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Λίγα λόγια από τον 
συγγραφέα του βιβλίου

Αρχή όλων είναι ο «λόγος» και αναμφίβολα, δε θα μπορούσα να 
μη γράψω μερικές –ακόμη- γραμμές για το βιβλίο αυτό. Εξάλλου, η 
ιδέα της συγγραφής αυτού του βιβλίου «Από την παιδαγωγική της 
διαγλωσσικότητας στην παιδαγωγική της τάξης», γεννήθηκε μετά από 
αρκετές συζητήσεις και εμπειρίες μου σε σχέση με τη διδασκαλία των 
μαθητών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό διαγλωσσικό πλαίσιο της Ελλάδας.

Κάποια στιγμή λοιπόν, μία αγαπητή συνάδελφος, η Σμαράγδα 
Παπαδοπούλου, μου είπε κάτι πολύ σημαντικό, στο οποίο ίσως και να 
βασίστηκα, ώστε να ξεδιπλώσω τη συγγραφική μου δραστηριότητα. 
Μου είπε «κάθε άνθρωπος έχει μία δεξαμενή γεμάτη από πολλές γλώσσες, 
πέραν της τυπικής Ελληνικής/Αγγλικής κτλ., υπάρχει η γλώσσα της χαράς, 
της λύπης, της αγωνίας, όλες αυτές οι γλώσσες δεν θα πρέπει άραγε να 
λαμβάνονται υπόψη όταν διδάσκουμε στις σύγχρονες τάξεις;». Όντως, 
είχε δίκιο και αυτό με προβλημάτισε αρκετά γι’ αυτό και σκέφτηκα, ότι 
μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο εκπαίδευσης με πολυμορφία γνωστικών 
και μαθησιακών στυλ, μήπως τελικά θα πρέπει να εστιάσουμε και στην 
πολυμορφία των γλωσσών, των πολιτισμών, των συναισθημάτων, της 
επικοινωνίας και της συνύπαρξης; Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια 
προσπάθεια προσφοράς τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής γνώσης 
στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν στα 
σύγχρονα σχολεία, τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονη γλωσσική 
και πολιτισμική πολυμορφία εστιάζοντας σε θέματα επικοινωνίας, 
συνεργασίας, συναισθημάτων και μάθησης των παιδιών.
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Δεν θα μπορούσα όμως, να μην ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε 
αυτή την προσπάθειά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βαθέων καρδίας, 
την Καθ. Σμαράγδα Παπαδοπούλου, την αγαπητή μου συνάδελφο από 
το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία με τις συμβουλές της 
αλλά και την ευγένειά της με βοήθησε ποικιλοτρόπως τόσο συγγραφικά/
ερευνητικά όσο και συναισθηματικά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
θερμά τις ακαδημαϊκούς τόσο από την από την Ελλάδα όσο και από 
το εξωτερικό που με τίμησαν με τα σημειώματά τους, την Καθ. Ρούλα 
Τσοκαλίδου, την ειδική στο πεδίο της διαγλωσσικότητας, την Καθ. 
Μαρίνα Τζακώστα, με την πλούσια γνώση της σε ζητήματα διδακτικής της 
γλώσσας και τη Δρα Αρετή Μαρία Σουγάρη, με την πολύτιμη συνεισφορά 
της στον τομέα της διδακτικής μεθοδολογίας της ξένης γλώσσας και 
τη Δρα Olena Protsenko με τη διευρυμένη έρευνά της στο πεδίο της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κι επικοινωνίας. 

Από την άλλη, οφείλω θερμές ευχαριστίες στις αγαπητές συναδέλφους 
από τα σχολεία στα οποία εφαρμόστηκαν οι δραστηριότητες των 
προγραμμάτων, κα Ζωή Διαμάντου, κα Εφροσύνη Μπισίρη και κα 
Χρυσοθέα Τσιτσάνου. Η συνεργασία μας στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή του προγράμματος και των δραστηριοτήτων ήταν πολύ 
εποικοδομητική για όλους. Τέλος, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τους/
τις εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα, η 
οποία παρουσιάζεται στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου. Χάριν της δικής τους 
συμβολής, σημαντικά ευρήματα και προτάσεις έχουν κοινοποιηθεί.

