2] 

 

Πετυχηµένη διδασκαλία. Μακροπρόθεσµοι στόχοι. 

Από τις απαντήσεις σχετικά µε τους στόχους που θέτουν οι εκπαιδευτικοί 

τόσο στα πλαίσια µιας διδασκαλίας όσο και µακροπρόθεσµα στο τέλος της χρονιάς 

προκύπτουν κοινά σηµεία αλλά και επιµέρους, όχι έντονες, διαφοροποιήσεις. 
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Συγκεκριµένα ο πρώτος ερωτώµενος ισχυρίζεται ότι η ανάγνωση, η γραφή και η 

κατανόηση του λόγου είναι µέσα στις άµεσες προτεραιότητες. 

« θα πρέπει να µάθει να διαβάζει, να γράφει όπως ένας δικός µας…» 

«στην κανονική τάξη (…) να τα καταλαβαίνει αυτά που ακούει (…) τουλάχιστον 

µερικά πράγµατα» 

 [Σ-1,2] 

Ο δεύτερος ερωτώµενος θεωρεί ότι η πετυχηµένη διδασκαλία πρέπει να 

ικανοποιεί τους στόχους που έχουν τεθεί βασικά γύρω από το γραπτό λόγο, ενώ στο 

τέλος της σχολικής χρόνιας θα πρέπει να κατέχουν το µηχανισµό της γραφής και της 

ανάγνωσης σε µεγαλύτερες ενότητες λόγου, δηλαδή σε επίπεδο κειµένου, ενός απλού 

κειµένου όπως διευκρινίζεται. 

«(…) αν καταφέρουν να το προφέρουν, να το γράφουν, να το αναγνωρίζουν 

νοµίζω πως πέτυχε» 

 [Σ-2,3] 

«τουλάχιστον για τους µαθητές που δε ξέρουν καθόλου τη γλώσσα, να ξέρουν να 

γράφουν, να διαβάζουν και να το κατανοούνε (…) ένα απλό κείµενο και επίσης 

να µπορούν να γράψουν µια απλή πρόταση…» 

 [Σ-2,3] 

Τέλος, ο τρίτος εκπαιδευτικός, αφού διευκρινίζει τις διαφορετικές απαιτήσεις 

του κάθε επιπέδου γλωσσοµάθειας, επικεντρώνεται στην κατανόηση του λόγου του, 

στη νοηµατική επεξεργασία των κειµένων, στον αλφαβητισµό και την εµβάθυνση στα 

γραµµατικά φαινόµενα και στους κανόνες της γραµµατικής. Γενικά δείχνει ιδιαίτερη 

προτίµηση στη ρυθµιστική πλευρά της γλώσσας. 

«(…) να καταλαβαίνουν αυτό που διδάσκονται (…) νοηµατική διαδικασία 

κειµένου» 

«να φτάσει στο επίπεδό του (…) να δείξει (…) γραµµατικά φαινόµενα, την 

ανάγνωση τη γραφή…» 

«(…) να µην το πω κανόνες, εγώ όµως θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες 

[εννοεί στη γραµµατική] σ’ αυτά τα παιδιά» 

 [Σ-3,2] 

 

Θεωρίες µάθησης της Γ2

Οι δύο από τους τρεις ερωτώµενους (Α και Β) πιστεύουν ότι µέσα από την 

ενεργοποίηση των ίδιων των παιδιών επιτυγχάνονται τα καλύτερα µαθησιακά 
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αποτελέσµατα. Η αλληλεπίδραση µε τους συµµαθητές τους είναι ασφαλής δρόµος για 

την αυθόρµητη και ουσιαστική ανάπτυξη των γλωσσικών λειτουργιών µέσα από 

επικοινωνιακές καταστάσεις. Ο γραπτός λόγος και πάλι προβάλλεται ως το κλειδί της 

επιτυχίας. 

«Μαθαίνουν από ό,τι ξέρω τη ξένη γλώσσα πιο καλά µε την τριβή τους µε τους 

συνανθρώπους τους (…) από την καθηµερινή πράξη» 

«στην τάξη εδώ… αναγνωρίζουµε τα γράµµατα, γράφουµε προτάσεις…» 

 [Σ-1,2] 

Ο καλύτερος τρόπος βέβαια είναι η τριβή (…) η επαφή, η επικοινωνία µε τα 

παιδιά, το δάσκαλο (…) εκεί παίζεται το µεγάλο παιχνίδι…» 

 [Σ-2,3] 

Ο τρίτος εκπαιδευτικός (Γ) διαφοροποιείται κάπως, αφού ισχυρίζεται ότι τα 

κείµενα και η γραµµατική είναι τα βασικά εργαλεία για την εκµάθηση της Γ2. 

Επικαλείται για να τεκµηριώσει την παραπάνω θέση τα πετυχηµένα αποτελέσµατα 

που είχαν οι προσωπικές επιλογές του / της. 

«(…) θεωρώ ότι τα κείµενα είναι βασικός τρόπος για να µπορέσει να µπει τα 

παιδί καλύτερα πιο βαθιά στη γραµµατική. Από κει µέσα θα βγάλει πολλά 

πράγµατα (…). Το έχω κάνει σχεδόν στα 2/3 της χρονιάς (…) έχω δει 

σηµαντικά αποτελέσµατα…» 

 [Σ-3,3] 

 

11.3.3 Επιβεβαίωση - αιτιολόγηση επιλογών (Άξονας Γ) 

Η απουσία της Γ1

Από την επεξεργασία των κειµένων και από την παρατήρηση διαπιστώθηκε 

ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να φανταστούν ποιο ρόλο µπορεί να παίξει η 

πρώτη γλώσσα των αλλόγλωσσων µαθητών. Είτε έµµεσα είτε άµεσα δηλώνουν ότι δε 

γνωρίζουν αλβανικά, ρωσικά ή άλλες γλώσσες κι έτσι, εντελώς φυσιολογικά δεν 

αντιλαµβάνονται µε ποιον τρόπο θα µπορούσε να συµβάλλει σε µια πιο αποτελε-

σµατική διδακτική προοπτική. Αυτό είναι ένα σηµείο που παρουσιάζει µεγάλο 

ενδιαφέρον, όµως είναι έξω από τους στόχους της παρούσας ενότητας. Επίσης, στα 

πλαίσια της εσωτερικής δικτύωσης των αξόνων µπορεί να συνδεθεί µε την 

υποκατηγορία του ίδιου θεµατικού κύκλου «συνεργασία µε γονείς». 
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Ο τρίτος εκπαιδευτικός (Γ) υποστηρίζει ότι θα µπορούσε να υπάρξει ένας 

συνδυασµός της χρήσης των δύο γλωσσών, ωστόσο αυτό, κατά τη γνώµη του, θα 

ήταν ωφέλιµο µόνο για τα πρώτα στάδια των αρχαρίων. 

«∆εν ξέρω [για το θέµα ενσωµάτωσης της Γ1 στη διδασκαλία]. Πάντως δεν 

έχω δυνατότητα να ξέρω ρωσικά ή αλβανικά ούτε να τα χρησιµοποιώ» 

[Σ-1,3] 

«∆εν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό αλλά δε θα µπορούσε να γίνει και 

διαφορετικά…» 

«∆εν έχω τέτοια εµπειρία…» 

 [Σ-2,3] 

«Σε συνδυασµό µπορεί να συµβεί αυτό [εννοεί τη χρήση της Γ1 των µαθητών]. 

Όχι όµως πάντα. ∆ε θα ήταν καλό αργότερα (…) δε θα έπρεπε να 

χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός αυτός (…) δηλ. της παλιάς γλώσσας και της 

καινούργιας που µαθαίνουν» 

 [Σ-3,3] 

Στη συνέχεια, στο εσωτερικό του τρίτου άξονα έγιναν ορισµένες 

οµαδοποιήσεις συναφών σηµείων και ένταξής τους σε υπερκείµενες κατηγορίες. Η 

επιλογή αυτή έγινε στα πλαίσια αντιµετώπισης του προβλήµατος κατακερµατισµού 

του υλικού και απέβλεπε στην κατασκευή περισσότερο ευέλικτων µορφών 

οργάνωσης και παρουσίασής του (Altheide, 1996:41). 

∆ιδακτικές επιλογές 

Μορφή διδασκαλίας 

Προφορικός - λόγος 

Παραγωγή λόγου 

Λεξιλόγιο 

∆υσκολίες. Αντιµετώπιση 

Υλικά µέσα 

Γραµµατική 

Λάθη γενικότερα 

 

∆ιδακτικές επιλογές 

Οι τρεις εκπαιδευτικοί εκτιµούν θετικά τη δυνατότητα εξατοµικευµένης 

προσέγγισης που τους δίνει η Τ.Υ. λόγω των ολιγοµελών τµηµάτων. Η προσέγγιση 

αυτή τους εξασφαλίζει αµεσότητα, καλύτερους όρους διεξαγωγής της διδασκαλίας 

και γενικά καλύτερη οργάνωση. ∆εν έχουν σκεφθεί κάποια άλλη µορφή διδασκαλίας, 

όπως για παράδειγµα οµαδοσυνεργατική, εταιρική κ.ά. 

«Ναι υπάρχει αµεσότητα, επαφή, µπορείς να δουλέψεις πολύ πιο άνετα, όταν 

είναι ολιγοµελή τα τµήµατα αυτά…» 
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 [Σ-3,4] 

«Ε…; κάποια άλλη µορφή διδασκαλίας δε µπορώ να σκεφτώ τη στιγµή αυτή…» 

 [Σ-2,4] 

Ο εκπαιδευτικός Α δεν κάνει κάποιους ιδιαίτερους χειρισµούς που διακρίνουν 

τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Συνδυάζει τα δύο είδη χωρίς να εστιάζει τους 

διδακτικούς του στόχους σε κάποια επιµέρους δεξιότητα (τουλάχιστον συνειδητά), 

ώστε να γίνει στη συνέχεια µια σύνθεση των επιµέρους δραστηριοτήτων και των 

γλωσσικών επιπέδων. Η παραγωγή προφορικού λόγου περνάει µέσα από το 

σχολιασµό ή την περιγραφή κωδικοποιήσεων όπως είναι οι εικόνες, οι φωτογραφίες 

και άλλα εξωτερικά ερεθίσµατα. Η επιλογή αυτή κατά τη γνώµη του λειτουργεί 

υποβοηθητικά για την υπέρβαση των γλωσσικών αναστολών που εµφανίζουν 

συνήθως οι αρχάριοι οµιλητές. Τέλος, η χρήση ξεχωριστού τετραδίου συµβάλλει 

στην καλύτερη εµπέδωση του λεξιλογίου αφού δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως 

εξωτερική µνήµη και κατά συνέπεια βοηθάει στην επανάληψη. 

«(…) το ένα καλύπτει το άλλο, συνδυάζοντας [εννοεί προφορικό και γραπτό 

λόγο] για καλύτερη εµπέδωση, καλύτερα αποτελέσµατα…» 

«(…) προσπαθούµε να το σχολιάσουµε, (…), να εξασκήσουν το λόγο και να 

χρησιµοποιήσουν λέξεις, να κοινωνικοποιηθούν, (…) να λένε τη γνώµη τους» 

 [Σ-1,5] 

Ο εκπαιδευτικός Β υποστήριξε πως µέσα από το σχολιασµό εικόνων ή 

κειµένων µπορείς να δώσεις πολλά ερεθίσµατα για να παράγει λόγο ο µαθητής. Τα 

ερεθίσµατα αυτά ενδεχοµένως να προέρχονται από την καθηµερινή εµπειρία των 

µαθητών. Έκανε µια µικρή διάκριση µε τον γραπτό λόγο για τον οποίο υποστήριξε 

ότι είναι πιο τυποποιηµένος. Η καλλιέργεια του έρχεται µέσα από το «σκέφτοµαι και 

γράφω» κι από τις ασκήσεις του βιβλίου. Επιπλέον βλέπει πως έτσι εξασκούνται και 

στην ορθογραφία. 

Επίσης, από την ανάλυση του λόγου του φαίνεται πως θεωρεί αρκετά 

σηµαντικές τις διαδικασίες που υποβοηθούν την παραγωγή προφορικού λόγου π.χ. 

χρήση εικόνων, γιατί έτσι πυροδοτείται αποτελεσµατικά η οµιλία των µαθητών. Για 

το τετράδιο λεξιλογίου επιβεβαίωσε την αξία της χρήσης του, γιατί κατά τη γνώµη 

του έτσι εµπεδώνονται οι άγνωστες λέξεις και επίσης βοηθάει στην οργάνωση 

λεξιλογίου που δεν είναι λειτουργικό (λέξεις που δε χρησιµοποιούνται συχνά). 

«Στον προφορικό λόγο (…), µπορεί να πιαστούµε από οτιδήποτε για να 

µιλήσουµε. Στον γραπτό λόγο τώρα είναι λίγο τα πράγµατα πιο τυποποιηµένα. 
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Χρησιµοποιώ τις ασκήσεις που έχει το βιβλίο, το “σκέφτοµαι και γράφω”, (…) 

την άσκηση της ορθογραφίας…» 

 [Σ-2,5] 

Ο εκπαιδευτικός Γ δε διαφοροποιεί, όπως είπε, τη διδασκαλία του µέσα από 

ξεχωριστές δραστηριότητες για το γραπτό και προφορικό λόγο. Ακολουθεί τις ίδιες 

δραστηριότητες, κάτι που κάνει κάπως ασαφή τη στρατηγική που έχει στο µυαλό του 

για την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων. 

Όσον αφορά το σχολιασµό εικόνων και κειµένων, πιστεύει ότι είναι κάτι πολύ 

χρήσιµο, αφού έτσι διευρύνεται το υπάρχον λεξιλόγιο, οικοδοµούνται ασφαλέστερα 

οι έννοιες και διευκολύνεται η οµιλία. Το τετράδιο του λεξιλογίου βοηθάει στην 

αρµονική λειτουργία της µνήµης, στην βελτίωση των ορθογραφικών λαθών και στην 

εκµάθηση του λεξιλογίου που δε χρησιµοποιείται συχνά εκτός σχολείου. 

«Όχι, συνήθως είναι ίδιες οι δραστηριότητες (…) χρησιµοποιείς και τα δύο 

ταυτόχρονα» 

«(…) το κάνω συχνά [εννοεί το σχολιασµό εικόνων-κειµένων] για να 

µπορέσουµε να µπούµε σε µια διαδικασία αντιµετώπισης της έννοιας, (…) 

δηµιουργούµε µια νέα λέξη γι’ αυτούς» 

                                                          [Σ-3,5] 

 

Τα προβλήµατα και η αντιµετώπισή τους 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί επιδει-

νώνονται από την ελλιπή ενηµέρωση που έχουν για ζητήµατα διδακτικής της ελληνι-

κής ως δεύτερης. Φαίνεται συχνά να αυτοσχεδιάζουν ή να καταφεύγουν σε επιλογές 

που έχουν δοκιµαστεί σε ντόπιους µαθητές. Για να ξεπεράσουν προβλήµατα επικοι-

νωνίας µε τους µαθητές τους χρησιµοποιούν αντικείµενα, εικόνες από το γύρω χώρο, 

µιµητική, ενώ κάποια στιγµή χρησιµοποιήθηκε ως διερµηνέας άλλος µαθητής της 

ίδιας εθνικότητας. 

Οι ίδιοι πιστεύουν ότι, αν διέθεταν περισσότερες γνώσεις αλλά και µέσα τα 

πράγµατα δε θα ήταν ίδια. Στη γραµµατική, οι δύο από τους τρεις υποστηρίζουν ότι 

δε συναντούν έντονα προβλήµατα, ενώ ο τρίτος (εκπαιδευτικός Γ) παραδέχεται πως 

οι µαθητές του δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σηµασία των γραµµατικών 

κατηγόριων (πτώσεις, αριθµοί, χρόνοι κ.ά.), όταν χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες 

ορολογίες (π.χ. τι είναι πτώση). 
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Τα λάθη που γίνονται αφορούν βασικά την εκφορά των φθόγγων (αλλόφωνα 

[c]ουρανικό π.χ. κερί, [k] υπερωικό π.χ. καλός), τις κλίσεις ονοµάτων και ρηµάτων, τη 

διάκριση του γένους των ουσιαστικών εξαιτίας της παρεµβολής της πρώτης τους 

γλώσσας (π.χ. το τραπέζι στα αλβανικά είναι αρσενικό) και τις καταλήξεις των 

ρηµάτων σε σχέση µε τα πρόσωπα και τους χρόνους. 