Εύχομαι να βρείτε το συγκεκριμένο βιβλίο ενδιαφέρον και χρήσιμο και 
να απολαύσετε την ανάγνωσή του. 

Με εκτίμηση προς όλες και όλους σας, 

Δρ Ισαάκ Παπαδόπουλος 
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3Ερευνητική δραστηριότητα 
στο σχολείο των γλωσσών 

και των πολιτισμών

Εισαγωγική & συνοπτική περιγραφή της 
ερευνητικής δραστηριότητας 

Δεδομένου ότι το τοπίο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχει αλλάξει τα 
τελευταία χρόνια, με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού μαθητών με 
μεταναστευτική βιογραφία στις σχολικές τάξεις, η παρούσα μελέτη 
αποπειράθηκε να διερευνήσει τον αντίκτυπο που έχει η επαφή γλωσσών 
και πολιτισμών στην επικοινωνία, συνεργασία και διδασκαλία των 
μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη έρευνα διερεύνησε τις στάσεις και τις 
απόψεις των Ελλήνων και των μεταναστών μαθητών όσον αφορά 
στην επιτέλεση της διαγλωσσικότητας και στον ρόλο της στην 
επικοινωνία τους, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής 
ευαισθητοποίησης και ενημερότητάς τους. Επιπλέον, μέσω αυτής της 
έρευνας, καταγράφηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 
χρήση της διαγλωσσικότητας στην εκπαίδευση, ενώ αξίζει να αναφερθεί 
πως η έρευνα εστίασε και στις διδακτικές πρακτικές προώθησης της 
διαγλωσσικότητας σε πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές τάξεις της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτής της έρευνας εκτός από τη διπλή 
εστίαση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, είναι η χρήση μικτών 
μεθόδων που συνδυάζουν ποιοτικά και ποσοτικά ερευνητικά μέσα. 
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Ειδικότερα, ο ερευνητής χρησιμοποίησε  α) ημι-δομημένες συνεντεύξεις 
με τους μαθητές και  τους διδάσκοντες πολυπολιτισμικών τάξεων, ενώ 
συμπληρωματικά, αξιοποιήθηκαν β) Εργαστηριακά Φύλλα που εστίασαν 
στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών και γ) Ειδικά Πρωτόκολλα 
παρατήρησης χρησιμοποιήθηκαν από τον ερευνητή σε μια προσπάθεια 
να εμβαθύνει στην αυθεντική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών στην πράξη και να διερευνηθούν οι 
τάσεις προς την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και 
ενημερότητας σε περιβάλλοντα που ενθαρρύνεται η διαγλωσσικότητα.

Συμπερασματικά, μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων, διαφάνηκε 
πως η προώθηση της διαγλωσσικότητας και η επαφή των γλωσσών 
και των πολιτισμών μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο συμβάλλει: 
στην καλλιέργεια στρατηγικών αλλά δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές, στην ενίσχυση 
της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ενημερότητας των μαθητών, 
στην ανάληψη ενός πιο ενεργού ρόλου στη μαθησιακή διαδικασία από 
τους μαθητές και στην αξιοποίηση πολυτροπικών και καινοτόμων 
διδακτικών τεχνικών από τους εκπαιδευτικούς.  

Στοχοθεσία της έρευνας 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη βιβλιογραφία αλλά και την 
περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα αναφορικά με τη σύνδεση της 
διαγλωσσικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η συγκεκριμένη 
έρευνα μελέτησε κατά πόσο η αξιοποίηση/χρήση της διαγλωσσικότητας 
συμβάλλει στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μαθητών που 
φοιτούν σε τάξεις, στις οποίες υπάρχει γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. 

Έρευνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Tsokalidou 2017, Garcia 2009a, 
Garcia & Kleifgen 2010), τονίζουν τη διαγλωσσικότητα ως ένα εργαλείο, το 
οποίο μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην αλληλόδραση κι επικοινωνία 
των γηγενών μαθητών και μαθητών με μεταναστευτική/προσφυγική 
βιογραφία. Ωστόσο, αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο 
αυτό, θεωρείται περιορισμένη και προσανατολισμένη στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας.  