«(…) δεν είχα καµία ενηµέρωση από κανέναν, (…) θα µας λέγανε έτσι γίνεται η 

διδασκαλία…» 

«όταν έχεις υλικό δουλεύεις µε έναν α΄ τρόπο (…). Ασφαλώς δε θα ήταν το 

ίδιο» 

«(…) προφέρουν αλλιώς τα γράµµατά µας…» 

«(…) µε τη γραµµατική ό,τι δυσκολία συναντάς και µε τα δικά µας» 

 [Σ-1,4] 

«[για τα προβλήµατα κατανόησης] (…) πρέπει να ορµάς πάνω στο φόβο για να 

ξεφοβηθείς» 

«(…) είναι περισσότερο η κατανόηση (…) … οι πτώσεις … τι είναι 

ονοµαστική…» 

«[για τα λάθη] καταληκτικά, βέβαια, στις καταλήξεις, (…) τις καταλήξεις του 

ενεστώτα, το ρήµα είµαι …, (…) προσπαθούµε µε τις καταλήξεις, κλίνουµε, 

ξανακλίνουµε τα ρήµατα (…) τα πρόσωπα…» 

 [Σ,2, 4 και 5] 

«(…) θα ήταν καλύτερο να υπήρχαν εποπτικά µέσα…» 

«(…) δε συνάντησα κάποια δυσκολία έντονη [εννοεί στη γραµµατική] (…) εάν 

τυχόν το παιδί δε διαβάζει (…). Το διαπιστώνει κανείς και στα ντόπια 

παιδιά…» 

«Συνήθως δυσκολίες είναι στα ουσιαστικά, µπερδεύουν τα γένη (…), στην 

αλβανική το τραπέζι δεν είναι ουδέτερο αλλά αρσενικό» 

 [Σ-3,5] 

 

Συνεργασία µε γονείς 

Οι εκπαιδευτικοί δεν έρχονται συχνά σε επαφή µαζί µε τους γονείς των 

µαθητών και η συνεργασία τους περιορίζεται στον έλεγχο του µαθήµατος που τα 

παιδιά διδάχθηκαν στο σχολείο, στον έλεγχο της ορθογραφίας και στην εµπέδωση 

καθηµερινών γλωσσικών ζητηµάτων (π.χ. γνώση των ηµερών της εβδοµάδας, των 
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εποχών κ.ά.). Ωστόσο είναι φανερό ότι οι δυνατότητες των γονιών, όπως τουλάχιστον 

οι ίδιοι διαπιστώνουν, είναι πολύ περιορισµένες κι αυτό συχνά τους αποθαρρύνει. 

 

Το βιβλίο 

Για το βιβλίο που προσφέρεται στις Τ.Υ. οι απαντήσεις ποικίλουν. Ο 

εκπαιδευτικός Α δήλωσε πως δεν το χρησιµοποίησε καθόλου γιατί είχε µαθητές πολύ 

αρχάριους κι έτσι προτίµησε να δουλέψει µε τη «Γλώσσα» της Α΄ τάξης (η 

παρατήρηση έδειξε ότι γίνεται χρήση και του βιβλίου Γλώσσας Β΄ τάξης). 

Ο δεύτερος εκπαιδευτικός (Β) διαπίστωσε ότι του ταιριάζει καλύτερα το 

«Ανοίγω το παράθυρο» γιατί του άρεσε η εικονογράφηση και η διαβάθµισή των 

δυσκολιών που έχουν οι ασκήσεις. 

Ο τρίτος θεωρεί ότι οι ασκήσεις του (που συνήθως είναι δοµιστικού 

χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα συµπλήρωση κενών) δε βοηθάνε αρκετά τους 

µαθητές όµως παρ’ όλες τις ενστάσεις το χρησιµοποίησε. 

Τέλος, οι δύο από τους τρεις εκπαιδευτικούς (Β και Γ) θα ξαναδούλευαν σε 

Τ.Υ. ενώ ο εκπαιδευτικός Α όχι, γιατί όπως υποστήριξε «πρέπει να έχεις πολλά 

πράγµατα στο κεφάλι σου». Αντίθετα, οι άλλοι δύο θεωρούν ότι η Τ.Υ. σε βοηθάει να 

πραγµατωθείς ως εκπαιδευτικός. 

 

 

11.4. Ερµηνευτικά σχόλια 

 

Είχαµε πει αρχικά πως η συνέντευξη χρησιµοποιήθηκε ως ένα διεισδυτικό 

εργαλείο συλλογής πληροφοριών ώστε να συµβάλλει µε αποτελεσµατικό τρόπο στην 

καλύτερη προσέγγιση του αντικειµένου. 

Τα αποτελέσµατά της συµπυκνώνουν σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο µε τον 

οποίο αποφασίζουν να δράσουν οι διδάσκοντες του δείγµατος. Επιχειρώντας µια 

τέτοια προσέγγιση εστιάζουµε το ενδιαφέρον µας στα παρακάτω σηµεία που εµφανί-

ζονται ενταγµένα στις αρχικές κατηγορίες-άξονες που συγκροτήσαµε για να προσα-

νατολιστούµε καλύτερα. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή τη δοµή προέκυψαν οι παρακάτω 

αξιοσηµείωτες παρατηρήσεις. 
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Α΄ άξονας 

Σκοπός της ανάλυσης είναι να µας πληροφορήσει όχι µόνο αν ένα άτοµο έχει 

ή δεν έχει µια στάση αλλά και πόσο θεωρεί τον εαυτό του µέρος του προβλήµατος 

ώστε να φανεί η ενδεχόµενη αντίδραση όταν το άτοµο αυτό κληθεί να αντιµετωπίσει 

µια συγκεκριµένη κατάσταση (Ναυρίδης, 1994:142). 

Στην περίπτωσή µας, η στάση των υποκειµένων της έρευνας φαίνεται να είναι 

θετική απέναντι στην παρουσία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων στην ελληνική 

κοινωνία. Η στάση τους διαµορφώνεται κάτω από την επίδραση του κοινωνικού 

παράγοντα «προσωπική επαφή» (αν και ο παράγοντας αυτός είναι αρκετά 

περιορισµένος) και συγχρόνως προσδιορίζει τα όρια ανάµεσα στα ίδια τα υποκείµενα 

και σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Επίσης, µπορούµε να πούµε ότι η θετική 

αυτή αντιµετώπιση φαίνεται να συνδέει τη σηµασία που δίνουν οι οµιλητές στην 

παρουσία αυτών των οµάδων µε τον τρόπο που ερµηνεύουν το δικό τους ρόλο. Με 

άλλα λόγια η τοποθέτηση τους, µε αφορµή τα ερωτήµατα που τους απευθύναµε, 

δηλώνει µια στάση θετική αλλά για κάτι που δεν τους αφορά άµεσα, κι αυτό 

ενδεχοµένως να µεταφέρεται στην προοπτική αντιµετώπισης ενός τέτοιου ζητήµατος.  

Η δυνατότητα ανάπτυξης ενός θέµατος που δίνει στους οµιλητές η χρήση 

ανοιχτών κι όχι απόλυτα ελεγχόµενων ερωτηµάτων διευκολύνει τη σύνδεση του 

λόγου τους µε τη θεωρία του µορφωτικού κεφαλαίου (βλέπε ∆αφέρµος, 2003:96) 

όπως και µε το κεφάλαιο «προσδοκίες». Σύµφωνα µε τη Χατζηδάκη & Γακούδη 

(2000:138), οι αλλοεθνείς µαθητές συχνά κρίνονται µε βάση στερεότυπα που 

αφορούν τις οµάδες από τις οποίες προέρχονται και θεωρούνται κατώτερου 

πνευµατικού επιπέδου σε σύγκριση µε τους ντόπιους µαθητές. Οι οµιλητές, όπως 

φάνηκε από τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων, όχι µε εµφανή τρόπο αλλά έµµεσα, 

έχουν χαµηλές προσδοκίες από τους µαθητές τους (π.χ. «σιγά-σιγά», «για να µπορούν 

τουλάχιστον στην κανονική τάξη να καταλαβαίνουν», κ.ά.) γεγονός που συνδέεται µε 

την αδυναµία των γονιών τους να βοηθήσουν εξαιτίας των προβληµάτων στη γλώσσα 

και των υλικών συνθηκών διαβίωσης. Οι εκπαιδευτικοί φαίνονται ευαισθητο-

ποιηµένοι για τις συνθήκες αυτές, το θεωρούν όµως ένα ζήτηµα γενικότερα 

κοινωνικό και θα έλεγε κανείς ότι το αντιµετωπίζουν περίπου ως θεατές. Ωστόσο, το 

γεγονός ότι επισηµαίνουν την πραγµατικότητα αυτή δηλώνει επίγνωση των 

κοινωνικών παραµέτρων που επηρεάζουν την επίδοση των συγκεκριµένων µαθητών. 

Αναγνωρίζουν την αξία της Γ1 και το σηµαντικό ρόλο που αυτή µπορεί να 

παίξει εδώ στην Ελλάδα. Η αναγνώριση, όµως, αυτή επικεντρώνεται στην προοπτική 
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επιστροφής στη χώρα προέλευσης και στην «εσωτερική» επικοινωνία της κοινότητας 

χωρίς να γίνεται αναφορά στις ψυχολογικές προεκτάσεις που έχει η Γ1 στην 

καθηµερινότητα των αλλοδαπών. 

 

Β΄ άξονας 

Ο δεύτερος άξονας βάζει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ένα πολύ 

σηµαντικό θέµα όπως είναι ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί 

το γλωσσικό µάθηµα. 

Ο λόγος των οµιλητών υποδηλώνει µια συγκεκριµένη αντίληψη για τη 

γλώσσα, ότι δηλαδή σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό τη θεωρούν ένα σύστηµα 

σηµείων το οποίο πρέπει να κατακτηθεί αποπλαισιωµένο από τα νοήµατα που αυτά 

φέρουν. 

Η διδασκαλία περιορίζεται σε µια τυπολατρική προσέγγιση της ελληνικής 

γραµµατικής µε τρόπο παραδοσιακό, χωρίς να δοθεί το απαιτούµενο βάρος στην 

πραγµάτωση των σηµασιών µέσα από τα στοιχεία της γλώσσας (Βολοσίνοφ, 1998, 

Λύκου, 2000). 

Ένα άλλο σηµείο που προκαλεί ενδιαφέρον είναι οι ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζει η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσα. Από τα κείµενα των 

συνεντεύξεων διαφαίνεται η τάση να διδάσκεται, µε µικρές τροποποιήσεις, όπως 

διδάσκεται και στους γηγενείς µαθητές. Ωστόσο, µε αυτόν τον τρόπο υπεραπλου-

στεύονται οι µορφολογικές και σηµασιολογικές δυσκολίες που παρουσιάζει η 

ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για δυσκολίες οι οποίες συνδέονται µε τη γραµµατική 

(βλέπε Μήτσης, 2000:173), τη χρήση της µεταφοράς και των ιδιωµατισµών (βλέπε 

Μήτσης, 2001), το ρόλο των λεξιλογικών συνάψεων (βλέπε Θώµου, 2000) κ.ά. 

Όπως δηλώνουν οι διδάσκοντες των συγκεκριµένων τµηµάτων, είναι ικανο-

ποιηµένοι από τον µικρό αριθµό µαθητών και θεωρούν ότι αυτό δηµιουργεί τους 

όρους να υιοθετηθούν εξατοµικευµένες µορφές διδασκαλίας. Συγχρόνως, όµως, 

νιώθουν την ανάγκη µιας άλλης προσέγγισης που θα χαρακτηρίζεται σε µεγάλο 

βαθµό από αλληλεπίδραση. Είναι κοινός παρονοµαστής για τις συνεντεύξεις η 

παραδοχή ότι οι µαθητές θα κατακτήσουν τη γλώσσα µέσα από την τριβή και την 

αλληλόδραση. Αυτό βέβαια συνιστά µια ρητορική, αφού στην πράξη δεν υιοθετείται. 

Παραµένει ωστόσο µια σηµαντική δήλωση που αναδεικνύει την ανάγκη 

θεωρητικοποίησης και διαµόρφωσης ενός πλαισίου µε σκοπό την άρση της 

αντίφασης µεταξύ λόγου και πράξης. Σε συνδυασµό µε όλα τα παραπάνω, αξίζει να 
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επισηµανθεί ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η διάκριση προφορικού και 

γραπτού λόγου. Οι δύο από τους τρεις διδάσκοντες δυσκολεύονται µάλλον να 

διακρίνουν τους διαφορετικούς στόχους και τη διαφοροποιηµένη δοµή της µιας και 

της άλλης µορφής λόγου, πράγµα που συνεπάγεται την επιλογή διδακτικών 

στρατηγικών και δραστηριοτήτων που δε διαχωρίζουν τις επικοινωνιακές από τις 

ακαδηµαϊκές χρήσεις της γλώσσας. 

Τέλος, το κεφάλαιο «γονείς» µένει αναξιοποίητο, ενώ αντίθετα θα µπορούσε 

να αποτελέσει ένα βασικό άξονα σχεδιασµού της διδασκαλίας και άντλησης υλικού 

προσαρµοσµένου στους πολιτισµικούς και κοινωνικούς όρους ύπαρξης αυτών των 

οµάδων. Η έλλειψη συνεργασίας αποδίδεται στα προβλήµατα γλώσσας που 

αντιµετωπίζουν οι γονείς και στην εντατικοποιηµένη εργασιακή τους απασχόληση. 

Οµολογουµένως η υπέρβαση αυτών των προβληµάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση και 

απαιτεί µακρόχρονη προσπάθεια. Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι και αυτή την ευθύνη 

την επωµίζεται ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι αναγκασµένος να γεφυρώνει το χάσµα 

που χαρακτηρίζει τον κορµό του Προγράµµατος Σπουδών µε τις ιδιαίτερες 

πολυπολιτισµικές ανάγκες του σχολείου. 

Η απουσία συνεργασίας µε τους γονείς (αν και οι εκπαιδευτικοί δε δηλώνουν 

άρνηση σε µία ενδεχόµενη συνεργασία) συνδέεται µε το γεγονός ότι δεν έχει γίνει 

αντιληπτό σε ποιο βαθµό µπορούν οι γονείς να συµβάλλουν υποβοηθητικά στην 

επιτάχυνση της προόδου των µαθητών. 

 

Γ΄ άξονας 

Στην ποιοτική ανάλυση ενός θέµατος και στα πλαίσια των κοινωνικών-

παιδαγωγικών ερευνών είναι πολύ συνηθισµένο η συνέντευξη να συνοδεύει την 

παρατήρηση (Λάζος, 1998:272). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται διαφορετικά 

είδη δεδοµένων που επιτρέπουν την επιβεβαίωση, τη σύγκριση και τον πιο αξιόπιστο 

προσδιορισµό των στοιχείων που προκύπτουν από διαφορετικές µεθόδους 

(McGroarty & Zhu, 1997). 

Με βάση τα παραπάνω δηµιουργήθηκε η ανάγκη συγκρότησης του τρίτου 

άξονα της συνέντευξης, ο οποίος λειτούργησε ακόµη πιο διαφωτιστικά για τις επιλο-

γές των διδασκόντων αναφορικά µε το γλωσσικό µάθηµα. Τα διασταυρωµένα 

στοιχεία ανέδειξαν την ταύτιση των πορισµάτων της παρατήρησης και της 

συνέντευξης αλλά και σηµεία που δηλώνουν αναντιστοιχία.  
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Η κυριαρχία του γραπτού λόγου έναντι του προφορικού, η επιλογή 

κατάκτησης της τυπικής γραµµατικής ως ένας από τους σηµαντικότερους διδακτικούς 

στόχους, η µειωµένη παραγωγή λόγου σε σχέση µε την απουσία συνεργατικών 

µορφών διδασκαλίας, η απουσία της Γ1 από την οργάνωση και διεξαγωγή του 

γλωσσικού µαθήµατος και η έλλειψη συνειδητοποίησης των ιδιαιτεροτήτων της 

διδασκαλίας της Γ2 είναι τα βασικά σηµεία που προκύπτουν και από την παρατήρηση 

και από τη συνέντευξη. Ωστόσο, υπήρξαν και σηµεία που είτε δεν επιβεβαιώνονται 

από την παρατήρηση είτε εκφράζονται στα πλαίσια µιας ρητορικής στο λόγο των 

εκπαιδευτικών. Ένα σηµείο στο οποίο εντοπίζεται αναντιστοιχία ανάµεσα στα 

πορίσµατα της παρατήρησης και στο λόγο των εκπαιδευτικών είναι τα λάθη που 

κάνουν οι µαθητές. Ένα µέρος των λαθών αυτών δεν εντοπίζεται (λ.χ. λάθη 

λεξιλογικών συνάψεων, λάθη µορφοσύνταξης, κ.ά.), άρα παρακάµπτεται και χάνεται 

έτσι η ευκαιρία για συστηµατική ανατροφοδοτική παρέµβαση. Το ίδιο παρατηρείται 

και για τη διδασκαλία της γραµµατικής. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι µαθητές 

τους δεν αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα και πως αυτά δε διαφέρουν από τα 

προβλήµατα των ντόπιων µαθητών.  