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένης της ερευνητικής στοχοθεσίας, αξίζει να 
σημειωθεί πως διερευνήθηκαν συζευκτικά:

 - οι απόψεις και οι (σ)τάσεις των μαθητών (γηγενών & μεταναστών) 
αναφορικά με την αλληλόδραση κι επικοινωνία τους μέσα σε ένα 
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πλαίσιο, στο οποίο προωθείται η χρήση όλων των ομιλούμενων 
γλωσσών

 - οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη χρησιμότητα 
της αξιοποίησης/χρήσης της διαγλωσσικότητας σε σχέση με 
την επικοινωνία, την αλληλόδραση και την καλλιέργεια του 
διαπολιτισμικού προφίλ των μαθητών

 - οι πρακτικές των εκπαιδευτικών αναφορικά με την προώθηση 
της αξιοποίησης/χρήσης της διαγλωσσικότητας σε ένα πλαίσιο 
γλωσσικού πλουραλισμού

Σημαντικότητα έρευνας 

Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη μελέτη συνεισφέρει τόσο 
στη θεωρητική όσο και στην εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση. Πιο 
συγκεκριμένα, μέσα από την παρούσα έρευνα, επιτεύχθηκε:

 - Η κατάρτιση ενός αναλυτικού πλαισίου στρατηγικών 
διαγλωσσικής χρήσης. Μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων 
και στρατηγικών των μαθητών που φοιτούν σε πολυγλωσσικές 
και πολυπολιτισμικές τάξεις, διευκολύνεται η απόκτηση της 
ενημερότητας των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ρεπερτόριο των 
ίδιων των μαθητών σε σχέση με στρατηγικές διαγλωσσικότητας, 
κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά στον σχεδιασμό 
και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, στη διδακτική πράξη και στην 
αξιολόγηση των μαθητών.  

 - Η διερεύνηση του φαινομένου της αναπροσαρμογής των 
μαθητών στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και 
επικοινωνίας (Govaris & Koltsida, 2014, Gudykunst, 1993). Μέσα 
από την καταγραφή των στρατηγικών που εμπλέκουν οι μαθητές 
για τροποποίηση/αναπροσαρμογή του μηνύματός τους κατά τη 
διάρκεια διαπολιτισμικών συμβάντων λόγου, χρήσιμα ευρήματα 
ανιχνεύτηκαν και μπορούν να αποτελέσουν διδακτικά αξιοποιήσιμα 
στοιχεία για τη διδακτική πράξη αλλά και για τη βαθύτερη κατανόηση 
της επικοινωνίας ανάμεσα σε ομιλητές διαφορετικών γλωσσών. 

 - Η κατανόηση των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα 
στους μαθητές που φοιτούν σε τάξεις με γλωσσική και πολιτισμική 
πολυμορφία. Κάτι το οποίο αποτελεί σημαντική μεταβλητή που 
υπογραμμίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία (Piller 2017, Cummins 
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2005), αποτελεί σημαντικό πεδίο διερεύνησης αυτής της μελέτης 
κυρίως σε ένα πλαίσιο προώθησης και αξιοποίησης των γλωσσών 
των μαθητών. Έτσι, διαφάνηκε πώς αυτό το πλαίσιο μπορεί να 
επηρεάσει τις σχέσεις ανάμεσα σε γηγενείς μαθητές και μαθητές 
από άλλα πολιτισμικά πλαίσια στην τάξη. Άλλωστε σε έρευνά της, 
η Παπαδοπούλου (2018b) τονίζει την προώθηση ενός κλίματος 
διαπολιτισμικής φιλίας και συνεργασίας και το πλαίσιο αυτό μπορεί 
να καλλιεργηθεί μέσα από την αξιοποίηση της διαγλωσσικότητας.  

 - Η εμβάθυνση στην καταγραφή των ικανοτήτων διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας των μαθητών κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει 
στην προώθηση και υιοθέτηση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων 
σε πολυγλωσσικές τάξεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 
Παπαδοπούλου (2016), τις τελευταίες δεκαετίες, η αξιοποίηση 
παραμυθιών από διαφορετικές χώρες και περιοχές είναι ιδιαίτερα 
έντονη μια και επιτρέπουν και καλλιεργούν την επικοινωνία ανάμεσα 
σε μαθητές, μονόγλωσσους και μη. Έτσι, διερευνήθηκε κατά πόσο 
ένας τέτοιος προσανατολισμός διαγλωσσικής χρήσης λειτουργεί 
βοηθητικά και υποστηρικτικά στην προσπάθεια καλλιέργειας 
διαπολιτισμικά εγγράμματων μαθητών, μαθητών που αξιοποιούν 
το γλωσσικό ρεπερτόριο στην επικοινωνία, αλληλόδραση αλλά και 
τη μάθηση. 

 - Η προώθηση των ευρημάτων στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους 
εκπαιδευτικούς. Τόσο τα ερευνητικά μέσα όσο και τα ευρήματα 
που προέκυψαν από αυτή την έρευνα, μπορούν να συμβάλλουν 
στον σχεδιασμό ενός πλαισίου για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση και διδασκαλία των 
πολυγλωσσικών τάξεων. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία να γεφυρωθούν 
οι μακροπρόθεσμες ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 
διδασκαλία σε τάξεις με γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία 
(Παπαδοπούλου, 2016) . Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν 
την ευκαιρία να αποκτήσουν συνειδητοποίηση των ερευνητικών 
εργαλείων που σχεδιάζει ο ερευνητής και του αναλυτικού 
πλαισίου για την επισκόπηση του προφίλ των μαθητών, δίνοντας 
έμφαση στις στρατηγικές διαγλωσσικότητας και τις ικανότητες της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Αξίζει να τονιστεί πως τα ευρήματα 
της μελέτης έχουν διαχυθεί προς το εκπαιδευτικό και επιστημονικό 
κοινό μέσα από δράσεις κατάρτισης κι επιμόρφωσης. 
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Μεθοδολογία έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
στοιχείο της έρευνας αυτής αποτελεί η συνδυαστική μελέτη τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών ενώ παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί 
πως για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκε η χρήση μικτών μεθόδων που 
συνδυάζουν ποιοτικά και ποσοτικά ερευνητικά μέσα.

Όσον αφορά στη διερεύνηση του προφίλ και της συμπεριφοράς των 
μαθητών, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα μέσα:

Ημι-δομημένες συνεντεύξεις

Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις επελέγησαν ως πρώτο ερευνητικό 
εργαλείο για την έρευνα, καθώς παρέχουν αυτή την ευελιξία διερεύνησης 
κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Επιπλέον, παρέχουν στον ερευνητή 
την ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα τις απόψεις και τις στάσεις των 
συνεντευξιαζόμενων (Brown, 2001).

Όσον αφορά στον ρόλο των ημι-δομημένων συνεντεύξεων στην έρευνα 
αυτή, τόσο οι Έλληνες όσο και οι μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, 
είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την 
υπάρχουσα συμπεριφορά τους στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος, στο 
οποίο επιτρέπεται η χρήση των γλωσσών των μαθητών. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις, ήταν σε θέση να περιγράψουν λεπτομερώς 
τις τάσεις τους, τις απόψεις τους και τις προκλήσεις μέσα σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο. Επιπλέον, είχαν τη δυνατότητα και την ελευθερία να 
αποσαφηνίσουν περισσότερο σημεία που απαιτούν επεξηγήσεις λόγω 
της πολυδιάστατης φύσης της διαγλωσσικότητας και της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. 

Πρωτόκολλα παρατήρησης

Σε μια δεύτερη φάση, ο ερευνητής χρησιμοποίησε ειδικά πρωτόκολλα 
παρατήρησης που εστίασαν στην καταγραφή του πλαισίου τόσο 
της διαπολιτισμικής επικοινωνίας/αλληλόδρασης όσο και σε τάσεις 
διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και ενημερότητας των μαθητών. 
Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής προέβη σε παρατήρηση ορισμένων 
διδασκαλιών στις τάξεις που φοιτούσαν μαθητές με μεταναστευτική 
βιογραφία, προκειμένου να εστιάσει στην επικοινωνία, τη συνεργασία 
αλλά και τις ενέργειές τους για αλληλογνωριμία και αλληλοσεβασμό. 