Τα σηµεία αυτά θα αποτελέσουν πεδίο συστηµατικότερου σχολιασµού και 

ερµηνευτικής προσέγγισης στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 

 

12.1. Γενικά συµπεράσµατα 

 

Η διασταύρωση των αποτελεσµάτων της παρατήρησης και της συνέντευξης 

διαφωτίζει το γενικότερο πλαίσιο των θεµατικών αξόνων γύρω από τους οποίους 

κινήθηκε το ερευνητικό εγχείρηµα. Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν καθώς και η 

διαδικασία ανάλυσής τους οδηγούν σε απαντήσεις και συµπεράσµατα τα οποία έχουν 

αξία µόνο όταν γίνονται αντικείµενο ερµηνείας υπό το φως των ερευνητικών 

ερωτηµάτων και συµβάλλουν στο πέρασµα από τη γνώµη στη γνώση (Βάµβουκας, 

1998:351). Ερµηνευτικά σχόλια, στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, έγιναν σε κάθε 

σηµείο της παρουσίασης των δεδοµένων και στις ενότητες που τα συνόδευαν. 

Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να συνοψιστούν µε τρόπο σαφή σε αυτό το κεφάλαιο 

ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότερη κατόπτευση των αποτελεσµάτων. 

Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη στα 

συγκεκριµένα Τµήµατα Υποδοχής τόσο µέσα από την παρατήρηση όσο και µέσα από 

τις συνεντεύξεις, αλλά και µε δεδοµένους τους περιορισµούς που ήδη αναφέρθηκαν, 

συµπυκνώνονται στα παρακάτω σηµεία: 

α) Οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν και προβληµατίζονται για τη δουλειά τους. Ο 

µεγάλος όγκος των δραστηριοτήτων που µελετήθηκε και οι απαντήσεις τους 

στα ερωτήµατα των συνεντεύξεων δείχνουν αυτόν τον προβληµατισµό 

καθώς και την προσπάθεια που καταβάλουν για να αντιµετωπίσουν τις 

ιδιαίτερες δυσκολίες της Τάξης Υποδοχής. Ωστόσο, οι επιλογές τους σε 

διδακτικό επίπεδο δεν είναι συστηµατοποιηµένες και επηρεάζονται από την 

προηγούµενη επαγγελµατική τους εµπειρία. 

β) Το µορφωτικό κεφάλαιο και η γλώσσα των αλλοδαπών µαθητών και των 

γονιών τους αγνοείται. Όπως είδαµε παραπάνω (κεφάλαιο 4), κατά την 

εκµάθηση της δεύτερης γλώσσας η προηγούµενη γνώση και το µορφωτικό 

υπόβαθρο παίζουν σηµαντικότατο ρόλο, καθώς βοηθούν τη µαθησιακή 

διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσµατική. Ωστόσο, εδώ φαίνεται ότι η 
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δυνατότητα να δοθεί αξία στις εµπειρίες που φέρνουν µαζί τους οι µαθητές 

µένει αναξιοποίητη. Σε αυτό βέβαια πρέπει να προσθέσουµε και την 

έλλειψη πολυπολιτισµικών προγραµµάτων σπουδών, που δηµιουργεί ρήγµα 

ανάµεσα στη νέα διδακτική αναγκαιότητα και τις παλιότερες εµπειρίες σε 

διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα. 

γ) Οι διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στη διδασκαλία της γλώσσας 

είναι παραδοσιακές (αντικείµενο διδασκαλίας αποτελεί η τυποποιηµένη 

γλωσσική νόρµα, ο προφορικός λόγος µπαίνει σε δεύτερη µοίρα και βασική 

επιδίωξη είναι η ανάπτυξη της δεξιότητας της ανάγνωσης και της γραφής). 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων συνιστά ένα τυποποιηµένο πλαίσιο που 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη πραγµατικού στόχου και νοήµατος (meaningful 

task). 

δ) Η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης συνιστά µια διαφορετική 

διαδικασία από αυτήν που απαιτείται για την πρόσκτησή της ως πρώτης. 

Αυτό ισχύει γιατί ένας οµιλητής που µαθαίνει µια δεύτερη γλώσσα δέχεται 

περισσότερες κοινωνικές, γνωστικές και ψυχολογικές επιρροές από έναν 

άλλον που µαθαίνει τη µητρική του γλώσσα (Μητακίδου & Τρέσσου, 

2002:20). Οι συνέπειες αυτής της διαφοροποίησης δε λαµβάνονται υπόψη κι 

έτσι οι ιδιαίτερες γλωσσικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλοδαπών 

µαθητών αντιµετωπίζονται σαν ανάγκες ντόπιων µαθητών. 

 

 

12.2. Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα: συνολική παρουσίαση 

 

Στη συνέχεια, στα πλαίσια της προσπάθειας να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήµατα µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο, οι απαντήσεις δε θα προκύψουν µέσα από 

το σχήµα ερώτηση - απάντηση αλλά θα πάρουν τη µορφή ενιαίου κειµένου που θα 

είναι διακριτό για κάθε θεµατική κατηγορία. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα καλύτερης ανάπτυξης των ιδεών και αποτελεσµατικότερης οργάνωσης 

του λόγου. 

Οι τρεις βασικές κατηγορίες, όπως εµφανίστηκαν στο κεφάλαιο 9, αφορούν:  

α) Την παρουσία των µεταναστών-παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία 

και την αξία της γλώσσας τους. 

β) Ζητήµατα διδακτικής προσέγγισης της Γ2.
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γ) Τις διδακτικές πρακτικές που σχετίζονται µε τις γλωσσικές δεξιότητες,  

  τη γραµµατική και το λεξιλόγιο στα συγκεκριµένα Τµήµατα Υποδοχής. 

Αναλυτικότερα: 

α) Σε σχέση µε την πρώτη κατηγορία προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του 

δείγµατος δεν έχουν στερεότυπα µε την έννοια των αυθαίρετων, αποκρυσταλ-

λωµένων στοιχείων της σκέψης που κατηγοριοποιούν άτοµα ή οµάδες. Η άποψη τους, 

όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, θεµελιώνεται στην - περιορισµένη - προσωπική 

τους εµπειρία. Η συµπεριφορά αυτή είναι λογική, αφού τα ερεθίσµατα, µε τα οποία 

συχνά µας τροφοδοτούν οι εµπειρίες, επηρεάζουν τις γνώσεις που αποκτούµε και 

χρησιµοποιούµε στις σχέσεις µας µε καταστάσεις και ανθρώπους (Τσιάκαλος, 

2000:139). 

Τα διαφορετικά γλωσσικά συστήµατα δεν τοποθετούνται από τους 

εκπαιδευτικούς µε ρητό τρόπο σε έναν κάθετο άξονα που δηλώνει ιεράρχηση. 

Ωστόσο, µπορεί όλες οι γλώσσες να χαρακτηρίζονται ισάξιες από τη σύγχρονη 

γλωσσολογία, αλλά ως πραγµατικά ισάξιες καταγράφονται στη συνείδηση των 

ανθρώπων µόνον εκείνες που έχουν την ίδια αντιµετώπιση µε τη δική τους µητρική 

γλώσσα, δηλαδή εκείνες που διδάσκονται και χρησιµοποιούνται. Από αυτή την 

άποψη, η απουσία της γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών από το ελληνικό σχολείο 

µπορεί να οδηγήσει σε απαξίωσή της και να επηρεάσει τη στάση των υποκειµένων 

της έρευνας. Αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από τα παιδιά που συγκροτούν την 

πολιτισµική και κοινωνική τους ταυτότητα σε κάποιο βαθµό ως συµµετέχοντες στην 

τάξη και ειδικά στο µάθηµα της γλώσσας (Τοκατλίδου, 1994:21). 

Κατά τη γνώµη των ερωτώµενων, η κατάκτηση και χρήση της µητρικής 

γλώσσας των αλλοδαπών-παλιννοστούντων συµβάλλει στη διατήρηση της 

πολιτισµικής τους συνείδησης, ενώ αποκτά επίσης λειτουργική αξία για τη µεταξύ 

τους επικοινωνία εδώ στην Ελλάδα ή για την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης. 

Η άποψη αυτή βρίσκεται πιο κοντά στη λογική του αποµονωτικού µοντέλου που 

διαιωνίζει τη θέση των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία και διατηρεί ζωντανή την 

προοπτική της παλιννόστησης. 

β) Σχετικά µε τη δεύτερη κατηγορία των συγκροτηµένων αξόνων προκύπτει 

ότι βασική επιδίωξη είναι η κατάκτηση της δοµικής-συστηµατικής όψης της γλώσσας 

και του συνόλου των συµβάσεων που επιβάλλει. Οι διδακτικές επιλογές που γίνονται 

στις συγκεκριµένες τάξεις ακολουθούν τη λογική του ∆οµισµού, που θέτει ως βασικό 

πεδίο της γραµµατικής θεωρίας και περιγραφής τα τυπικά στοιχεία της γλώσσας και 
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τους συνδυασµούς τους βάσει κανόνων (Λύκου, 2000). Θα µπορούσε, βέβαια, αυτή η 

επιλογή να διδαχθεί παράλληλα µε την ποικιλία των κοινωνικών γλωσσικών 

σχέσεων. Η λειτουργία των γλωσσικών σχέσεων και δοµών µπορεί να συµβάλλει 

στην παραγωγή συγκεκριµένου επικοινωνιακού αποτελέσµατος. Πρόκειται για µια 

οπτική που δεν αποκλείει από τη διδασκαλία το στοιχείο της τυπικής προσέγγισης 

(κλιτικά παραδείγµατα, πίνακες ορθογραφικής ταξινόµησης, γραµµατικά φαινόµενα 

κ.ά.). 

Σύµφωνα µε το δεύτερο πόρισµα αυτής της θεµατικής ερευνητικής 

κατηγορίας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν κάποια προσπάθεια να 

προσαρµόσουν το λόγο τους στο γλωσσικό επίπεδο των αλλοδαπών µαθητών τους 

για καλύτερα επικοινωνιακά αποτελέσµατα (λεπτοµερής αναφορά γίνεται στο 

κεφάλαιο 10). Το διδακτικό στυλ, όµως, δεν τροποποιείται επαρκώς, µε αποτέλεσµα 

να µην αναπτύσσεται µια µαθητοκεντρική προσέγγιση, να µην αποφεύγεται η 

µετωπική διδασκαλία, να απουσιάζουν ευκαιρίες για αλληλεπίδραση ανάµεσα στους 

µαθητές και να παρατηρείται επιµονή στη γραµµατική ορθότητα.  

Τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν σαφή προτεραιότητα των 

δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην καλλιέργεια του γραπτού λόγου. Αυτό φυσικά 

δεν είναι κάτι πρωτότυπο, αφού στις άµεσες προτεραιότητες του σχολείου είναι η 

ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Επειδή όµως οι δύο µορφές λόγου (προφορική-γραπτή) 

επιτελούν συγχρόνως διαφορετικές λειτουργίες, κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη και της 

προφορικότητας, ειδικά όταν πρόκειται για αρχάριους οµιλητές. Η άποψη αυτή 

στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι προφορικές δεξιότητες αναπτύσσονται συνήθως 

γρηγορότερα από τις γραπτές. Η προφορική γλώσσα αρχικά είναι αυτή που 

θεµελιώνει κάποιο υψηλό βαθµό αφαίρεσης µε τον εµπράγµατο κόσµο ως 

δυνατότητα στη σκέψη του παιδιού. Η γραπτή γλώσσα είναι µια ιδιαίτερη γλωσσική 

λειτουργία που προϋποθέτει τη στήριξη της προφορικής η οποία προσφέρει τον 

αρχικό βαθµό αφαιρετικότητας. Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζεται η υψηλή 

απαίτηση της αφηρηµένης σκέψης (αφαίρεση από την υλική πλευρά της γλώσσας) 

που προκαλεί η χρήση της γραπτής γλώσσας (Βυγκότσκι, 1993:276).  

γ) Ο τρίτος άξονας των ερευνητικών ερωτηµάτων αποτελεί το πεδίο που 

συνδέεται πιο άµεσα µε την πραγµατικότητα της σχολικής τάξης και στην περίπτωσή 

µας των Τάξεων Υποδοχής που µελετήθηκαν. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που 

προκύπτουν, η πρώτη γλώσσα και ο πολιτισµός των αλλοδαπών µαθητών δεν 

αποτελεί ένα αξιοποιήσιµο στοιχείο στα πλαίσια της οργάνωσης και της υλοποίησης 
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της διδασκαλίας. Η ελληνική πραγµατικότητα, µε όλες τις κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες που τη διακρίνουν, δε θα µας επέτρεπε να 

υποστηρίξουµε την ανάπτυξη ενός δίγλωσσου µοντέλου που θα συµπεριλάµβανε 

ισότιµα τη διδασκαλία της πρώτης γλώσσας των αλλοδαπών µαθητών. Μια τέτοια 

πρόταση θα αποτελούσε ένα µαξιµαλιστικό στόχο για τη σηµερινή τουλάχιστον 

συγκυρία. Για ψυχο-εκπαιδευτικούς λόγους, όµως, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 

στοιχεία τα οποία θα αντιπαραθέτουν συγκριτικά τους δύο κώδικες για να 

διευκολυνθεί η γλωσσική διδακτική διαδικασία, θα ενθαρρύνουν τη χρήση της Γ1 των 

µαθητών και θα αποδίδουν αξία στην πολιτισµική τους ταυτότητα µπορούν να 

δώσουν ένα θετικό προσανατολισµό στην κατεύθυνση µιας πολιτισµικής πλουρα-

λιστικής προοπτικής και να συµβάλλουν στην ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης των 

αλλοδαπών µαθητών (∆αµανάκης, 2001:59-60). Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να 

λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της διδασκαλίας της γλώσσας (στην προκειµένη 

περίπτωση της ελληνικής) ως δεύτερης και να επιλέγονται µορφές διδασκαλίας που 

είναι θεµελιωµένες στη βάση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης. Το γεγονός 

ότι απουσιάζουν τα στοιχεία αυτά από την οργάνωση της διδασκαλίας στα τµήµατα 

του δείγµατος καθιστά ανέφικτη την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή 

διαδικασία. 

Εξετάζοντας το όλο θέµα από τη σκοπιά του είδους των δραστηριοτήτων 

µπορούµε να προχωρήσουµε σε µερικές χρήσιµες επισηµάνσεις. Ενώ, όπως 

προαναφέρθηκε, ο γραπτός λόγος καλύπτει το µεγαλύτερο ποσοστό των γλωσσικών 

δραστηριοτήτων, από την άλλη παρατηρείται απουσία συστηµατικών στρατηγικών 

που αποβλέπουν στην παραγωγή και τη βελτίωση του γραπτού λόγου. Οι 

δραστηριότητες που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί και χαρακτηρίζουν τη διδακτική 

πράξη δεν αποτελούν διαδικασίες-παρεµβάσεις που να προετοιµάζουν την κατανόηση 

της λειτουργίας των βασικών µηχανισµών ενός κειµένου. Πρέπει όµως να 

επισηµάνουµε ότι εντοπίστηκαν δραστηριότητες που ήταν προσανατολισµένες στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων συλλογής και κατανόησης συγκεκριµένων πληροφοριών 

ενός κειµένου, σε πολύ περιορισµένο ποσοστό ωστόσο. Οι δραστηριότητες αυτές 

σχετίζονται µε το ρόλο της εικόνας και το χωρισµό του κειµένου σε παραγράφους 

αλλά και στον εντοπισµό γραµµατικών φαινοµένων. Σχετικά µε τη γραφή, η µόνη 

παραγωγική δραστηριότητα αφορούσε τη δηµιουργία προτάσεων µε βάση 

συγκεκριµένο λεξιλόγιο, το οποίο όµως ήταν τυχαίο και δε δηµιουργούσε σχέσεις σε 

συνταγµατική (συνεµφάνιση, κατάλληλη τοποθέτηση) και παραδειγµατική 
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(ταξινόµηση, υποκατάσταση) διάσταση. Τεχνικές, όµως, που εκµεταλλεύονται το 

ρόλο του συµφραστικού πλαισίου, τη διαφορετική λειτουργία της σιωπηρής και 

µεγαλόφωνης ανάγνωσης, που αναδεικνύουν το ρόλο των παραγράφων, την τεχνική 

των πλαγιότιτλων και το διαφορετικό ύφος των κειµένων, απουσιάζουν. Απουσιάζουν 

επίσης και στρατηγικές που αφορούν τη συλλογή υλικού, τη δηµιουργία σχεδίου 

καθώς και τον έλεγχο ή τις πιθανές βελτιώσεις µικρών και µεγάλων ενοτήτων λόγου 

(για όλα αυτά βλέπε Μήτσης, 2000:281-285). 

Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος νιώθουν την ανάγκη να 

διαµορφώσουν ένα αλληλεπιδραστικό διδακτικό πλαίσιο. Γύρω από αυτό το ζήτηµα 

αναπτύσσεται µια ρητορική που ωστόσο δε περνάει στο επίπεδο της πρακτικής 

εφαρµογής, όσο τουλάχιστον δείχνουν τα αποτελέσµατα της παρατήρησης. Είναι 

γεγονός ότι σχεδόν ποτέ δεν εφαρµόστηκαν επικοινωνιακές πρακτικές όπως 

οργάνωση και διεξαγωγή οµαδικών δραστηριοτήτων, παιχνίδια ρόλων, χειρισµός 

καθηµερινών προβληµάτων, χρήση αυθεντικού υλικού και ανάδειξη του συγκείµενου 

ως βασικής παραµέτρου της επικοινωνιακής κατάστασης. Το υλικό που 

χρησιµοποιείται δεν παρουσιάζει ποικιλία, δεν εντάσσεται σε µια σχεδιασµένη 

διδακτική στρατηγική και γενικότερα δε συνδέεται µε την επικοινωνιακή προσέγγιση 

της γλωσσικής διδασκαλίας. Η χρήση του διδακτικού εγχειριδίου ή κάποιων 

φωτοτυπιών που αφορούν γραµµατικά φαινόµενα είναι ο βασικός άξονας γύρω από 

τον οποίο οργανώνεται και εκτελείται η διδασκαλία. Τα εγχειρίδια που 

χρησιµοποιούνται είναι αυτά που προβλέπονται για τις Τάξεις Υποδοχής ή αυτά που 

χρησιµοποιούνται από τους γηγενείς µαθητές των δύο µικρών τάξεων και 

χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της διαβαθµιστικής δυσκολίας. Το περιεχόµενό τους 

όµως δεν έχει καµία σχέση µε την κουλτούρα και τις προηγούµενες εµπειρίες των 

αλλοδαπών µαθητών, αφού απευθύνεται είτε σε γηγενείς µαθητές είτε στα 

ελληνόπουλα του εξωτερικού, και κατά συνέπεια κρίνεται µάλλον ακατάλληλο για να 

εξυπηρετήσει τις γλωσσικές και µορφωτικές ανάγκες των συγκεκριµένων µαθητών. 

Ένα από τα τελευταία θέµατα που πρέπει να απαντηθεί είναι η αξιολόγηση 

που εφαρµόζεται µέσα στην Τ.Υ. Ένα πολύ θετικό σηµείο είναι ότι η αξιολόγηση 

αυτή είναι άτυπη, δεν εκφράζεται δηλαδή µε κάποιο ποσοτικό σύµβολο ή ποιοτικό 

χαρακτηρισµό (Μαυροµάτης, 1997:67). Το ζήτηµα της αξιολόγησης συµπεριλαµβά-

νει τα ποικίλα ανατροφοδοτικά σχόλια του δασκάλου και αυτά µε τη σειρά τους τις 

αντιδράσεις του στα «λάθη» των αλλοδαπών µαθητών. Αυτό που εµφανίζεται ως 

κυρίαρχο είναι η άµεση, σαφής διόρθωση του δασκάλου µε σκοπό βασικά την 
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ακρίβεια (accuracy) χωρίς να εισάγονται εναλλακτικές στρατηγικές διόρθωσης του 

«λάθους» όπως διατύπωση νέας ερώτησης, επιτονισµός του «λάθους» για 

αυτοδιόρθωση, εµπλοκή και των υπόλοιπων µαθητών, επανάληψη προσπάθειας κ.ά. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα «λάθη» που συχνά κάνουν οι µαθητές δεν είναι τίποτα 

παραπάνω από διαδικασίες και στρατηγικές που υιοθετεί ο αλλόγλωσσος µαθητής 

κατά την εξελικτική του πορεία για να προσεγγίσει τη γλώσσα - στόχο. Η αποδοχή 

και αναγνώριση αυτού του φαινοµένου συνιστά αξιόλογη και σηµαντική πηγή 

πληροφοριών και ταυτόχρονα σχέδιο αξιολόγησης σχετικά µε τις γλωσσικές δοµές 

που διδάσκονται και τις διαδικασίες ανατροφοδότησης που οδηγούν σε εναλλακτικές 

διδακτικές παρεµβάσεις. 

Τέλος, το κεφάλαιο «γονείς» θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σηµαντικό 

παράγοντα συµµετοχής και διαµόρφωσης της συνολικής δραστηριότητας στο σχολείο 

και στην τάξη. Θα µπορούσε να συµπληρώσει το δάσκαλο και να του παρέχει ένα 

πλαίσιο γνώσεων και πληροφοριών για το προσωπικό νόηµα και την κουλτούρα της 

οικογένειας. Οι δυνατότητες όµως αυτές ακυρώνονται από τις γενικότερες πρακτικές 

του σχολείου αλλά και από τους περιορισµούς που προκύπτουν λόγω των 

εντατικοποιηµένων συνθηκών εργασίας των ίδιων των γονιών. 

 

 

12.3. Μια απόπειρα ερµηνευτικής προσέγγισης 

 

Οι απαντήσεις των ερευνητικών ερωτηµάτων προσφέρουν ένα γόνιµο πεδίο 

για περαιτέρω αναζήτηση στα πλαίσια του διαλόγου για τη βελτίωση του σχολείου 

και της ισότητας της εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες που παρουσιάζονται ανοίγουν το 

δρόµο για µια επέκταση του ερευνητικού πεδίου, ώστε µέσα από µελέτες ευρύτερης 

κλίµακας, µε µεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης του ποσοτικού στοιχείου να 

εξασφαλιστούν προϋποθέσεις γενίκευσης των συµπερασµάτων. 

Η συγκεκριµένη µελέτη εστίασε το ενδιαφέρον της στο δάσκαλο γιατί θεωρεί 

ότι η σηµασία της διδασκαλίας και των ευκαιριών διδασκαλίας (πρόκειται για τις 

ευκαιρίες που έχει ένας εκπαιδευτικός να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, αυτογνωσία 

και ευελιξία ώστε να βελτιώσει τη διδασκαλία του) είναι προφανής. Ένα 

εκπαιδευτικό δυναµικό που διαθέτει περισσότερες δεξιότητες και ευελιξία στις 

τεχνικές διδασκαλίας είναι ένα εκπαιδευτικό δυναµικό που έχει µεγαλύτερες 

δυνατότητες να βελτιώσει τις επιδόσεις των µαθητών του (Hargreaves & Fullan, 
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1995:15). Η αποκλειστική εστίαση όµως στις διδακτικές δεξιότητες χωρίς αναφορά 

στις στάσεις και στις πεποιθήσεις στις οποίες θεµελιώνονται αυτές είναι 

αποπροσανατολιστική και κινδυνεύει να αποδειχθεί αναποτελεσµατική. Η θέση αυτή 

γίνεται ακόµη πιο ενδιαφέρουσα όταν συνδέεται µε τη γλωσσική εκπαίδευση των 

αλλόγλωσσων µαθητών και τις επιπτώσεις που αυτή έχει σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. Για 

να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τα βαθύτερα αίτια των διδακτικών επιλογών που 

µελετήθηκαν αλλά και τις προεκτάσεις που συνεπάγονται, θα πρέπει να τα 

συνδέσουµε µε τη θεωρία που έχει διαµορφώσει ο δάσκαλος µέσα από τις αξίες, τις 

προτεραιότητες, τις προηγούµενες εµπειρίες του, το συγκείµενο µέσα κι έξω από το 

σχολείο και τον τρόπο σκέψης-δράσης στη διδασκαλία του. Έτσι αποκτά σηµασία ο 

ρόλος της προσωπικής ταυτότητας1 και η επίδραση που ασκεί µαζί µε τις εµπειρίες, 

τις προσδοκίες και τις αλληλεπιδράσεις µε µαθητές από διαφορετικά πολιτισµικά 

περιβάλλοντα. 

Η προσωπική εµπειρία των εκπαιδευτικών από την ιδιότητα που έχουν ως 

µαθητές, ως σπουδαστές, ως εκπαιδευτικοί απέναντι σε µαθητές του ίδιου 

πολιτισµικού σύµπαντος τους καθοδηγεί να κατανοήσουν διαδικασίες και να 

ερµηνεύσουν το πλαίσιο που επιλέγουν και δρουν. Η εµπειρία αυτή διαµορφώνει και 

διαµορφώνεται. ∆ιαµορφώνει αξίες, αντιλήψεις, στάσεις που οργανώνουν τις γνώσεις 

τους κι αυτές µε τη σειρά τους προσδιορίζουν τις πρακτικές. Ο Dewey έχει αναπτύξει 

την έννοια της εµπειρίας, µέσα από την οποία η γνώση δοµείται και αναδοµείται 

συνεχώς, δίνοντας έµφαση στην αξία του κοινωνικού στοιχείου (Golombek, 

1998:448). 

Οι προσωπικές εµπειρίες των εκπαιδευτικών επηρεάζουν το µοντέλο 

διδασκαλίας που έχουν στο µυαλό τους για τους αλλόγλωσσους µαθητές. Αυτό 

µπορεί να αποδοθεί σχηµατικά µε τον εξής τρόπο: 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 Ο συγκεκριµένος όρος σηµαίνει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι δοµούν και κατανοούν αυτό που 
οι ίδιοι είναι σε συγκεκριµένη ιστορική στιγµή (Gomez , Walker & Page, 2000:731). 
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πεποιθήσεων 
εµπειριών, 
θεωρήσεων 

∆ιδακτική 
οργάνωση. 
Απαιτήσεις 
του Α.Π. 

 
Στόχοι 
Προθέσεις

Αλλαγές 
στην πράξη. 
Επαναπροσ-
ιορισµός 

 

Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα άλλων ερευνών που ενισχύουν την 

προηγούµενη θέση (βλέπε Clandinin, 1985:373). Σε µια περίπτωση, µία 

εκπαιδευτικός δήλωσε σε συνέντευξη ότι αντιµετώπιζε την τάξη ως σπίτι και 

σύµφωνα µε αυτό διαµόρφωνε το πεδίο της τάξης. Το δεύτερο παράδειγµα 

αναφέρεται σε έναν εκπαιδευτικό που δήλωσε ότι αντιλαµβάνεται τη διδακτική 

διαδικασία ως έναν κήπο που η γνώση µεταφυτεύεται και καλλιεργείται. Η φροντίδα 

των φυτών και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην τάξη λειτουργούν παράλληλα στο 

επίπεδο της προσωπικής και επαγγελµατικής του ζωής. Η κατανόηση των δύο 

παραπάνω παραδειγµάτων συµβάλλει στην κατανόηση της σχέσης που έχει η 

αποκρυσταλλωµένη προσωπική εµπειρία µε την εκπαιδευτική ζωή. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, στην περίπτωσή µας, βασίζονται στα 

προσωπικά τους εµπειρικά δεδοµένα, στη δική τους πρακτική γνώση (practical 

knowledge), όπως αυτή διαµορφώνεται από την προσωπική, επαγγελµατική εµπειρία 

κι από το µικροεπίπεδο της τάξης. Αγνοούν το επιστηµονικό-θεωρητικό πλαίσιο γύρω 

από τη διδασκαλία και τη µάθηση της Γ2. Την έλλειψη αυτής της γνώσης προσπαθούν 

να την αναπληρώσουν µε ό,τι γνωρίζουν από τη διδακτική τους εµπειρία στους 

έλληνες µαθητές και µάλιστα στους µαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη όπου αρχίζει 

η συστηµατική εκµάθηση του γλωσσικού κώδικα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος 

που ισχυρίζονται ότι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στις Τάξεις Υποδοχής είναι οι 
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ίδιες που εµφανίζονται και στις “κανονικές” τάξεις µε έλληνες µαθητές. Επιπλέον 

ισχυρίζονται ότι τα λάθη που κάνουν οι αλλόγλωσσοι µαθητές είναι περίπου τα ίδια 

µε τα λάθη των ντόπιων µαθητών και οι ανάγκες αυτών των δύο κατηγοριών στη 

γραµµατική δε διαφέρουν αισθητά.  

Οι εκπαιδευτικοί διαµορφώνουν ένα είδος πρακτικής γνώσης που συχνά δε 

συνδέεται µε το αντίστοιχο επιστηµονικό και θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο µπορεί 

να αναχθεί αυτή η γνώση. Ένα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι δεν 

καταφέρνουν να θεωρητικοποιήσουν τις ενέργειές τους. Εξαιτίας αυτής της 

πραγµατικότητας αποκτά µεγάλη αξία η δυνατότητα έκφρασης και ερµηνείας των 

επιλογών τους. Η δυνατότητα έκφρασης οργανώνει την εµπειρία τους σε συνειδητό 

επίπεδο προκαλώντας µετασχηµατισµό της «σιωπηρής» γνώσης σε «συνειδητή» 

γνώση (Wood & Bennet, 1999:636). Η συνοµιλία διαµορφώνει τη σκέψη και 

οικοδοµεί τη γνώση από µέσα προς τα έξω. Ο αναστοχασµός των εκπαιδευτικών 

πάνω στις διδακτικές τους επιλογές σε ζητήµατα γλώσσας τους βοηθάει αφενός να 

εκφράσουν την προσωπική τους θεωρία και αφετέρου να προβληµατιστούν 

αποκτώντας αίσθηση της πρακτικής τους. Ο λόγος του εκπαιδευτικού εκφράζει τους 

σκοπούς του, τις προτεραιότητές του και τους προβληµατισµούς του. Είναι εποµένως 

βασικό να βοηθηθεί να διαµορφώσει αυτόν τον λόγο, ώστε να ορίσει και να 

επαναπροσδιορίσει το πλαίσιο δράσης του τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά. 

Οι δάσκαλοι της περίπτωσης που µελετήθηκε αναγνώρισαν την ανάγκη να 

αλλάξει κάτι στη διδασκαλία τους αναπτύσσοντας ένα ρητορικό λόγο που βρέθηκε σε 

αναντιστοιχία µε τις επιλογές τους µέσα στην τάξη (π.χ. για την αλληλεπιδραστική 

προσέγγιση στην εκµάθηση της Γ2), εντούτοις δε µπόρεσαν να προσδιορίσουν τον 

τρόπο που θα υλοποιηθούν αυτές οι αλλαγές. Η άποψη αυτή αναδεικνύει και την 

ανάγκη θεωρητικής τους ενίσχυσης και τη σηµασία που έχουν τα επιµορφωτικά 

προγράµµατα, όταν αυτά µπορούν να επηρεάσουν τις στάσεις τους και τις γνώσεις 

τους στην κατεύθυνση της συνειδητής αντιπαράθεσης θεωρίας και πράξης (Wood & 

Bennet, 1999:637). Ένας σηµαντικός περιορισµός είναι ότι στο χώρο της έρευνας δεν 

υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί θεωρητικοποιούν τις 

ενέργειες τους και αντιλαµβάνονται ορισµένες έννοιες, όπως για παράδειγµα 

διαπολιτισµικότητα, επικοινωνιακή προσέγγιση, κ.ά. Πρέπει να δούµε δηλαδή πώς 

αντιλαµβάνονται τις αρχές του Α.Π. ή άλλων κειµένων (για παράδειγµα τα 

εισαγωγικά σχόλια των βιβλίων του δασκάλου στις Τάξεις Υποδοχής) που αφορούν 

διδακτικές και µεθοδολογικές παρατηρήσεις. Όπως διαπιστώθηκε, το προτεινόµενο 
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µεθοδολογικό πλαίσιο γλωσσικής διδασκαλίας των παραπάνω κειµένων βρίσκεται σε 

διάσταση µε τα αποτελέσµατα της παρατήρησης και της συνέντευξης. Όµως, τι είναι 

αυτό που προκαλεί την αδυναµία εφαρµογής των αλλαγών που προωθεί συχνά η 

πολιτεία ή άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστήµιο; 

Η επιµόρφωση που απαιτείται πρέπει να κατανοήσει τον τρόπο που 

σκέφτονται και λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να µην αποκλείει τις 

υπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες τους. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

υπάρχουσα εµπειρία είναι απαραίτητο να διασταυρωθεί µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

που προκύπτουν από τη διδασκαλία της Γ2 σε ένα πλαίσιο ανατροφοδότησης και 

επαναπροσδιορισµού των διδακτικών πρακτικών. Οι νέες πρακτικές και 

δραστηριότητες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να 

τις κατανοήσουν και να τις χρησιµοποιήσουν στις ίδιες τους τις τάξεις (Bullough, 

2000:656). Οι µεθοδολογικές αυτές αναζητήσεις όταν παρουσιάζονται όχι ως απλά 

σεµινάρια µε αρχή και τέλος, αλλά ως δραστηριότητες που υποστηρίζονται και 

συνεχίζονται και µέσα στην αίθουσα (είτε πρόκειται για Τάξη Υποδοχής είτε για 

«κανονική» τάξη) εξασφαλίζουν τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών, τη θετική τους 

στάση και την εφαρµογή τους στην πράξη (Hargreaves & Fullan, 1995:16). 

Η µορφή επιµόρφωσης που έχει τις µεγαλύτερες πιθανότητες να προάγει ένα 

διδακτικό µοντέλο αποτελεσµατικό για τη σύγχρονη πολυγλωσσική εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα θα πρέπει να εµβολιαστεί µε τους τρόπους που πειραµατίζεται ο 

εκπαιδευτικός στην τάξη, να αναδείξει τη θεωρία και την πράξη σε ένα πιο συνειδητό 

επίπεδο και να σχεδιαστεί πάνω στις γνώσεις που έχουν προκύψει από την έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α 
 

 

Α. Στάσεις δασκάλων για την παρουσία αλλοδαπών και παλιννοστούντων. 

∆ιατηρείς επαφές µε αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες; 

Οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες εργαζόµενοι, κατά τη γνώµη σου, πρέπει να έχουν 

τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα µε του ντόπιους εργαζόµενους (δηλαδή ωράριο, 

ασφάλιση, αµοιβή); 

Κατά τη γνώµη σου, η πρώτη γλώσσα τους είναι εξίσου σηµαντική µε την ελληνική 

γλώσσα; 

Πιστεύεις ότι τους είναι απαραίτητη εδώ στην Ελλάδα; 

 

Β. Απόψεις δασκάλων σχετικά µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται το γλωσσικό 

µάθηµα. 

Τι επιδιώκεις από τη διδασκαλία της γλώσσας: α) Σε ντόπιους µαθητές και β) Σε 

αλλόγλωσσους µαθητές; 

Πότε θεωρείς ότι πέτυχε η διδασκαλία σου στην Τ.Υ.; 

Τι θεωρείς ότι πρέπει να κατέχουν οι µαθητές σου στο τέλος της χρονιάς; 

Πώς µαθαίνουν, σύµφωνα µε την εµπειρία σου, καλύτερα µια δεύτερη γλώσσα; 

 

Γ. ∆ικαιολόγηση των επιλογών που παρατηρήθηκαν.  

Πώς κρίνεις την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος, αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα; 

∆ιαθέτεις την κατάλληλη υποστήριξη σε υλικά και µέσα για την υλοποίηση των 

στόχων σου; Αν τη διέθετες τι θα άλλαζε στη διδασκαλία σου;  

Πώς εκτιµάς τη δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας που σου δίνει η Τ.Υ. ; 

Αρκετοί µαθητές έχουν µειωµένη ικανότητα στην κατανόηση και στην παραγωγή 

προφορικού λόγου. Πώς το αντιµετωπίζεις; 

Τι δυσκολίες συναντάς κατά τη διδασκαλία της γραµµατικής; 

Τι είδους  «λάθη» κάνουν συχνά και πώς τα αντιµετωπίζεις; 

Επιλέγεις διαφορετικές δραστηριότητες για τον προφορικό και γραπτό λόγο; Αν ναι, 

γιατί; 
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Ζητάς από τους µαθητές σου να σχολιάσουν το περιεχόµενο µιας εικόνας ή ενός 

κειµένου; Γιατί; Τι σκοπό έχει αυτό; 

Για το λεξιλόγιο χρησιµοποιείς ξεχωριστό τετράδιο, καρτέλα ή κάτι άλλο; Γιατί; 

Με ποιον τρόπο θα µπορούσε να εφαρµοστεί ένα σχέδιο γλωσσικής υποστήριξης, που 

αφορά τη µελέτη στο σπίτι, σε συνεργασία µε τους γονείς; 

Μια εκτίµηση για το βιβλίο που χρησιµοποιείς;  

Θα δίδασκες ξανά σε Τ.Υ.; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β 

 
1η  Συνέντευξη                         ∆ιάρκεια: 17’ 

Χώρος: ∆ηµοτικό Σχολείο            

17 - 03 - 2003 

 

 

Ε: ∆ιατηρείς κάποιες επαφές µε Αλλοδαπούς ή Παλιννοστούντες; 
Α: Όχι. 
Ε: Με τους γονείς των µαθητών; 
Α: Με ορισµένους απ’ αυτούς ναι. 
Ε: Τι εικόνα έχεις διαµορφώσει γι’ αυτούς; 
Α: Ε.. δεν µπορούν οι άνθρωποι να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Έχουν οικονοµικές 

δυσκολίες, άλλοι δε δουλεύουν, ο ένας µου ήρθε µεθυσµένος ένα πρωί και η 
κόρη µου κι ετούτο και το άλλο και θα τη δείρω και θα τη µαυρίσω και θα τη 
κάνω και θα τη δείξω, δηλ. ζούνε σ’ ένα περιβάλλον ή µια µέρα έτυχε να πάω 
στο σπίτι ενός, ζούνε σε συνθήκες όχι πολύ καλές.  
Σ’ ένα δωµατιάκι πέντε άτοµα. 

Ε: Οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες εργαζόµενοι, κατά τη γνώµη σου πρέπει να 
έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα µε τους ντόπιους εργαζόµενους, δηλ. 
ωράριο, ασφάλιση, αµοιβή; 

Α: Αυτά είναι θέµατα του κράτους, δε γνωρίζω αλλά υποθέτω ότι θα’ πρεπε να 
έχουν έρθει µετά από άδεια ειδική, να ξέρουνε που θα δουλέψουνε, 
προγραµµατισµένα πράγµατα, όπως γινόταν µια φορά και µε τους Έλληνες 
µετανάστες.  

Ε: Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες τώρα είναι δεδοµένο ότι πολλοί έρχονται λαθραία. 
Τι πιστεύεις εσύ προσωπικά, θα έπρεπε να έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα; 

Α: Βεβαίως, αν πληρώνουν τους ίδιους φόρους κι αν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. 
Ε: Πες µου, πιστεύεις ότι η πρώτη γλώσσα των Α. & Π., η µητρική τους γλώσσα 

δηλ. είναι εξίσου σηµαντική µε την Ελληνική γλώσσα; 
Α: Ναι, ασφαλώς. Θα πρέπει να την µαθαίνουν κιόλας.  
Ε; Πιστεύεις ότι τους είναι απαραίτητη εδώ στην Ελλάδα; 
Α: Ναι γιατί κάποια στιγµή µπορεί να γυρίσουν στον τόπο τους και θα πρέπει να 

την ξέρουν. 
Ε: Αν δεν γυρίσουν; Εδώ τους είναι απαραίτητη; 
Α: Ναι είναι. Άµα θέλουν να έχουν µια εθνική συνείδηση και ξέρεις είµαστε 

Αλβανοί, είµαστε Ρώσοι, είµαστε Βούλγαροι. Πρέπει να έχουνε. 
Ε: Από τη διδασκαλία της γλώσσας εσύ τι επιδιώκεις; Κάνεις µάθηµα σε 

αλλόγλωσσους αλλά έχεις κάνει και σε ντόπιους. Τι επιδιώκεις απ’ τη 
διδασκαλία της γλώσσας αρχικά σε ντόπιους µαθητές; 

Α: Κατάκτηση της γλώσσας, γνώση των γραµµατικών φαινοµένων, χρήση…. Ό, τι 
επιδιώκεται απ’ το Α.Π. και το βιβλίο του δασκάλου. 

Ε: Στους αλλόγλωσσους; 
Α: Ναι επιδιώκεται να µάθουν, να κατακτήσουν τη γλώσσα, να τη χρησιµοποιούνε 

σε απλές κουβέντες κλπ.  
Ε: Πότε θεωρείς ότι πέτυχε η διδασκαλία στην Τ.Υ. δηλ. φεύγοντας από µια Τ.Υ. 
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πότε θεωρείς ότι πέτυχε η διδασκαλία σου, όταν κάνουν τα παιδιά τι; 
Α: Όταν αρχίσουν σιγά σιγά να µιλάνε µε τους συµµαθητές τους έξω, όταν 

ζητήσουν απ’ το κυλικείο ένα κουλούρι και µπορούν να το ζητήσουν όπως 
πρέπει, όταν πούνε στον τροχονόµο πέρασε µε σε παρακαλώ απέναντι κι όταν 
στην τάξη αρχίσουν να µου µιλάνε Ελληνικά: δώσε µου το µολύβι, να η κιµωλία, 
να σβήσω τον πίνακα, αυτά….  

Ε: Στο τέλος της χρονιάς τι θεωρείς ότι πρέπει να κατέχουν οι µαθητές; 
Α: Εξαρτάται, εµένα τώρα ας πούµε µου ήρθαν την προηγούµενη βδοµάδα 

καινούργια παιδιά. Ανάλογα µε την περίπτωση δηλαδή και πόσο έχει 
προχωρήσει ο καθένας. 

Ε: Ας πάρουµε την περίπτωση που κάποιος ξεκινά την Τ.Υ. απ’ την αρχή της 
χρονιάς. 

Α: Ε…. θα πρέπει να µάθει να διαβάζει και να γράφει κανονικά όπως ένας δικός 
µας µαθητής της πρώτης, ή ανάλογα µε το επίπεδο του αν είναι µεγαλύτερος να 
µάθει και κάποια πράγµατα παραπάνω. 

Ε: Πηγαίνοντας αυτός στην «κανονική τάξη» τι θα πρέπει να καταφέρνει εκεί πέρα; 
Α: Να µπορεί τουλάχιστον αυτά που ακούει να τα καταλαβαίνει. ∆ε σου λέω να 

γράφει τις ασκήσεις και να ξέρει να κλίνει το ρήµα, τον παρατατικό του 
«γράφω», αλλά τουλάχιστον να καταλαβαίνει µερικά πράγµατα. 

Ε: Εσύ απ’ την εµπειρία σου µπορείς να µας πεις πως µαθαίνεται η ελληνική 
γλώσσα καλύτερα σ’ αυτά τα παιδιά, ως δεύτερη γλώσσα; Με ποιόν τρόπο;  

Α: ∆εν ξέρω. Όλα, όπως µαθαίνεις µια ξένη γλώσσα. Όπως τα δικά µας παιδιά που 
πάνε στην Αγγλία για…. Μαθαίνουν απ’ ότι ξέρω τη ξένη γλώσσα πιο καλά µε 
την τριβή τους µε τους συνανθρώπους τους εκεί απ’ την καθηµερινή πράξη.  

Ε: Εδώ µέσα στην τάξη; 
Α: Στην τάξη εδώ, να…. Αναγνωρίζουµε τα γράµµατα, γράφουµε προτάσεις αλλά 

πέρα απ’ αυτά το θέµα είναι τι γίνεται και στην καθηµερινή πράξη. 
Ε: Εσύ πως κρίνεις την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που παρακολούθησα 

κι εγώ τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του µαθήµατος στην Τ.Υ. αποκλειστικά 
στην ελληνική γλώσσα; 

Α: Εγώ δεν είµαι ευχαριστηµένη γιατί δεν είχα και καµία ενηµέρωση από κανέναν 
κι ούτε µου επέτρεπε ο χρόνος και οι υποχρεώσεις µου να πηγαίνω τα 
απογεύµατα µου σε σπίτια άλλων συναδέλφων που έχουν κάνει γλώσσα 
αλλοδαπών και δεν ξέρω τι Τ.Υ. Εγώ ξαφνικά βρέθηκα ενώ ήξερα ότι θα πάρω 
άλλη τάξη. 

Ε: Τι εννοείς; Θα ’πρεπε να κάνεις και γλώσσα…. 
Α: Ότι θα ’πρεπε να είχα ενηµερωθεί για το πώς δουλεύει η Τ.Υ. οπότε δουλεύω µε 

δικά µου µέσα. Είναι ό,τι ξέρω απ’ τις άλλες τάξεις. 
Ε: Θα έπρεπε δηλ. να ενηµερωθείς και για την γλώσσα των αλλοδαπών; 
Α: Όχι, όχι. Για τον τρόπο που δουλεύουνε στην Τ.Υ. ∆εν είχα καµία ενηµέρωση 

απ’ τον Σύµβουλο ή από κανέναν. Μας άφησαν να δουλέψουµε ανάλογα µε το 
πώς ο καθένας. 

Ε: Η δική τους γλώσσα; Τα ρωσικά τα αλβανικά; Αυτά θα έπρεπε να 
χρησιµοποιούνται µέσα στο µάθηµα. 

Α: ∆εν ξέρω. Πάντως δεν έχουµε την δυνατότητα να ξέρω ρωσικά ή αλβανικά ούτε 
να χρησιµοποιήσω ρωσικά ή αλβανικά. Αν θέλει το κράτος µε διακρατικές 
συµφωνίες να στείλει δασκάλους ή αν το επιτρέψει Αλβανούς κλπ, είναι δικό 
τους θέµα. 

Ε: Θα συµφωνούσες εσύ µ’ αυτό; 
Α: ∆εν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου, αν θα συµφωνούσα ή όχι γιατί είναι 
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πολύπλοκο θέµα γιατί είναι απρογραµµάτιστα όλα, δηλ. έχουνε στείλει εδώ τους 
µετανάστες χωρίς να έχουν γίνει συµφωνίες τόσους θέλουµε, τόσους 
χρειαζόµαστε. Άλλο το ένα άλλο τ’ άλλο. 

Ε: Εσύ διαθέτεις εδώ, στο τµήµα που διδάσκεις, την κατάλληλη υποστήριξη σε 
υλικά µέσα για την υλοποίηση των στόχων σου; 

Α: Ό,τι χρησιµοποιώ από δικές µου, προηγούµενες, δική µου προετοιµασία πάνω 
στην πρώτη, σε ελληνόγλωσσα παιδιά. 

Ε: Για’ αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση, έχεις κάποιο ξεχωριστό υλικό ή µέσα; 
Α: Όχι, όχι. 
Ε: Αν τα διέθετες αυτά, σε τι θα άλλαζε η διδασκαλία σου; 
Α: Υποτίθεται ότι θα είχα και άλλη ενηµέρωση, θα είχε γίνει ένα σεµινάριο, κάτι θα 

είχαµε παρακολουθήσει και θα µας λέγανε έτσι γίνεται η διδασκαλία, όπως µας 
έγινε στην πρώτη. Όταν πήραµε πρώτη πήγαµε και παρακολουθήσαµε ένα 
σεµινάριο για τα υλικά, ανταλλάξαµε απόψεις µε τους συναδέλφους, σε 
σεµινάριο µέσα στην ώρα του σχολείου, µέσα στο σχολείο. 

Ε: Αίθουσες, εργαστήριο, εποπτικά µέσα, βιβλία. Πόσο θα άλλαζαν την διδασκαλία 
σου; 

Α: Ε… δεν ξέρω αυτά στην πράξη φαίνονται. Στην πράξη φαίνεται και η διαφορά 
µε την πρώτη όταν έχεις ένα υλικό α΄ δουλεύεις µ’ έναν α΄ τρόπο, ένα υλικό β΄ 
µ’ έναν β΄ τρόπο. Με ότι έχεις δουλεύεις. Ασφαλώς δεν θα ήταν το ίδιο. 

Ε: Πώς εκτιµάς την δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας που σου δίνει η Τ.Υ. 
δηλ. τα τµήµατα είναι ολιγοµελή. 

Α: Είναι θετικό αυτό. 
Ε: Σκέφτηκες να χρησιµοποιήσεις και κάποιες άλλες προσεγγίσεις εκτός από την 

εξατοµικευµένη; 
Α: Όχι δεν το σκέφτηκα. 
Ε: Αρκετοί µαθητές έχουν µειωµένη ικανότητα στην κατανόηση και στην 

παραγωγή του προφορικού λόγου. Πώς το αντιµετωπίζεις αυτό. Χρησιµοποιείς 
επιπλέον µέσα; 

Α: Σιγά, σιγά µε εικόνες, µε λέξεις, µε πράγµατα απ’ τον γύρω περιβάλλοντα χώρο. 
Σιγά, σιγά. Αυτό είναι θρανίο, η πόρτα, το παράθυρο, ο ουρανός, ο ήλιος, τα 
παιδιά. Σιγά, σιγά. Με καθηµερινό λεξιλόγιο. 

Ε: Στη διδασκαλία της γραµµατικής τι δυσκολίες συναντάς; Ακόµη και για τα 
παιδιά της πρώτης απλά γραµµατικά φαινόµενα. 

Α: Ό, τι δυσκολίες συναντάς και µε τις άλλες τάξεις δηλ. δε συναντάς και µε τα 
άλλα τα δικά µας δε συναντάω διαφορετικά πράγµατα, δε βλέπω διαφορετικά 
πράγµατα µ’ αυτά τα παιδιά, τα ίδια. Άµα τους το εξηγήσεις και πεις να ετούτο 
µε κεφαλαίο, το βάζουµε στην αρχή ή στο τέλος, στα ουδέτερα το ⏐ι⏐ αυτά που 
παίρνουνε µπροστά τον τόνο, θα το κάνουνε, θα το µάθουνε. 

Ε: Ποια λάθη βλέπεις ότι εµφανίζονται συχνότερα στο λόγο τους; 
Α: Στην προφορά περισσότερο γιατί προφέρονται αλλιώς, προφέρουν αλλιώς τα 

γράµµατα µας. 
Ε: Πως το αντιµετωπίζεις αυτό; 
Α: Ε εντάξει αυτά είναι πράγµατα που…. µε την επανάληψη, λέµε ξαναλέµε, όχι 

δεν το λέµε ⏐κ⏐(κερί) το λέµε ⏐κ⏐(εννοεί ουρανικό), δεν το λέµε ⏐τα⏐ούτε 
⏐τε⏐αλλά ⏐τ⏐, σιγά, σιγά µε την επανάληψη.  

Ε: Για τον προφορικό και γραπτό λόγο κάνεις ξεχωριστές δραστηριότητες; 
Α: Ναι, εντάξει ναι, ό,τι….. διαφορετικές. Πάλι µέσα στα πλαίσια του µαθήµατος. 

Το ένα καλύπτει το άλλο. Συνδυάζονται. 
Ε: Γιατί το κάνεις αυτό; 
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Α: Για …. καλύτερη εµπέδωση, για καλύτερα αποτελέσµατα. 
Ε: Ζητάς απ’ τους µαθητές σου να σχολιάσουν το περιεχόµενο µιας εικόνας, ενός 

κειµένου; 
Α: Ναι, όποτε µπορούµε κι όποτε…., προσπαθούµε να το σχολιάσουµε, να λέµε τι 

είναι αυτό για να εξασκήσουν το λόγο, να εξασκήσουν το λόγο και να 
χρησιµοποιήσουν λέξεις, έστω και λάθος, να κοινωνικοποιηθούν, να ξεπάρουνε, 
να µη φοβηθούνε, να λένε τη γνώµη τους και να το µεταφέρουν αυτό και στη 
τάξη τους µετά, τις επόµενες ώρες. Και να πούµε κάτι λάθος δεν έγινε τίποτα. 

Ε: Για το λεξιλόγιο χρησιµοποιείς ξεχωριστό τετράδιο, καρτέλα; Γιατί; 
Α: Χρησιµοποιώ τετράδιο λεξιλογίου, για να κατακτήσει το παιδί, να κατανοήσει, 

να κάνει επανάληψη στο σπίτι, να γράψει, να διαβάσει, να ξαναπεί γιατί αλλιώς 
δε γίνεται, και την καρτέλα του βιβλίου. 

Ε: Με τους γονείς καθόλου συνεργάζεσαι; Θα µπορούσες να συνεργαστείς µε τους 
γονείς; 

Α: Τους γονείς όποτε τους έχω καλέσει µου ’χουνε πει εγώ δεν µπορώ να κάνω 
τίποτα άλλο και οι περισσότεροι αυτό, οι περισσότεροι. Μόνο πριν από δύο 
χρόνια είχα δυο αλβανάκια δίδυµα των οποίων η µαµά εγώ θα τα βοηθήσω, έχω 
µια γειτόνισσα και θα την καλέσω να µε βοηθήσει. Τώρα αυτά δεν έχουν καµιά 
βοήθεια. 

Ε: Τι συµβουλές τους δίνεις εσύ; 
Α: Αν έχουν γείτονα Έλληνα, αν έχουν θείους Έλληνες να τους βοηθήσουν µια ώρα 

το απόγευµα γιατί τη γλώσσα δεν την ξέρουν, ασφαλώς δε µπορούν να 
διαβάσουν οι ίδιοι το µάθηµα και να το πούνε στα παιδιά, αλλά αν κάτσουν από 
πάνω τους, τα παιδιά µπορούν στο σπίτι να διαβάσουν απ’ αυτά που µαθαίνουν 
εδώ, µπορούν να κάτσουν να διαβάσουν φτάνει να κάτσουν µαζί τους, αλλά οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς δεν ενδιαφέρονται, είναι κουρασµένοι, έρχονται 
κουρασµένοι απ’ την δουλειά, δεν µπορούνε να ασχολούνται.  Λέει εµένα ο γιος 
µου µαζεύεται στο σπίτι στις 8-9 η ώρα γιατί όλη τη µέρα είµαι στους δρόµους 
«λείπω εγώ, τι θα κάνουν;» 

Ε: Μια εκτίµηση για το βιβλίο που χρησιµοποιείς; 
Α: Τώρα το βιβλίο που χρησιµοποιώ είναι άλλη υπόθεση, δε µπορώ να σου κάνω 

εκτίµηση γιατί δεν τα χρησιµοποιώ αυτά. 
Ε: Καθόλου; 
Α: Καθόλου, δεν έχω παιδιά, είχα αρχάριους, εντελώς αρχάριους, που δεν είχαν 

πάει σχολείο καθόλου ούτε νήπιο ούτε τίποτα, µόνο αυτός που µου ήρθε σήµερα 
έχει πάει στο σχολείο κι είναι 14 ετών, τα άλλα…, οπότε δεν τα χρησιµοποίησα. 

Ε: Θα ξαναδίδασκες σε Τ.Υ.;  
Α: Όχι. 
Ε: Για πιο λόγο; 
Α: Γιατί το βρίσκω πολύ ψυχοφθόρο χωρίς να έχεις καµία προετοιµασία και καµία 

βοήθεια από κανέναν, να θέλεις να βοηθήσεις αυτά τα παιδιά. ∆ε θα το 
ξανάκανα. Είναι πιο ξεκούραστη η τάξη η πρώτη που έχω κάνει πολλά χρόνια, η 
δεύτερη, η έκτη γιατί έχεις ένα πράγµα, εδώ έχεις δέκα πράγµατα στο µυαλό 
σου, δεν έχεις µόνο ένα κι όταν θέλεις να αποδώσεις έργο και να µάθεις τα 
παιδιά να διαβάζουν, όταν είσαι ευσυνείδητος δεν το δέχεσαι αυτό. Θα 
µπορούσε να το δεχθεί ίσως ένας δάσκαλος που θα έλεγε «ζαµαν φου» ο,τι 
µάθουν εγώ όµως δεν µπορώ να το δεχτώ, δεν µπορώ να τα βοηθήσω όσο θα 
ήθελα. 
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  2η  Συνέντευξη                         ∆ιάρκεια: 20’ 

  Χώρος:  ∆ηµοτικό Σχολείο             

  21 - 03 - 2003 

 

 

Ε: Μου έχεις πει ότι στη γειτονιά σου υπάρχουν αλλοδαποί εργαζόµενοι. ∆ιατηρείς 
κάποια επαφή µ’ αυτούς; 

Α: Ναι. 
Ε: Τι εικόνα έχεις διαµορφώσει; 
Α: Από δυο οικογένειες που µένανε στο σπίτι µου απέναντι έχω διαµορφώσει καλή 

εικόνα δηλ. είναι άνθρωποι εργατικοί, αυτό που λέµε καλοί οικογενειάρχες, µε 
µια συντεταγµένη οικογένεια. Αυτό το κρίνω απ’ τα παιδιά τους τα οποία είναι 
ευγενέστατα, ευγενέστατα, που σαν γονείς τα φροντίζουνε δηλ. κάθονται και τα 
διαβάζουν το απόγευµα κι αυτό το ξέρω απ’ το ότι καµιά φορά, πολύ σπάνια 
βέβαια, έρχεται ένα παιδάκι ο Μάριος συγκεκριµένα και µε ρωτάει κάτι το οποίο 
ο µπαµπάς ή η µαµά δεν ήξερε: «Κύριε θα µου πεις αυτό το πράγµα;». Από κει 
το συµπεραίνω ότι ασχολούνται οι γονείς µε τα παιδιά και φαίνεται κιόλας. 

Ε: Κατά τη γνώµη σου οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες εργαζόµενοι πρέπει να 
έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα δηλαδή ωράριο, αµοιβή, ασφάλεια, µε τους 
ντόπιους εργαζόµενους; 

Α: Ε βέβαια. Βέβαια πρέπει να έχουν τα ίδια, δεν το συζητώ καθόλου, πρέπει να 
έχουν κι αυτοί τα ίδια. Τι γίνεται στην πράξη, είναι άλλος λογαριασµός. Γιατί κι 
αυτοί τις ίδιες ανάγκες έχουν όπως κι εµείς και δε βλέπω δηλ. το λόγο γιατί 
αυτοί δηλ. να διαφοροποιούνται και γιατί ένας Έλληνας να του πληρώνει ο 
εργοδότης του το ΙΚΑ ενώ στον οικονοµικό µετανάστη να µη του το πληρώνει 
και να αρρωσταίνει µετά το παιδί του του οικονοµικού µετανάστη και να µην 
έχει µία δρχ. να του πάρει τα φάρµακα. Εξάλλου ο πολιτισµός δεν φαίνεται µόνο 
από τι ρούχα φοράµε, φαίνεται και από το πώς συµπεριφερόµαστε στους….. σ’ 
αυτούς τους ανθρώπους. 

Ε: Η πρώτη γλώσσα, η γλώσσα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων θεωρείς ότι 
είναι εξίσου σηµαντική µε την ελληνική γλώσσα; 

Α: Κοίταξε να δεις, ε…. όλες οι γλώσσες σεβαστές είναι. Αυτό που ξέρω, που λέµε 
είναι ότι η ελληνική γλώσσα έχει µεγάλο πλούτο, π.χ. πέτρα έχουµε πάρα πολλές 
λέξεις που έχουν περίπου το ίδιο νόηµα, λέµε πέτρα, βότσαλο ξέρω γω. ∆εν 
ξέρω αν συµβαίνει το ίδιο και µε τις γλώσσες των Αλβανών, των Ρώσων και 
άλλων ας πούµε που έρχονται στη χώρα µας. ∆εν έχω άποψη για τη γλώσσα των 
ανθρώπων αυτών, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν εννοεί αυτό η ερώτηση. 

Ε: Η γλώσσα τους εδώ στην Ελλάδα πιστεύεις ότι τους είναι χρήσιµη, ότι τους είναι 
απαραίτητη; 

Α: Η γλώσσα τους; 
Ε: Ναι, η γλώσσα τους. 
Α: Τους είναι….., σίγουρα τους είναι απαραίτητη και η γλώσσα τους γιατί αφενός 

διατηρούν επαφές µε την πατρίδα τους, έχουνε, δεν θα πρέπει να την 
ξεχάσουνε…., αλλά και γιατί υπάρχουν αρκετοί µετανάστες, µάλιστα άµα 
περάσεις από ορισµένα καφενεία ακούς ξένη γλώσσα. 

Ε: Εσύ διδάσκεις και σε ντόπιους µαθητές και σε αλλοδαπούς µαθητές. Τι 
επιδιώκεις απ’ τη διδασκαλία της γλώσσας στους ντόπιους και τι στους 
αλλοδαπούς µαθητές; 
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Α: Λοιπόν καταρχάς να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα, Τ.Υ. διδάσκω φέτος πρώτη 
χρονιά. Μέχρι πέρυσι ήµουνα σε κανονική τάξη που είχε και παιδιά……. 

Ε: Πες µου γι’ αυτήν την εµπειρία σου; 
Α: Χοντρά, χοντρά στους αλλοδαπούς επιδιώκω σε πρώτη φάση να κατακτήσουν το 

µηχανισµό της ανάγνωσης, να µπορούν να διαβάζουν αυτό που βλέπουν και να 
γράφουν βέβαια και σιγά σιγά να εµπλουτίζουν και το λεξιλόγιο τους, να 
µαθαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις που να τις εντάσσουν στο 
καθηµερινό τους, να µπορούν να µάθουν τη γλώσσα. Μαζί µε άλλα βέβαια. Το 
πρώτο πράγµα λοιπόν είναι να µάθουν την έννοια, να µάθουν να συλλαβίζουν, 
να µάθουν να γράφουνε, να µάθουν την έννοια των λέξεων και παράλληλα 
βέβαια και τη γραµµατική και όλα αυτά. 

Ε: Με τους ντόπιους; 
Α: Ε κοιτάξτε να δείτε, όταν είναι µια τάξη µεγάλη, π.χ. όταν έρχεται ένα παιδί και 

είναι πέµπτη τάξη ξέρετε ότι το βάζουµε, δεν θα παρακολουθεί τα µαθήµατα της 
πρώτης τάξης, θα παρακολουθεί τα µαθήµατα της πέµπτης τάξης και σιγά σιγά 
µαθαίνει και τη γλώσσα. Για τους ντόπιους µαθητές είναι αυτά που καθορίζει το 
Α.Π., οι σκοποί που δεν µπορώ να σας πω τώρα το Α.Π. τι σκοπό έχει. Να µάθει 
την Ελληνική γλώσσα έτσι όπως……. 

Ε: Στην Τ.Υ. πότε θεωρείς ότι πέτυχε η διδασκαλία σου; Όταν µπορούν να κάνουν 
τι τα παιδιά;  

Α: Όταν συνήθως ας πούµε τα ελληνάκια έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο οι 
δάσκαλοι γύρω στα Χριστούγεννα πρέπει να’ χουνε κατακτήσει συν, πλην στα 
Χριστούγεννα, να έχουν κατακτήσει το µηχανισµό της ανάγνωσης. 

Ε: Βγαίνεις από µια διδασκαλία, τέλειωσε για παράδειγµα το σηµερινό δίωρο; 
Α: Αν η ενότητα είναι, ας πούµε είµαστε πολύ αρχή και το γράµµα είµαστε στο 

συλλαβισµό να µάθουν να γράφουν το γράµµα, να το αναγνωρίζουν, να το 
εντάσσουν να συλλαβίζουν αν µάθουν το ⏐σ⏐ να το βάζουν µε το ⏐α⏐ σα, σε 
και τέτοια πράγµατα. Αν καταφέρουν αυτά, να το προφέρουν, να το γράφουν, να 
το αναγνωρίζουν, νοµίζω πως πέτυχε. 

Ε: Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τι θεωρείς ότι θα πρέπει να κατέχουν αυτοί οι 
µαθητές; 

Α: Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, για τους µαθητές που δεν ξέραν καθόλου 
γλώσσα τουλάχιστον να ξέρουν να γράφουν, να διαβάζουν ένα κείµενο και να το 
κατανοούνε, και επίσης, ένα απλό κείµενο, και επίσης να µπορούν να γράψουν 
µια απλή πρόταση, αυτό που σκέφτονται, έτσι σαν ηµερολόγιο. 

Ε: Απ’ την εµπειρία που είχες στην Τ.Υ. πως νοµίζεις ότι µαθαίνουν µια δεύτερη 
γλώσσα αυτά τα παιδιά καλύτερα. 

Α: Ο καλύτερος τρόπος βέβαια είναι η τριβή µέσα στη….., µαζί µε τα παιδιά που τη 
ξέρουν τα ελληνάκια δηλ. Ο καλύτερος τρόπος δηλ. µέσα η τάξη, η επαφή, η 
επικοινωνία µε τα παιδιά, το δάσκαλο, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, εκεί 
παίζεται βέβαια το µεγάλο παιχνίδι. 

Ε: Πως κρίνεις την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος, αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα; 

Α: Το κρίνω……, δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό αλλά δε θα µπορούσε να 
γίνει και διαφορετικά µια και εµείς οι δάσκαλοι δε γνωρίζουµε άλλη γλώσσα σ’ 
αυτήν θα…… Το άλλο εγώ θα έλεγα ότι είναι θέµα πολιτικό πια, δεν είναι θέµα 
δηλ. αν θα πρέπει να γίνεται σ’ άλλη γλώσσα να διδάσκονται Ρώσικα κι 
Αλβανικά κλπ. 

Ε: Θα τους έκανε καλό αυτό; Παράλληλα δηλ. να χρησιµοποιείται ή εσύ να 
χρησιµοποιείς κάποιες….. 
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Α: ∆εν έχω τέτοια εµπειρία. ∆εν το ξέρω. ∆εν µπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω. 
Ε: Σε υλικά και µέσα διαθέτεις την κατάλληλη υποστήριξη για να υλοποιείς τους 

στόχους σου; 
Α: Εννοείς απ’ το σχολείο; 
Ε: Αναφέροµαι σε αίθουσες, εργαστήρια, εποπτικά µέσα, βιβλία; 
Α: Ναι, υπάρχουν, υπάρχουν, βέβαια τα βιβλία που υπάρχουν είναι γραµµένα για 

µαθητές….. Υπάρχουν, χωρίς να είναι βέβαια και….. 
Ε: Η Τ.Υ. σου δίνει δυνατότητα εφαρµογής εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Πως το 

κρίνεις αυτό; 
Α: Είναι πολύ θετικό για το µαθητή. Πάρα πολύ. Γιατί δουλεύεις καλύτερα µε λίγα 

παιδιά. 
Ε: Κάποια άλλη µορφή διδασκαλίας; 
Α: Ε, κάποια άλλη µορφή διδασκαλίας δε µπορώ να σκεφτώ αυτήν τη στιγµή, να 

µην έρχεται στην Τ.Υ. αλλά να µένει στην τάξη του ας πούµε. Μέσα στη τάξη 
του και να παρακολουθεί αυστηρά και µόνο το πρόγραµµα της τάξης του. 

Ε: Αρκετοί µαθητές έχουν µειωµένη ικανότητα στην κατανόηση και στην 
παραγωγή προφορικού λόγου, να ακούνε και να µιλάνε δηλ. Πως το 
αντιµετωπίζεις; 

Α: Με……, το λέει και η παροιµία πως ότι φοβάσαι για αν το ξεφοβηθείς πρέπει να 
απάνω στο φόβο να ορµάς, φοβάσαι το σκοτάδι πρέπει να περπατάς το βράδυ 
στο σκοτάδι για να ξεφοβηθείς, το ίδιο κι ετούτο, δε µπορεί να µιλάµε, 
προσπαθούµε να δηµιουργούµε, πες το...  

Ε: Ερεθίσµατα;  
Α: Ναι ερεθίσµατα για να µιλήσει το παιδί. ∆ίνουµε ερεθίσµατα για να µιλήσει το 

παιδί και πάνω στο λόγο να το διορθώσουµε. 
Ε: Τι είδους ερεθίσµατα; 
Α: Από τον καιρό, απ’ την καθηµερινή, απ’ το παιχνίδι, από µια εικόνα του βιβλίου, 

από….. χίλια δυο πράγµατα, από ένα τραγούδι πιθανά, από µια γιορτή του 
σχολείου, από µια ζωγραφική….  

Ε: Στη διδασκαλία της γραµµατικής τι προβλήµατα έχεις εντοπίσει; Τι προβλήµατα 
συναντάς; Όταν διδάσκεις δηλ. ένα γραµµατικό φαινόµενο; 

Α: Εκεί είναι περισσότερο η κατανόηση, ότι δε µπορείς να…., πώς να πεις στο 
παιδί…, µπορείς να το πεις βέβαια, αλλά εντάξει χρειάζεται κάποια….. γιατί, οι 
πτώσεις, τι είναι ονοµαστική κύριε, τι είναι γενική κύριε, εκεί θέλει κάποιο…., 
να το προσέξεις λιγάκι. 

Ε: Εσύ πως το επεξηγείς; 
Α: Με διάφορα παραδείγµατα, µε διάφορα παραδείγµατα: τίνος είναι το βιβλίο, του 

Νίκου  
Ε: Ποια λάθη εµφανίζονται στο λόγο τους περισσότερο; 
Α: Καταληκτικά, καταληκτικά βέβαια, στις καταλήξεις. 
Ε: Πως τα αντιµετωπίζεις αυτά; 
Α: Προσπαθούµε…, µε τις καταλήξεις, κλίνουµε ξανακλίνουµε τα ρήµατα, το εγώ, 

εσύ, αυτός τα πρόσωπα. Να κατανοήσουνε τις καταλήξεις του ενεστώτα ας 
πούµε το βοηθητικό ρήµα το είµαι….. 

Ε: Για τον προφορικό και γραπτό λόγο επιλέγεις ξεχωριστές δραστηριότητες; 
Α: Στον προφορικό λόγο, όπως είπαµε και προηγούµενα, από…. µπορεί να 

πιαστούµε από οτιδήποτε για να µιλήσουµε. Στο γραπτό τώρα λόγο είναι λίγο τα 
πράγµατα πιο τυποποιηµένα. Χρησιµοποιώ τις ασκήσεις που πιθανά έχει το 
βιβλίο, το «Σκέφτοµαι και γράφω» που δειλά δειλά τώρα οι αρχάριοι αρχίζουµε 
να το υλοποιούµε να το γράφουµε, την ορθογραφία, την άσκηση της 

 176



ορθογραφίας κλπ. 
Ε: Ζητάς απ’ τους µαθητές σου να σχολιάσουν το περιεχόµενο µιας εικόνας ή ενός 

κειµένου; Τι νόηµα έχει αυτό; Γιατί να γίνεται; 
Α: Πιο πολύ για να µάθουµε να µιλάµε. Το κάνω, το κάνω. Μια εικόνα πιο απλή, το 

πιο απλό ερέθισµα να του δείξεις µια εικόνα να σου πει τι βλέπει, τι είναι αυτό 
κλπ. Συχνά πυκνά. Για να εξασκηθεί στον προφορικό λόγο. 

Ε: Χρησιµοποιείς ξεχωριστό τετράδιο για το λεξιλόγιο; 
Α: Ναι 
Ε: Γιατί το κάνεις αυτό; 
Α: Να σου πω την αµαρτία µου, ξεκίνησα να το χρησιµοποιώ στη διάρκεια, όσο 

περνούσε ο χρόνος, άλλες φορές από δικιά µου υπαιτιότητα, άλλες φορές γιατί 
αλλάξαµε το πρόγραµµα, ήρθαν άλλα παιδιά, µπήκε κι άλλο παιδί οπότε το 
λεξιλόγιο, µέσα στην ίδια ώρα είχαµε δύο ταχύτητες µαθητών, οπότε έπρεπε κάτι 
ν’ αφήσω για να τα προλάβω κι ήταν εις βάρος του λεξιλογίου. Βλέπω ότι 
έπρεπε να το συνεχίσω και τώρα έχει πάρει άλλη µορφή το λεξιλόγιο, δηλ. τους 
βάζω και υπογραµµίζουν τις λέξεις που δεν καταλαβαίνουν και καµιά φορά τις 
γράφουµε, καµιά φορά αν δεν προλάβουµε δεν τις γράφουµε. Εγώ όµως 
επανέρχοµαι την εποµένη, κάνω δηλ. αυτό που λέµε αναµόχλευση. 

Ε: Σε τι τους βοηθάει να έχουν ένα τετράδιο ή µια καρτέλα; 
Α: Τους βοηθάει γιατί πολλές φορές κάποιες λέξεις που δεν τις πολυχρησιµο-

ποιούνε στην καθηµερινότητα τους, τις ξεχνάνε. Βάζουµε λέξεις που δεν τις 
χρησιµοποιούν συχνά. Θυµάµαι π.χ. µια λέξη που την είχαµε ξαναπεί, ήταν από 
τη θάλασσα, στον πάτο της θάλασσας και δεν ξέραν τι ήταν ο πάτος κι εγώ 
θυµάµαι ότι επειδή βλέπουµε από δω τη θάλασσα κι είχαµε κουβεντιάσει για τη 
θάλασσα, το είχαµε ξαναπεί αλλά το είχαν ξεχάσει, αυτό αν το έχουνε γράψει ας 
πούµε κι από καιρό σε καιρό να τα…… 

Ε: Αυτά πως τους τα εξηγείς; 
Α: Αυτά τα εξηγώ είτε µε λόγια, αν µπορώ, είτε µε χειρονοµίες, παντοµίµα είτε 

καµιά φορά έχω ένα παιδί στο είχα πει, δεν ξέρω αν θυµάσαι, ένα παιδί που είναι 
κι αυτό από τη Ρωσία, έχει έρθει τώρα τρία-τέσσερα χρόνια και ξέρει πολύ καλά 
την ελληνική γλώσσα, εγώ το χρησιµοποιώ σα διερµηνέα. 

Ε: Ας πάµε στην περίπτωση των γονιών. Πως θα µπορούσες να συνεργαστείς µε 
τους γονείς. Συνεργάζεσαι; Αν όχι πως θα µπορούσες; 

Α: Η συνεργασία τώρα µε τους γονείς. Αυτά που είπαµε εδώ πέρα, που γράψαµε 
εδώ πέρα να φροντίσουν να τα ξαναδούνε στο σπίτι, έτσι σαν µια εµπέδωση. 
Γιατί αν δεν τα ξαναδούνε στο σπίτι…... 

Ε: Τους δίνεις κάποιες οδηγίες; 
Α: Τους δίνω κάποιες οδηγίες. Βέβαια τους δίνω κάποιες οδηγίες, π.χ. το πιο απλό 

να µάθουν ας πούµε την ορθογραφία, να µάθουν τις µέρες της εβδοµάδας π.χ. για 
να µπορούµε να συνεννοηθούµε σε πρώτη φάση ή τους µήνες ή τις εποχές. 
Πρέπει να κάτσουνε λίγο όσο κι αν δε χρειάζεται η αποστήθιση ή 
αποµνηµόνευση δε γίνεται….. δηλ. αποδεικνύεται στην πράξη ότι αν θες να δεις 
τι µέρα ήταν χτες να ξέρουν που θα πάνε να ανατρέξουν να το βρούνε. Είναι 
γνώση καθηµερινή που θα πρέπει να το αποµνηµονεύσουν. ∆ε γίνεται. 

Ε: Μια εκτίµηση για το βιβλίο που χρησιµοποιείς; 
Α: Το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που ήταν για αρχάριους δηλ. που ξεκινούσε από τα 

γράµµατα κλπ, ε…. ήταν καλό, πολύ καλό θα έλεγα. 
Ε: Για πιο βιβλίο µιλάµε; 
Α: Ήταν αυτό….. η «Ελληνική γλώσσα». 
Ε: Όταν λες πως ήταν καλό, τι εννοείς; Που εντοπίζονται τα θετικά του σηµεία; 
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Α: Έτσι όπως προσεγγίζω εγώ τη γλώσσα, εγώ προσωπικά, κι όπως έµαθα να την 
προσεγγίζω και να τη διδάσκω, µου ταιριάζει περισσότερο κι έτσι το κρίνω. Αν 
κάποιος άλλος συνάδελφος σε µια άλλη µέθοδο µπορούσε να µη του ταιριάζει. 
Εµένα πάντως κι απ’ ότι βλέπω και από τα αποτελέσµατα, επειδή ένα παιδί που 
ήρθε και δεν ήξερε καθόλου γλώσσα απ’ τη Ρουµανία, τώρα παρακολουθεί τη 
γλώσσα στο τµήµα του. Από τα αποτελέσµατα δηλ. το κρίνω. 

Ε: Τέλος θα ξαναδίδασκες σε Τ.Υ.; 
Α: Ναι, θα ξαναδίδασκα. Αισθάνεσαι στην Τ.Υ. γιατί εδώ φαίνεται η δουλειά σου 

πολύ πιο καλά απ’ ότι στην άλλη τάξη, στις συνηθισµένες τάξεις.  
  

 

  Συµπληρωµατικά:  Για το βιβλίο οι δυσκολίες είναι διαβαθµισµένες, δεν σε 

κρεµάει ας πούµε το βιβλίο, να σου διδάξει κάτι που δεν το ’χεις, που δεν το ξέρει το 

παιδί, η εικονογράφηση είναι πολύ καλή, µιλάει από µόνη της, έχει πολλές εικόνες 

που καλεί τα παιδιά να µιλήσουνε τα βοηθάει, καταλαβαίνουν λοιπόν τι πρέπει να 

πούνε, τι τους ζητάει η εικόνα. Απ’ αυτήν την πλευρά είναι καλό, εικονογράφηση 

δηλ.  
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  3η  Συνέντευξη                         ∆ιάρκεια: 20’ 

  Χώρος:  ∆ηµοτικό Σχολείο           

  26 - 03 - 2003 

 

 

Ε: ∆ιατηρείς επαφή µε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες είτε εκτός σχολείου είτε 
µε τους γονείς των µαθητών σου; 

Α: Βεβαίως, βεβαίως. 
Ε: Τι εικόνα έχεις διαµορφώσει γι’ αυτούς; 
Α: Άνθρωποι οι οποίοι…, είναι φοβισµένοι κατ’ αρχήν, µαζί µε τα’ άλλα δε 

γνωρίζουν και οι ίδιοι τη γλώσσα µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους όσο θα θέλανε οι ίδιοι. 

Ε: Οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες εργαζόµενοι πρέπει να έχουν τα ίδια 
εργασιακά δικαιώµατα (δηλ. ωράριο, αµοιβή, ασφάλιση) µε τους ντόπιους 
εργαζόµενους; 

Α: Ε, λογικά ναι. Έτσι θα βοηθηθεί και καλύτερα η ψυχολογία τους, εγώ θεωρώ. 
Αποτέλεσµα θα παίξει ρόλο και στο παιδί αυτό, σίγουρα. Ναι κυρίως εγώ βλέπω 
ότι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα, µόνον έτσι θα µπορέσουν να υπάρξουν 
στην κοινωνία µέσα, στην ελληνική κοινωνία. 

Ε: Πιστεύεις ότι η πρώτη γλώσσα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων είναι 
εξίσου σηµαντική µε την ελληνική γλώσσα; 

Α: Θεωρώ ναι, θεωρώ ότι είναι εξίσου σηµαντική. 
Ε: Πιστεύεις ότι τους είναι απαραίτητη εδώ στην Ελλάδα; 
Α: Βεβαίως. 
Ε: Για ποιους λόγους; 
Α: Καταρχήν θα βγούνε στην βιοπάλη, τα ίδια τα παιδιά. 
Ε: Η γλώσσα τους. Η πρώτη τους γλώσσα. 
Α: Α η πρώτη τους γλώσσα. Ναι θεωρώ ότι είναι σηµαντική γι’ αυτούς γιατί µόνο 

µ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν να έλθουν στο καινούργιο γλωσσικό ιδίωµα 
που παρουσιάζεται τώρα πλέον, στην καινούργια τους ζωή ας πούµε, γιατί µέσα 
απ’ αυτήν θα µάθουν µια έννοια, µια σηµασία µιας καινούργιας λέξης. 

Ε: Τι επιδιώκεις απ’ την διδασκαλία της γλώσσας, αρχικά σε ντόπιους µαθητές και 
στη συνέχεια σε αλλόγλωσσους µαθητές; 

Α: Σε ντόπιους εννοείς σε Έλληνες µαθητές. Την ενισχυτική εννοείς; 
Ε: Όχι εννοώ για τη διδασκαλία της γλώσσας στην κανονική τάξη. Τι επιδιώκεις 

όταν κάνεις µάθηµα γλώσσας εκεί κι έχεις απέναντι σου Έλληνες µαθητές; 
Α: Είναι αναλόγως τα επίπεδα, δηλ. τι επίπεδο θα συναντήσεις σε κάθε τµήµα, σε 

κάθε οµάδα, θα βάζεις και κάποιους στόχους. Όταν έχεις ένα τµήµα αρχαρίων 
στόχος είναι πλέον, ειδικά για τους παλιννοστούντες, ας µιλήσουµε γι’ αυτούς 
πρώτα, και για τους αλλοδαπούς βέβαια. Στόχος σου είναι οι αρχάριοι πάντα να 
µπορέσουν να αρθρώνουν σωστά µια λέξη, να µαθαίνουν σωστά αυτή τη λέξη 
που έχουν µάθει, την έννοια της και να δηµιουργούν προτάσεις. Αυτό είναι το 
σηµαντικό. Τώρα στους Έλληνες πάλι ανάλογα µε το επίπεδο του κάθε τµήµατος 
επιλέγεις τους στόχους τους οποίους θα πάρεις σύµφωνα µε τις δυνατότητες των 
µαθητών. Κυρίως γραµµατικά φαινόµενα. 

Ε: Πότε θεωρείς ότι πέτυχε η διδασκαλία σου στην Τ.Υ. Μια δίωρη διδασκαλία 
πότε θεωρείς ότι έχει πετύχει; 

Α: Θεωρώ ότι πετυχαίνει όταν πραγµατικά τα παιδιά καταλαβαίνουν αυτό που 
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διδάσκονται. ∆ηλ. η επιτυχία είναι στο να µπορέσω εγώ να δω σ’ αυτό που έχω 
κάνει που έχω προετοιµάσει απ’ το βράδυ, έννοια, σηµασία λέξεων, πρόταση και 
νοηµατική διαδικασία του κειµένου, αν υπάρξει, ενός µικρού κειµένου- σ’ αυτά 
τα παιδιά τα αλλοδαπά, των παλιννοστούντων. Αυτό θεωρώ επιτυχία τους 
πρώτους µήνες, τους πρώτους µήνες τουλάχιστον. 

Ε: Τι θεωρείς ότι πρέπει να κατέχουν οι µαθητές σου στο τέλος της χρονιάς; 
Α: Πάλι θα µπω στη διαδικασία των οµάδων, γιατί τα επίπεδα είναι διαφορετικά, 

πρώτο-δεύτερο-τρίτο επίπεδο. Συνήθως η οµάδα η πρώτη, επιτυχία θα είναι να 
µπορέσει να φτάσει στο επίπεδο του να δείξει το δεύτερο επίπεδο και το τρίτο, 
στο ενδιάµεσο, δηλ. γραµµατικά φαινόµενα, τη γραµµατική εν µέρει, την 
ανάγνωση σωστά, τη γραφή τη σωστή αυτά θεωρώ. Η δεύτερη οµάδα να 
εντοπίσουµε, µάλλον να εµβαθύνουµε ορισµένα πράγµατα που θα είχαν κάνει 
απ’ την προηγούµενη χρονιά, αν υπήρχε φυσικά δάσκαλος στο τµήµα αυτό, στην 
Τ.Υ., κάτι το οποίο δε συνέβαινε µέχρι πέρυσι στο σχολείο µας. Είναι η πρώτη 
χρονιά που γίνεται αυτό και οπότε θα αφήσω µαγιά για τον επόµενο δάσκαλο, αν 
δεν είµαι εδώ του χρόνου. Και….. επανέρχοµαι στο ότι η δεύτερη οµάδα θα ήταν 
καλύτερα να εµβαθύνει ορισµένα πράγµατα, να µην το πω κανόνες γραµµατικής, 
γιατί δεν υπάρχουν πλέον κανόνες στη γραµµατική, εγώ όµως θεωρώ ότι θα 
πρέπει να υπάρχουν σ’ αυτά τα παιδιά. Όσον αφορά την τρίτη οµάδα, το τρίτο 
επίπεδο µάλλον, θα πρέπει να γνωρίζει τα πάντα σχεδόν. Έννοιες, σηµασίες, 
προτάσεις, επίθετα, παραθετικά, χρόνους, ρήµατα, ουσιαστικά, κλίση, τα πάντα, 
τα πάντα. 

Ε: Τώρα απ’ την εµπειρία σου, πως νοµίζεις ότι µαθαίνουν µια δεύτερη γλώσσα οι 
µαθητές, την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Με ποιον τρόπο τη 
µαθαίνουν καλύτερα; 

Α: Αν και δεν εφαρµόζεται νοµίζω, τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι τα κείµενα είναι 
βασικός τρόπος για να µπορέσει να µπει το παιδί καλύτερα πιο βαθιά στην 
γραµµατική. Από κει µέσα θα βγάλει πολλά πράγµατα, έτσι θεωρώ, γνώµη µου 
είναι αυτό το πράγµα, κάτι το οποίο δεν εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια. 
Επιτυγχάνεται όµως αρκετές φορές καλό αποτέλεσµα µέσα απ’ αυτά. Το έχω 
κάνει σχεδόν στα 2/3 της χρονιάς αν και µιλάµε ακόµα δεν έχει λήξει η χρονιά, 
όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και έχω δει πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα.  

Ε: Πως κρίνεις την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων που ένα 
µέρος παρακολούθησα κι εγώ, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, το 
υπογραµµίζω, αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα; 

Α: Πως την κρίνω…..ε….. 
Ε: Φαντάζεσαι ότι θα µπορούσε µε κάποιον τρόπο να χρησιµοποιηθεί και η πρώτη 

τους γλώσσα; 
Α: Σε συνδυασµό µπορεί να συµβαίνει αυτό, µπορεί να γίνει αυτό. Όχι όµως πάντα. 

∆ε θα ήταν καλό αργότερα, δηλ. αν αγγίξει ένας αρχάριος το επίπεδο το δεύτερο, 
το τρίτο δε θα έπρεπε καν να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός αυτός µεταξύ τους, 
δηλ. της παλιάς γλώσσας και της καινούργιας που µαθαίνουν. 

Ε: ∆ιαθέτεις την κατάλληλη υποστήριξη σε υλικά και µέσα (δηλ. αίθουσες, 
εργαστήρια, εποπτικά µέσα, βιβλία) για την υλοποίηση των στόχων σου; 

Α: Φέτος όχι, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που…... 
Ε: Αν τη διέθετες σε τι θα άλλαζε η διδασκαλία σου; 
Α: Σίγουρα θα είχα χρόνο περισσότερο, εγώ πιστεύω θα κάλυπτα, δεν θα υπήρχε 

αυτή η χρονοβόρα διαδικασία στην αρχή που έφτανα στο σηµείο µε τα χέρια µου 
και µε τις κινήσεις µου να προσπαθώ να καταλάβουν ορισµένα παιδιά το τι 
ήθελα να πω. Με εποπτικά υλικά σίγουρα θα ήταν πιο άνετη η κατάσταση, 
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δείχνοντας ένα ζωάκι, ένα γραµµατάκι, εντάξει αυτό γίνεται και στον πίνακα 
φυσικά, αλλά αλλιώς θα ήταν αν είχα εποπτικά µέσα σίγουρα. 

Ε: Πως εκτιµάς τη δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας που σου δίνει η Τ.Υ.; 
Α: Μµµ…. Εννοείς, όταν λες εξατοµικευµένη…; 
Ε: Τα τµήµατα αυτά είναι ολιγοµελή κι αυτό σου δίνει µια δυνατότητα να υπάρχει 

µεγαλύτερη αµεσότητα.. 
Α: Ναι, υπάρχει αµεσότητα, επαφή, µπορείς να δουλέψεις πολύ πιο άνετα όταν είναι 

ολιγοµελή τα τµήµατα αυτά, πού πιο άνετα και µε πολύ πιο όρεξη θα έλεγα γιατί 
βλέπεις τη διαφορά. Άλλο να παλεύεις µε δέκα άτοµα µέσα σε µια οµάδα κι 
άλλο να παλεύεις µε δυο τρία άτοµα. Σίγουρα αυτό το βλέπουµε σε όλα τα 
επίπεδα και σε ντόπιους µαθητές και σε αλλοδαπούς. Κάτι το ανάλογο συµβαίνει 
κι εδώ. 

Ε: Αρκετοί µαθητές έχουν µειωµένη ικανότητα στην κατανόηση και την παραγωγή 
προφορικού λόγου. Ποια µέτρα παίρνεις, πως το αντιµετωπίζεις; 

Α: Πάντα ο προφορικός λόγος είναι πιο….., το πρώτο κοµµάτι το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα να προχωρήσει το παιδί, ως επόµενη κίνηση για να φτάσει στο 
γραπτό λόγο. Ναι, θεωρώ ότι όταν τα παιδιά βγαίνουν έξω, οι αλλοδαποί δηλ., 
που έχουν έρθει από ξένες χώρες συναναστρέφονται συνεχώς µε ντόπια παιδιά 
σίγουρα δηµιουργεί µια άλλη αίσθηση ακόµη και στο ίδιο το παιδί. Έρχεται 
πολύ καλύτερα και πιο χαρούµενο, ας πούµε στο τµήµα µου, την επόµενη µέρα, 
όταν έχει µάθει µια λέξη απ’ έξω παίζοντας µε κάποιο άλλο παιδί. Είναι πολύ πιο 
εύκολο να ανταποκριθώ σ’ αυτή τη φάση γιατί παρατήρησα κάποιες στιγµές 
ότι…Χαίροµαι όταν ένα παιδί έρχεται και µου λέει µια λέξη κι εγώ µε 
προσπάθεια µεγάλη, µε λόγια του εξηγώ τι σηµαίνει µια λέξη. ∆υσκολία έχω 
πάντα, υπάρχει δυσκολία στον προφορικό λόγο. Η αντιµετώπιση απ’ την πλευρά 
µου είναι ως εξής: είπαµε θα ήταν καλύτερο να υπήρχαν τα εποπτικά µέσα, µόνο 
µ’ αυτόν τον τρόπο, υλικά τέτοιου είδους για να αντεπεξέλθει και ο δάσκαλος. 
Συνήθως τις περισσότερες φορές ο, τι έκανα από την αρχή µε νοήµατα, τις 
περισσότερες φορές παίρνοντας τα έξω στο προαύλιο του σχολείου, δείχνοντας 
τα για το τι ακριβώς µιλώ εκείνη τη στιγµή, λέξεις τις οποίες χρησιµοποιώ, 
κάγκελα, προαύλιο, δέντρο, πρασινάδα, χορτάρι, τζάµι κλπ., δείχνοντας του αυτά 
τα πράγµατα. Αυτό είναι το αρχικό στάδιο. Κάπως έτσι προσπάθησα να 
αντεπεξέλθω για να υπάρξει ο προφορικός λόγος όσο το δυνατόν καλύτερος. 

Ε: Τι δυσκολίες συναντάς κατά τη διδασκαλία της γραµµατικής; 
Α: ∆υσκολίες συναντώ µε τα παιδιά τα οποία δουλεύω πραγµατικά τη γραµµατική 

από την αρχή, ειδικά στο πρώτο τµήµα των αρχαρίων, δυσκολίες συναντώ ή 
πρόκειται να συναντήσω γιατί δε συνάντησα µέχρι στιγµής κάποια δυσκολία, 
έντονη, εάν τυχόν το παιδί δεν διαβάζει σπίτι του. Αυτό είναι ένα σηµαντικό 
πράγµα. Το διαπιστώνει κανείς και στα ντόπια παιδιά, όχι µόνο στους 
αλλοδαπούς. Συνήθως δυσκολίες είναι στα ουσιαστικά, µπερδεύουν τα γένη, 
ουδέτερα, αρσενικά, θηλυκά. Λένε κάποιες λέξεις για παράδειγµα, επειδή έχω 
µάθει ότι στην Αλβανική δεν είναι ουδέτερο αλλά είναι αρσενικό. Εκεί το 
µπερδεύουν και µου βάζουν µπροστά άρθρο αρσενικού γένους. Αυτές είναι οι 
περισσότερες δυσκολίες. Τώρα όσον αφορά τα ρήµατα, στα πρόσωπα κλπ πάµε 
µια χαρά. ∆εν αντιµετωπίζεται χοντρή δυσκολία µπορώ να πω.  

Ε: Επιλέγεις διαφορετικές δραστηριότητες για τον προφορικό και γραπτό λόγο; Αν 
ναι, γιατί; 

Α: Όχι συνήθως είναι ίδιες οι δραστηριότητες. Όταν θελήσεις, χρειαστείς όταν έχει 
µάθει το παιδί πλέον να γράφει και να διαβάζει και να µιλάει χρησιµοποιείς και 
τα δυο ταυτόχρονα, και τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. 
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Ε: Ζητάς απ’ τους µαθητές σου να σολιάσουν το περιεχόµενο µιας εικόνας, ενός 
κειµένου; Γιατί; Τι νόηµα έχει αυτό για σένα; 

Α: Βεβαίως, το έχω κάνει αρκετές φορές και ειδικά στην αρχή. Έχω κρατήσει 
ορισµένα στοιχεία. Κάθε µήνα το κάνω συνήθως για να µπορέσουµε να µπούµε 
σε µια διαδικασία αντιµετώπισης της έννοιας της κάθε λέξης, βλέποντας στην 
εικόνα κάποια περιγραφή που κάνουµε, δηµιουργούµε µια νέα λέξη γι’ αυτούς 
που δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο τους. Είναι σηµαντικό αυτό το πράγµα. 

Ε: Γιατί χρησιµοποιείς ξεχωριστό τετράδιο για το λεξιλόγιο; 
Α: Μα όλα αυτά τα κάνουµε για να βοηθήσουµε το παιδί. 
Ε: Ποιος είναι ο σκοπός; 
Α: Να θυµάται απλά ορισµένες λέξεις, στο λεξιλόγιο τους πως γράφεται από 

πλευράς ορθογραφίας αλλά και ποια είναι η έννοια τους, να µην την ξεχνούν, 
γιατί κάποιες απ’ αυτές δεν τις χρησιµοποιούν καθηµερινά στο λεξιλόγιο τους, 
έξω απ’ το σχολείο. 

Ε: Με τους γονείς των παιδιών πως νοµίζεις ότι θα µπορούσες να συνεργαστείς; 
Α: Η µόνη συνεργασία θα ήταν αν µπορούσαν να ελέγχουν τα παιδιά τους στο 

σπίτι, κάτι το οποίο είναι δύσκολο αυτό. 
Ε: Συζητάτε, τους δίνεις κάποιες οδηγίες; 
Α: Κάποιες οδηγίες έχω δώσει αλλά από τη στιγµή που σου ανέφερα στην αρχή, 

∆ηµήτρη, ότι και οι ίδιοι οι γονείς δε γνωρίζουν σηµαντικά τη γλώσσα αυτή, 
πάρα πολύ καλά, είναι δύσκολο. 

Ε: Τι είδους οδηγίες τους δίνεις; 
Α: Κυρίως έναν έλεγχο πάνω στο µάθηµα το οποίο έχει διδαχθεί την ηµέρα στο 

παιδί. Ποιους τρόπους να χρησιµοποιήσουν σε κάθε πρόταση και τι 
παραδείγµατα θα πάρουν κατά την ίδια µορφή στο σπίτι τους. Σύµφωνα µε τα 
δικά τους πλάνα. 

Ε: Μια σύντοµη εκτίµηση για το βιβλίο που χρησιµοποιείς; 
Α: Θα ’λεγα ότι µπορούσε να ήταν ακόµη πιο καλύτερο… 
Ε: Σε ποια σηµεία; 
Α: Από πλευράς ασκήσεων, δηλ. δε θα ήθελα ποτέ να υπήρχε η άσκηση παράδειγµα 

να συµπληρώνουν το ρήµα ενώ υπάρχει στο πρόσωπο το βοηθητικό ρήµα, 
«αυτός ο άνθρωπος» µάλλον «αυτός πηγαίνει στο σχολείο» και να έχουµε στην 
άσκηση το «αυτός» να µην υπάρχει η λέξη «πηγαίνει» και να βάζει ή να παίρνει 
µέσα απ’ την παρένθεση τη λέξη ή το ρήµα και να την τοποθετεί εκεί. Κάτι που 
είναι εύκολο και παιδαριώδες. 

Ε: Θα ξαναδίδασκες σε Τ.Υ.; 
Α: Εε….ναι. 
Ε: Γιατί; 
Α: Μου άρεσε γιατί είναι κάτι το διαφορετικό. Αισθάνεσαι ότι πραγµατικά, θα πω 

αυτό που λένε όλοι οι συνάδελφοι, ότι συνάδελφος ο οποίος έχει κάνει την 
πρώτη δηµοτικού αισθάνεται πραγµατικά δάσκαλος. Κάτι ανάλογο συµβαίνει 
και στην Τ.Υ. Αισθάνεσαι ότι πραγµατικά είσαι δάσκαλος εκείνη τη στιγµή, ότι 
προσφέρεις έργο. Στο τέλος του έτους µε τον απολογισµό που θα έχω κάνει ήδη 
γιατί έχω συγκρατήσει κάποιους απολογισµούς κάθε µήνα, βλέπω ότι 
επιτυγχάνω, όσο θα ήθελα να λέω τη λέξη αυτή, αυτό που είχα βάλει στόχο από 
την αρχή. Να µάθουν αυτά τα παιδιά να συνεννοούνται εδώ στην Ελλάδα.  
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Κατανόηση προφορικών οδηγιών, 
συστάσεων, παραινέσεων. 

Κατανόηση γραπτού λόγου. 

• Αργός ρυθµός οµιλίας 
• Λεκτική υπογράµµιση  
• Επανάληψη σηµαντικών λέξεων-

φράσεων 
• Λεκτική επεξήγηση εννοιών 
• Χρήση εξωλεκτικών µέσων 
• ∆ιόρθωση του λάθους στην προφορά 
• ∆ιόρθωση του λάθους στην επιλογή 

των λέξεων 
• Προφορικές εντολές 

• Ανάγνωση υψηλόφωνη ή σιωπηρή 
• Ερωτήσεις πάνω στο περιεχόµενο 

(επεξηγηµατικές, αξιολόγησης) 
• Ο δάσκαλος υποδεικνύει  
      στρατηγικές ανάγνωσης 
• Χρήση κωδικοποιήσεων (εικόνες, 

φωτογραφίες) 
• Άµεση διόρθωση του λάθους 

(φωνολογία, τονισµός, συλλαβισµός)  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου 
• Ενεργοποιεί τις προηγούµενες 

εµπειρίες των µαθητών 
• Ζητάει να δικαιολογήσουν τις 

απαντήσεις τους 
• Τους ενθαρρύνει να σχολιάσουν ή να 

αφηγηθούν(εικόνες, θέµα, περιεχόµενο 
κειµένου) 

• Η διδασκαλία τους δηµιουργεί την 
ανάγκη να εκφράσουν απορίες 

• Τους εµπλέκει σε δραστηριότητες που 
παράγουν προφορικό λόγο (π.χ. φτιάξτε 
µια πρόταση µε…) 

• Άµεση γραπτή διόρθωση του 
λάθους(στον πίνακα ή στο τετράδιο) 

• Αντιγραφή λέξεων ή αποσπασµάτων 
• Υπαγόρευση ενοτήτων γραπτού λόγου 
• Ευανάγνωστο γράψιµο (στον πίνακα ή 

στο χαρτί) 
• Καθοδήγηση για τη λύση γραπτών 

ασκήσεων 
• ∆ιαδικασίες παραγωγής γραπτού 

λόγου(π.χ. πρόταση βασισµένη σε µια 
λέξη κλειδί) 

Γραµµατική Λεξιλόγιο 
Περιεχόµενα διδασκαλίας
• Γραµµατικά µορφήµατα (καταλήξεις, 

προθήµατα, σύνδεσµοι, άρθρα) 
• Λεξικά µορφήµατα (ουσιαστικά, 

ρήµατα, επίθετα, επιρρήµατα) 
Στρατηγικές επεξήγησης και ανάπτυξης 
µεταγλωσσικής συνείδησης 
• Κανόνες, ορισµοί  
• Ανάκληση γραµµατικών γνώσεων 
• Ανατροφοδότηση  
∆ραστηριότητες  
• Μετασχηµατισµοί  
• Ασκήσεις συµπλήρωσης κενών  
• Ασκήσεις εµπέδωσης 

• Μορφολογία (π.χ. αθώος-αθωότητα, 
άνθρωπος-άνθρωποι). 

• Ετυµολογία λέξεων (π.χ. πόλη- 
πολίτης- πολιτικός)  

• Σηµασιολογικές σχέσεις (συνωνυµία, 
αντωνυµία, υπωνυµία, π.χ. πλάτανος - 
δέντρο) 

• Συνδυαστικότητα(συµφραστικό 
πλαίσιο)  

 
Χρήση ξεχωριστού τετραδίου 

Προσέγγιση 
Παραγωγική       Επαγωγική 
Μετωπική   Οµαδική     Εξατοµικευµένη 
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